
 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS SLOVENIJA 

SODNIŠKA ORGANIZACIJA 

Ameriška ulica 8                 Ljubljana, 25. november 2022 

1000 Ljubljana   

 

ZADEVA:  

ZAPISNIK  SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO) 

TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 25. 11. 2022 

Sestanek se je odvijal on-line, od 18:30 dalje.  

Prisotni: 

Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Ana Pipan, Marko Ducman, Ana Štih 

 

Dnevni red: 

1.) Potrditev dnevnega reda 

2.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 5. 5. 2022 

3.) Izobraževanja 

4.) Delegacije 

5.) Predlog taks 

6.) Ana Sodnik – SKLEP 

7.) Novoletno druženje 

8.) Razno 

 

 

1.) Potrditev dnevnega reda 

 

IO SO potrjuje dnevni red. 

 

2.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 5. 5. 2022 

 

IO SO potrjuje zapisnik sestanka z dne 5. 5. 2022. 

 

3.) Izobraževanja 

 

- Seminar za nove glavne sodnike: V drugi polovici zimske sezone bo izveden seminar za nove 

glavne sodnike. Teoretični del bo potekal v Ljubljani, kraj za praktični del pa bo določen 

naknadno, glede na razpisana tekmovanja.  



 

 

 

 

 

 

 

- Ponavljanje testa za vrhovne sodnike: IO SO je odločil, da se da vsem tečajnikom, ki so bili 

neuspešni na seminarju za vrhovne sodnike možnost, da pripravijo vprašanja. Organizirano bo 

ZOOM srečanje, kjer bodo lahko razjasnili kar je potrebno, test pa bodo pisali skupaj s tečajniki, 

ki se bodo udeležili tečaja za nove vrhovne ligaške sodnike. ZOOM bo namenjen izključno 

odgovorom na vprašanja, ki jih tečajniki pripravijo vnaprej. 

 

- Seminar za nove vrhovne ligaške sodnike: Seminar bo organiziran pred ligami, ki se bodo igrale 

v zimski sezoni. Teoretični del bo izveden v Ljubljani. Datum bo tečajnikom javljen v prihodnjih 

dneh. 

 

4.) Delegacije 

 

Narejene so bile delegacije do konca zimske sezone in poslane vsem sodnikom. Sodniki so bili 

delegirani glede na razpoložljivost, ki so jo imeli možnost sporočiti sekretarju SO. Potrjene so s 

strani IO SO. Delegacije za ligaška srečanja bodo opravljene naknadno, po prejemu koledarja. 

 

5.) Predlog taks 

 

SKLEP: IO SO v dogovoru s pisarno TS sprejema dvig maksimalnega stroška prevoza. To je 40€ na 

dan. Sodniki strošek prevoza še vedno obračunavajo kot v preteklosti, le da je maksimalen strošek 

40€. 

 

Narejen je tudi predlog dviga sodniških taks glede na dvig cen življenjskih stroškov. Predlog bo 

poslan na TS, sodniki pa bodo o spremembah obveščeni. 

 

6.) Ana Sodnik – SKLEP 

 

SKLEP: IO SO sprejema sklep, da se Ane Sodnik do nadaljnjega ne delegira na turnirje. To velja 

dokler ne pojasni zakaj se v poletni sezoni ni pojavila na turnirjih, ki naj bi jih vodila. Pričakuje se 

tudi pojasnilo glede neodzivnosti na telefonske klice organizatorjev turnirjev in pisarne TS ter na 

poziv IO SO. 

 

7.) Novoletno druženje 

 

17. 12. 2022 bo v Mariboru potekalo novoletno druženje SO. Člani bodo prejeli vabilo v prihodnjih 

dneh. 

 

8.) Razno 

 

- SKLEP: IO SO pošilja Ano Štih na ITF European Officiating konferenco na Nizozemsko, ki bo 

potekala 6. in 7. 12. 2022. SO bo krila stroške prevoza in nastanitve. 

 

- Mednarodno šolanje: Na Otočcu smo v septembru gostili ITF (L2 – White Badge) šolo za glavne 

in vrhovne sodnike. Šole se je udeležilo 5 domačih sodnikov. Iva Sodnik in Timotej Jud sta 

pridobila naziv White Badge Referee, Nal Dobnikar in Jure Umek pa White Badge Chair Umpire. 



 

 

 

 

 

 

 

Prav tako je naziv White Badge Chief pridobila Ana Štih, ki se je udeležila šole v Luksemburgu, ki 

je potekala v novembru. 

Sestanek je bil zaključen ob 19:30. 

Zapisala: Ana Štih 

Celje, 28. 11. 2022 


