ZAPISNIK SKUPŠČINE SODNIŠKE ORGANIZACIJE TZS,
ki je potekala dne 25.10.2007 v poslovni stavbi časopisne hiše Delo, Dunajska 5, Ljubljana.
Pričetek ob 18.00 uri.
Predlagani dnevni red:
1. Izvolitev delovnih organov skupščine. Izvoli se delovno predsedstvo (predsednik in
dva člana), verifikacijska komisija (dva člana) in zapisnikar.
2. Poročilo predsednika IO SO TZS.
3. Poročilo sekretarja SO TZS.
4. Podelitev
5. Predstavitev in sprejem sprememb poslovnika SO TZS.
6. Razrešitev predsednika in članov IO SO TZS.
7. Predstavitev in volitev kandidatov za člane IO SO TZS.
8. Predstavitev in volitev predsednika IO SO TZS.
Po predlogih članov in razpravi se sprejme naslednji spremenjeni dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnih organov skupščine. Izvoli se delovno predsedstvo (predsednik in
dva člana), verifikacijska komisija, ki je hkrati volilna komisija (trije člani) in
zapisnikar.
2. Evidentiranje kandidatov za člane izvršilnega odbora in za predsednika.
3. Poročilo sekretarja SO TZS.
4. Poročilo predsednika IO SO TZS.
5. Podelitev diplom novim vrhovnim in novim vrhovnim ligaškim sodnikom.
6. Razrešitev predsednika in članov IO SO TZS.
7. Predstavitev kandidatov za predsednika in izvedba volitev.
8. Razno.
AD) 1
Za člane delovnega predsedstva se izvolijo Robert Smrekar (predsednik), Danilo Peskar (član)
in Jozo Delo (član), za zapisnikarja Sinja Božičnik..
Za člane verifikacijske in hkrati volilne komisije se izvolijo Nina Spremo, Alojz Benetek in
Aleš Fras.
AD) 2
Vloženi sta dve kandidaturi za predsednika skupaj s člani IO SO. Obe kandidaturi se nahajata
v prilogah k temu zapisniku.
AD) 3
Sekretar SO TZS Anže Blaž Pipan poda poročilo o dogajanju v sodniški organizaciji za
obdobje 20.10.2007 do 11.10.2007. Pisno poročilo se nahaja v prilogah.

SKLEP: Sprejme se poročilo sekretarja SO TZS.

AD) 4
Predsednik IO SO TZS Danilo Peskar poda poročilo o delu izvršilnega odbora v obdobju od
20.10.2007 do 11.10.2007. Pisno poročilo se nahaja v prilogah.
SKLEP: Sprejme se poročilo predsednika IO SO TZS.
AD) 5
Podeli se diplome novemu glavnemu sodniku, novim vrhovnim ligaškim sodnikom in novim
vrhovnim sodnikom.
AD) 6
SKLEP: Razreši se predsednika in člane IO SO TZS.
V imenu skupščine in članov sodniške organizacije se izvršilnemu odboru zahvali za delo v
preteklem obdobju.
Anžetu Blažu Pipanu se zahvali za izredno kvalitetno opravljanje funkcije sekretarja sodniške
organizacije v preteklem obdobju.
AD) 7
Skupščina se strinja s tolmačenjem 13. člena Poslovnika SO TZS, da izvršilni odbor sestoji iz
petih članov, od katerih je eden predsednik. Ni pa enotnega mnenja, ali glede volitev to
pomeni, da se glasuje za izvolitev v IO za vsakega člana posebej in med njimi kasneje
predsednika (kot je bila praksa dosedaj), ali pa se lahko glasuje za vseh pet članov IO
naenkrat in med njimi za predsednika.
SKLEP: Glasuje se za IO kot ekipo petih članov, v kateri eden izmed njih kandidira za
predsednika. Sklep je sprejet s 17. glasovi proti 11. , 8 je vzdržanih.
Kandidata za predsednika Igor Rakun in Boštjan Kreutz predstavita načrt dela in ekipo, s
katero kandidirata za izvršilni odbor.
Sledi razprava na predstavljeni načrt posamezne ekipe, nato se izvedejo volitve.
Ker dobita po prvem glasovanju oba kandidata za predsednika oziroma obe ekipi enako
število glasov, se glasovanje ponovi.
Po ponovljenem glasovanju se ugotovi, da je izvoljen nov izvršilni odbor sodniške
organizacije Teniške zveze Slovenije v sestavi:
Boštjan Kreutz: predsednik,
Marko Gaspari – član,
Aljoša Novakovič – član,

Anže Blaž Pipan – član,
Sinja Božičnik – članica.
Dokumenacija o izvedbi volitev se nahaja v prilogi.
AD) 8
Na željo nekaterih prisotnih poda direktor TZS Matjaž Pogačar informacijo o disciplinski
prijavi obračuna potnih stroškov na Challengerju v Ljubljani.
Prisotni na skupščini opozorijo na naloge, ki čakajo IO SO TZS v nadaljevanju, in sicer je to v
prvi vrsti priprava sprememb oziroma sprejem novega Poslovnika/Statuta sodniške
organizacije. Ta točka je bila umaknjena z dnevnega reda skupščine v želji, da se pripravi
predlog novega akta in se izvede pred sprejemom širša razprava o njegovi vsebini.
Zaključeno ob 22.35 uri.
Zapisala:
Sinja Božičnik

Predsednik skupščine:
Robert Smrekar

