LETNO POROČILO DELA SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE
ZVEZE SLOVENIJE (TZS) ZA OBDOBJE OD 1.4.2014 DO 1.12.2014

1. Seminar za nove glavne sodnike
Seminar v letu 2014 ni bil izveden, ker je IO SO ocenil, da sodniki nimamo dovolj dela, da bi
potrebovali nove sodnike. Seminar je predviden v prvi polovici leta 2015. TZS se bo
poskušala dogovoriti, da bi prihodnje leto začeli s sojenjem na stolu na veteranskih turnirjih, s
čimer se bo potreba po sojenju znatno povečala in bo s tem seminar potreben.
2. Delo sodnikov
SO TZS predlaga predavanje na trenerski konferenci, se naprej pa bodo na razpolago vsem
vprašanjem staršev in trenerjev na vseh tekmovanjih pod okriljem TZS.
Izvajanje protokola na ligaških tekmovanjih še vedno ne izvaja dosledno. Klubi, ki protokola
v prihodnosti ne bodo izvajali, bodo kaznovani v skladu s pravilnikom.
3. Izplačila sodnikov
Pisarna TZS se bo aktivirala na temo 20% zvišanja izplačil v primeru izdaje računa s strani
sodnika. Na sestanku je bilo jasno argumentirano, da je slednje možno le na podlagi
predstavitve argumentov kaj bo SO nudila kot svojo izboljšavo (glej točko 2).
4. Plačilo sekretarja
Sekretar bo za preteklo leto dobil plačilo v višini 800 EUR. Njegov pogoj je, da se plačila
mednarodnih turnirjov v prihodnje opravijo mimo njegovega sp-ja, kot je bila to praksa do
sedaj.
5. Članarine sodnikov
Dosežen je bil dogovor za leto 2014, da se prihodki iz naslova članarin SO razdelijo med SO
in TZS na sledeči način: Od celotnega prihodka se odšteje strošek sekretarja, preostali del pa
se med TZS in SO razdeli 50:50.
6. Mednarodni turnirji
SO je v letu 2014 dosegla avtonomnost pri delegiranju sodnikov na mednarodne turnirje.
V letošnjem letu smo uspešno izpeljali izmenjavo s sodniki iz Madžarske. Na ATP
Challenger-ju je sodil en madžarski sodnik, trije slovenski sodniki pa so sodili na treh Futures
turnirjih na Madžarskem. Izmenjavo smo izvedli tudi z Romunsko in Avstrijsko teniško
zvezo, in sicer je slovenski sodnik odsodil 2 Futuresa v Romuniji, medtem ko v Avstriji
enega.
7. Predlog SO, umestitev predstavnika SO v UO TZS, je bila uslišana do te mere, g. Krušič
predlog prenese predsedniku TZS g.Umbergerju.
8. 3-4 krat letno bo SO zbrala delo slovenskih sodnikov v tujini in poskrbela, da bo članek
objavljen na spletni strani TZS, kar bo pripomoglo k večji prepoznavnosti sodnikov.
9. V teku je izdelava novega logotipa SO.

Rok Matičič
Predsednik SO TZS

ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE SODNIŠKE ORGANIZACIJE TENIŠKE ZVEZE
SLOVENIJE
22. 1. 2014 ob 18:32 uri se je v prostorih Kristalne palače v BTC-ju v Ljubljani odvijala izredna
skupščina Sodniške organizacije Teniške zveze Slovenije. Udeležilo se je je 24 od 78 članov.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija in
zapisnikar).
2. Poročilo predsednika in seznanitev z razlogi odstopa IO SO TZS.
3. Poročilo sekretarja SO TZS.
4. Evidentiranje kandidatov za člane in predsednika IO SO. Predstavitev kandidatov,
njihovih programov ter volitve.
5. Razno.

Ad. 1: Izvolitev delovnih organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija in
zapisnikar).
Izvoljeni so bili člani delovnega predsedstva v naslednji sestavi:
-

Delovno predsedstvo: Aljoša Novaković, Miloš Nagode, Jure Jerkič
Verifikacijska komisija: Barbara Dolenc, Mija Vida
Zapisnikarka: Iva Sodnik

Ad. 2: Poročilo predsednika in seznanitev z razlogi odstopa IO SO TZS.
Predsednik v odstopu SO TZS Boštjan Kreutz, poda poročilo o delu sodniške organizacije za
obdobje lanskega leta ter navede razloge za odstop IO SO TZS. Poročilo se nahaja v prilogah.
Razprava: Na poročilo Boštjana Kreutza so se odzvali direktor TZS Greogr Krušič, Danilo
Peskar, Aljoša Novaković ter Blaž Anže Pipan.
S strani Krušiča je bilo podanih več očitkov za nezainteresiranost IO-ja za skupne dogovore
ter na slabo delo sodniške službe na turnirju ATP Challenger v Portorožu, za kar se sklicuje na
poročila, ki niso dostopna javnosti. Aljoša Novaković trdi, da poročila, ki jih javnost ne dobi v
pogled, niso merodajna. Boštjan Kreutz pravi, da ni bil seznanjem s slabim delom sodniške
službe na že omenjenem turnirju, ter, da so vsa poročila, ki jih je on videl, dajala dober vtis
na delo sodnikov. Tudi Danilo Peskar zagovarja dobro delo sodnikov ter izpostavi, da sodniki
v Sloveniji nimajo veliko turnirjev, kjer bi lahko nabirali izkušnje. Blaž Anže Pipan pa pravi, da
je tudi on prejel pozitivno poročilo, ki pa je bilo poslano tudi na TZS.
Ad. 3: Poročilo sekretarja SO TZS.

