
 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS SLOVENIJA 

SODNIŠKA ORGANIZACIJA 

Šmartinska 152               Ljubljana, 19. oktober 2021 

1000 Ljubljana   

 

ZADEVA:  

ZAPISNIK  IZREDNEGA SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE 

ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 19. 10. 2021 

Sestanek se je odvijal na Trubarjevi cesti 9, 1000 Ljubljana, od 20:30 dalje.  

Prisotni: 

Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Boštjan Kreutz, Iva Sodnik, Ana Štih 

 

Dnevni red: 

1.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 25. 5. 2021 

2.) Potrditev dnevnega reda 

3.) Pregled poletne sezone 2021 

4.) Pregled zimske sezone 2021/2022 

5.) Enotno zagotavljanje kilometrin sodnikom 

6.) Delegacije 

7.) Izobraževanja 

8.) Potrditev naziva UV - vrhovni sodnik Jure Umek 

9.) Razno 

 

1.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 25. 5. 2021 

 

IO SO potrjuje zapisnik sestanka z dne 25. 5. 2021. 

 

2.) Potrditev dnevnega reda 

 

IO SO potrjuje dnevni red. 

 

3.) Pregled poletne sezone 2021 

 

Sekretar IO SO se zaveda, da so bile delegacije za poletno sezono objavljene dokaj pozno in je bila 

organizacija nekaterih tekmovanj otežena. V prihodnje se bomo vsi člani IO SO trudili, da bodo 

sodniki o svojih delegacijah obveščeni pravočasno in ne bo prihajalo do pomanjkanja sodnikov na 

tekmovanjih. Prihajalo je tudi do poznih menjav sodnikov, predvsem glavnih, saj so nekateri svoje 



 

 

 

 

 

 

 

delegacije odpovedovali v zadnjem trenutku. Vse sodnike naprošamo, da po prejemu delegacij, 

sekretarju obvezno javijo, ali so na voljo, ali ne. Tako bo organizacija v prihodnje veliko lažja. Zaradi 

velikega števila tekmovanj v prihodnje, bo ta komunikacija imela še večji pomen. 

 

4.) Pregled zimske sezone 2021/2022 

 

Za zimsko sezono se pričakuje kar nekaj sprememb na področju pravil in izplačil sodnikov. 

 

1.) Za izpeljavo tekmovanj še naprej uporabljamo Qualitas in UTR, tako kot v poletni sezoni. 

2.) Vpisovanje rezultatov v UTR je obvezno! V poletni sezoni kar nekaj sodnikov tega ni opravilo.  

3.) Spremembe glede tekmovalnega pravilnika: 

- NO AD se ne uporablja več!!! 

- Vsi OP turnirji se bodo igrali: kvalifikacije, 1. in 2. krog GT tretji niz MATCH TIE BREAK 

- Državna prvenstva se igrajo ne dva dobljena tie-break niza. 

- Vsi B turnirji se v celoti igrajo tretji niz MATCH TIE BREAK in tako tudi naprej v poletni 

sezoni. 

- Vsi OP turnirji se morajo igrati na način:  

o 1. dan GT - 1. in 2. krog,  

o 2.dan GT - 1/4 in 1/2 finale,  

o 3.dan – finale.  

Brez izjem ali želja organizatorja! 

4.) Vse sodnike bo v zimski sezoni plačevala TZS. Vrhovni sodnik pripravi obračun in ga pošlje na 

TZS, organizatorju ter glavnim sodnikom. Organizator potrdi obračun sodniških stroškov na TZS. 

Rok za plačila je 30 dni od končanega tekmovanja. Vrhovni sodnik obračun obvezno pripravi na 

zadnji dan turnirja, ter ga da v pregled tudi glavnim sodnikom, ki morajo obračun prav tako 

potrditi. 

 

5.) Enotno zagotavljanje kilometrin sodnikom 

 

Ker na tekmovanjih pod okriljem TZS prihaja do pomanjkanja lokalnih sodnikov in ker se morajo 

sodniki na tekmovanja večkrat pripeljati iz bolj oddaljenih krajev IO SO predlaga enotno 

zagotavljanje kilometrin sodnikom. Prav tako sodniki, ki prebivajo v krajih z manj tekmovanji, ne 

dobijo možnosti za delo. 

Sklep: IO SO TZS sprejema sklep, da si lahko sodnik, ki se pripelje na tekmovanje, obračuna 

maksimalno 30 € potnih stroškov na dan. Še vedno se kilometrina obračunava po veljavnem ceniku, 

kar je 0,22 €/km. Vsak strošek kilometrine (na dan), ki presega 30 €, se avtomatsko obračuna 30 €. 

 

6.) Delegacije 

 

Opravljene so delegacije za mesec november. Poslane so bile vsem delegiranim sodnikom. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.) Izobraževanja 

 

- Obnovitveni seminar 

Obnovitveni seminar bo potekal 30. 9. 2021 ob 19:00 preko ZOOM-a. Vsi vrhovni sodniki in 

sodniki, ki so se udeležili seminarja za nove vrhovne sodnike, bodo na svoj e-mail naslov prejeli 

povezavo za dostop do seminarja ter material, ki ga bo potrebno pred seminarjem predelati. 

Udeležba je obvezna za vse vrhovne sodnike. Na seminarju bomo obravnavali program UTR, 

spremembe v tekmovalnem pravilniku in obračun kilometrin. 

 

- Ponavljanje testa za nove vrhovne sodnike 

Vsi kandidati bodo vabljeni, da se udeležijo obnovitvenega seminarja. Vsi kandidati naj pripravijo 

vprašanja, ki bi jih radi zastavili predavateljema in jima ta vprašanja pošljejo na e-mail naslov. 

Predavatelja bosta ta vprašanja zbrala in na njih odgovorila na ZOOM predavanju, ki bo namenjen 

le kandidatom, ki morajo ponavljati test. Za datum (po obnovitvenem seminarju) se kandidati 

dogovorijo s predavateljema. 

 

- Tečaj za nove glavne sodnike 

Tečaj za nove glavne sodnike bo izveden med 29. in 30. januarjem ter 5. in 7. februarjem. 

Teoretični del bo potekal 29. in 30. januarja, praktični del pa med 5. in 7. februarjem. Lokacija bo 

javljena naknadno. 

 

8.) Potrditev naziva UV - vrhovni sodnik Jure Umek 

 

IO SO se je dne, 29. 10. 2021 na sestanku seznanil, da je kandidat Jure Umek po uspešnem 

teoretičnem delu seminarja za vrhovne sodnike uspešno opravil vse potrebne asistence. Za 

asistence je sekretar SO prejel pozitivna poročila vrhovnih sodnikov Ive Sodnik, Aleša Frasa in 

Boštjana Kreutza. 

Na podlagi s seznanjenim je IO SO soglasno potrdil podelitev naziva vrhovni sodnik Juretu Umeku. 

 

9.) Razno 

Sestanek je bil zaključen ob 23:00. 

Zapisala: Ana Štih 

Senovo, 28. 10. 2021 


