
 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS SLOVENIJA 

SODNIŠKA ORGANIZACIJA 

Šmartinska 152               Ljubljana, 6. oktober 2020 

1000 Ljubljana   

 

ZADEVA:  

ZAPISNIK  IZREDNEGA SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE 

ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 6. 10. 2020 

Sestanek se je odvijal preko videokonference, od 18:00 dalje.  

Prisotni: 

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

 

Dnevni red: 

1.) Potrditev dnevnega reda 

2.) Potrditev zapisnikov sestankov IO SO z dne 26. 5. 2020 in 11. 6. 2020 

3.) Omejitve zimskih tekmovanj (COVID – 19) 

4.) Izobraževanja 

5.) Podatki o tekmovanjih 

6.) Obračuni in izplačila sodnikom 

7.) Poziv članom DK SO TZS 

8.) Sojenje lig na stolu  

9.) Potrditev naziva UV - vrhovni sodnik Timotej Jud 

10.) Potrditev naziva UV - vrhovni sodnik Damjan Cepak 

11.) Delegacije 

12.) Razno 

 

1.) Potrditev dnevnega reda 

 

IO SO potrjuje dnevni red. 

 

2.) Potrditev zapisnikov sestankov IO SO z dne 26. 5. 2020 in 11. 6. 2020 

 

IO SO potrjuje zapisnik sestanka IO SO z dne 6. 2. 2020 in zapisnik korespondenčnega sestanka IO 

SO z dne 11. 6. 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Omejitve zimskih tekmovanj (COVID – 19) 

 

IO SO poziva pisarno TZS, da se v sodelovanju z SO oblikuje dokument, ki vsebuje omejitve glede 

zimskih tekmovanj (COVID – 19), podobno, kot je bilo to storjeno za poletno sezono.  

V dokumentu je potrebno poudariti, da ima lahko vsak igralec na prizorišču maksimalno enega 

spremljevalca, da je obvezno nošenje mask za vse udeležence in obiskovalce tekmovanja razen 

igralca na igrišču, potrebno je določiti kje vse naj se nahajajo razkužila (igrišča, skupni prostori,…), 

klubom je potrebno sporočiti, da organizator vodi evidenco prisotnih, meri temperaturo,… 

 

4.) Izobraževanja 

 

- Obnovitveni seminar 

Letos bo obnovitveni seminar potekal ON-LINE. Potekal bo v mesecu novembru. Najprej bodo vsi 

vrhovni sodniki po mailu prejeli test, ki ga bodo morali rešiti v enem tednu in ga vrniti 

predavateljema. Po tem bo dva popoldneva potekala videokonferenca, kjer se bodo obravnavale 

situacije s tekmovanj. Na seminar bodo vabljeni tudi sodniki, ki še niso opravili teoretičnega dela 

na seminarju za nove vrhovne sodnike. Točen datum izvajanja seminarja bo javljen naknadno. 

 

- Ponavljanje testa za nove vrhovne sodnike 

Ponavljanje testa za nove vrhovne sodnike bo potekalo v začetku decembra, takoj po zaključku 

obnovitvenega seminarja. Točen datum izvajanja bosta predavatelja uskladila s tečajniki. 

 

5.) Podatki o tekmovanjih 

Iz pisarne TZS je SO prejela zahtevo, da morajo vrhovni sodniki podatke o tekmovanjih objaviti tri 

tedne pred začetkom tekmovanja. Osnovno pravilo objave podatkov pravi, da ko enkrat podatke 

objavimo, jih ne spreminjamo več, saj so med njimi objavljeni tudi datumi začetka kvalifikacij, 

glavnega turnirja, itd. IO SO je strogo proti objavi podatkov tri tedne pred začetkom tekmovanj, saj 

bi bilo vsako spreminjanje podatkov zavajanje udeležencev tekmovanj. Poleg tega pa smo bili v 

poletni sezoni priča kar nekaj spremembam lokacij in datumov tekmovanj, kar se nikakor ne sklada z 

objavo podatkov tri tedne pred začetkom tekmovanja.  

Sklep: IO SO poziva vrhovne sodnike, da od zimske sezone dalje, objavijo podatke o tekmovanju dva 

tedna pred začetkom tekmovanja. 

6.) Obračuni in izplačila sodnikom 

 

- Sklep: IO SO poziva sodnico Anjo Regent, da obračunava stroške sodnikov po veljavnem ceniku 

TZS vsem sodnikom na turnirju. Prav tako IO SO poziva vse vrhovne sodnike, da glavne sodnike 

seznanijo z obračunom sodniških stroškov, predno jih predajo organizatorju tekmovanja. 

 

7.) Poziv članom DK SO TZS 

IO SO poziva člane DK, da zaključijo z obravnavo aktualnih primerov v naslednjih sedmih dneh. Prav tako 

IO SO poziva predsednika DK Boruta Dereanija, da poda poročilo, kjer bo razvidno na kateri stopnji so 

primeri, ki so v obravnavi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.) Sojenje lig na stolu 

 

Sklep: IO SO sprejema sklep, da taksa za glavnega sodnika na ligaškem srečanju znaša 40€. 

 

9.) Potrditev naziva UV - vrhovni sodnik Timotej Jud 

 

IO SO se je dne, 6. 10. 2020 na sestanku seznanil, da je kandidat Timotej Jud po uspešnem 

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

asistence je sekretar SO prejel pozitivna poročila vrhovnih sodnikov Anje Regent, Boruta Dereanija 

in Roka Matičiča. 

Na podlagi s seznanjenim je IO SO soglasno potrdil podelitev naziva vrhovni sodnik Timoteju Judu. 

 

10.) Potrditev naziva UV - vrhovni sodnik Damjan Cepak 

 

IO SO se je dne, 6. 10. 2020 na sestanku seznanil, da je kandidat Damjan Cepak po uspešnem 

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

asistence je sekretar SO prejel pozitivna poročila vrhovnih sodnikov Anje Regent in Aleša Frasa. 

Na podlagi s seznanjenim je IO SO soglasno potrdil podelitev naziva vrhovni sodnik Damjanu Cepku. 

 

11.) Delegacije 

 

Član SO so po mailu prejeli anketo o razpoložljivosti v zimski sezoni. Delegacije za meseca november 

in december bodo člani prejeli v prihodnih dneh.  

 

12.) Razno 

 

- Vsi vrhovni sodniki bodo po mailu prejeli podroben koledar z vsemi podatki o tekmovanjih, ki 

bodo v pomoč pri objavi podatkov o tekmovanjih. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19:30. 

Zapisala: Ana Štih 

Senovo, 15. 10. 2020 


