
 

 

 

 

 

 

 

Tenis Slovenija (ustavno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani. Združuje 

mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter ohranja odlične 

odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških dogodkov (vključno 

s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji. 

 

 

TENIS SLOVENIJA 

SODNIŠKA ORGANIZACIJA 

Šmartinska 152               Ljubljana, 25. november 2019 

1000 Ljubljana   

 

ZADEVA:  

ZAPISNIK IZREDNEGA SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE 

ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 25. 11. 2019 

Sestanek se je odvijal na Kajakaški ulici 26 v Tacnu, od 18:30 dalje.  

Prisotni: 

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

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 2. 10. 2019 

3. Seminar za vrhovne ligaške sodnike 

4. Poročila vrhovnih sodnikov 

5. Seminar za vrhovne sodnike 

6. Finančno poročilo 

7. Delegacije 

8. Razno 

 

1.) Potrditev dnevnega reda 

 

IO SO potrjuje dnevni red. 

 

2.) Potrditev zapisnika sestanka  IO SO z dne 2. 10. 2019 

 

IO SO potrjuje zapisnik sestanka IO SO z dne 2. 10. 2019. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Seminar za vrhovne ligaške sodnike 

 

9. 11. 2019 je bil v Ljubljani izpeljan seminar za vrhovne ligaške sodnike. Teoretičnega dela se je 

udeležilo 11 sodnikov, opravilo pa 10. Sodnik, ki ni opravil teoretičnega dela, ima možnost 

popravljanja. Vsi, ki so teoretični del že opravili, se lahko prijavijo na seminar za vrhovne sodnike. 

 

4.) Poročila vrhovnih sodnikov 

 

IO SO je v zapisniku prejšnjega sestanka pozval vse vrhovne sodnike, da v roku 48 ur po zaključenem 

turnirju izpolnijo poročilo vrhovnega sodnika.  

 

Od začetka zimske sezone dalje poročila pregleduje članica IO SO Iva Sodnik in sodnike tudi obvešča 

o neizpolnjenih oz. pomanjkljivo izpolnjenih poročilih.  Pravi, da do sedaj ni bilo posebnosti, v enem 

primeru, ko poročilo ni bilo izpolnjeno, je bil sodnik obveščen in je poročilo tudi izpolnil. 

 

Da bodo poročila izpolnjena pravilno, prosimo da upoštevate navodila, ki ste jih prejeli.  

(V primerih, ko v organizaciji istega kluba potekata dva turnirja (npr. OP14 m in ž), sodniki izpolnijo 

zapisnik samo za moški turnir. Na turnirjih 8 do 11 let pa le za najstarejšo kategorijo.) 

 

5.) Seminar za vrhovne sodnike 

 

Seminar za vrhovne sodnike bo potekal 2 zaporedna vikenda v začetku prihodnjega leta in sicer  

25. in 26. 1. ter 1. in 2. 2. 2020 v Ljubljani. Seminarja se je potrebno udeležiti vse 4 dni. Cena seminarja 

je 100 €. Udeležijo se ga lahko le tisti sodniki, ki že imajo naziv vrhovnega ligaškega sodnika.  

 

6.) Finančno poročilo 

 

SO je iz pisarne TZS prejela finančno poročilo in ga tudi potrjuje. Med odhodke se naknadno šteje še 

strošek sodniškega druženja in potem razdeli znesek med SO in TZS, kot je praksa. Strošek sodniškega 

druženja bo cca. 700€. 

 

7.) Delegacije 

 

Narejene so delegacije do datumov, ko bo izveden seminar za nove vrhovne sodnike. IO potrjuje 

delegacije. Članom SO bodo poslane v prihodnjih dneh. 

 

8.) Razno 

 

Sekretar in predsednik IO SO TZS sporoča, da je na ITF poslal dopis v katerem je navedel vzroke za 

nezadostno število tekem nekaterih sodnikov z značkami in prosil za razumevanje.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19:30. 

Zapisala: Ana Štih 

Ljubljana, 25. 11. 2019 

 