Sekretar SO TZS Blaž Anže Pipan poda poročilo o dogajanju v sodniški organizaciji za obdobje
lanskega leta. Poročilo se nahaja v prilogah.
Razprava: Na poročilo Blaža Anžeta Pipana so se odzvali Miha Šmuc, Anja Regent, Aljoša
Novaković, Boštjan Kreutz, Marko Gaspari in Jure Jerkič.
Miha Šmuc je prebral nekaj točk iz zapisnika sestanka vodstva TZS s klubi (zapisnik je
dostopen na spletni strani TZS), ki izpostavljajo neprofesionalno delo sodnikov na turnirjih
pod okriljem TZS in zraven komentira, da pritožb s strani staršev, trenerjev ter igralcev ni,
ter, da bi bilo napake potrebno javiti. Anja Regent pove, da ona sliši veliko pritožb. Aljoša
Novaković, kot član disciplinske komisije pove, da so v času od ustanovitve disciplinske
komisije do danes prejeli le dve prijavi - eno s strani kluba, ter eno s strani sekretarja. Boštjan
Kreutz predvideva, da je majhno število prijav povezano s premalo reklame TRK oz., s
preslabo informiranostjo udeležencev na turnirjih. Novemu IO predlaga, da se to na nek
način uredi. Marko Gaspari predlaga, da bi bil član disciplinske komisije prisoten na
sestanikih TRK. Jure Jerkič opozarja na napake pri izpolnjevanju zbirnega zapisnika prekrškov.
Ad. 4: Evidentiranje kandidatov za člane in predsednika IO SO. Predstavitev kandidatov,
njihovih programov ter volitve.
Kandidati za predsednika: Rok Matičič
Predstavitev kandidatov in njihovega programa:
Edini kandidat za predsednika IO SO, Rok Matičič, se predstavi. Predstavijo se tudi člani.
Člani SO so: Ana Sodnik, Danilo Peskar, Borut Dereani in Tomaž Majer. Za sekretarja pa ekipa
predlaga Blaža Anžeta Pipana.
Kandidat za predsednika Rok Matičič poda program dela.
Program dela: dvig spoštovanja vseh sodnikov na nivo, ki si ga zaslužijo, ureditev plačil za
sodniško delo, tako izplačila klubov kot tudi izplačila s strani TZS, večja prepoznavnost
disciplinske komisije, določitev člana za urejanje spletne strani, strani na Facebooku ter
obveščanje preko spletne strani TZS, izbor podpredsednika, stroški, kot so podaljševanje
spletnega gostovanja in domene, ter redno mesečno plačilo sekretarja, bi se naj pokrivali iz
letnih članarin sodnikov, oživitev foruma, uvedba letnega izobraževanja starih in novih
vrhovnih sodnikov, uvedba programa »Tennistoch«.
Razprava: Na predstavitev se odzove Gregor Krušič:
-

Zaveda se pomembnosti sodnikov ter izpostavlja spoštovanje do njih
Glede plačil sodnikom na tekmovanjih pod okriljem TZS je bilo podanih več
predlogov, vendar ni prišlo skupnega dogovora.
Izplačila TZS: dogovor plačila za Davis Cup v Kranju je 10. 4. 2014.

Ne strinja se, da bi se mesečni pavšal ponovno vrnil na 200€, saj meni, da je to
prevelika vsota za toliko dela, kot ga sekretar opravlja.
- Program »Tennistouch« se mu zdi dobrodošla rešitev, vendar je v ozadju finančni
problem povezave med spletno stranjo ter samim programom.
Danilo Peskar pove, da je v preteklosti z denarjem pridobljenim s sodniškimi članarinami
upravljala SO sama in ne TZS.
-

Volitve:
Volitve so bile javne. Glasovali so vsi prisotni člani. Rezultati glasovanja: ZA je glasovalo 23
prisotnih članov, PROTI nihče, 1 glas pa je bil vzdržan.
Ad. 5: Razno
Jure Jerkič pripomni, da bi bilo potrebno predhodno obvestiti člane SO o kandidaturi, kot je
zapisano v 21. členu statuta SO TZS.

Skupščina se je zaključila ob 21.35.
Zapisala: Iva Sodnik

Priloge:
-

Poročilo o delu SO in razlogi za odstop
Poročilo sekretarja SO TZS za izredno skupšino 2014

POROČILO O DELU SODNIŠKE ORGANIZACIJE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (SO TZS) od 22. 1. 2014 do
31. 3. 2014

Članstvo:
Po zadnjih podatkih je za leto 2014 članarino plačalo 44 sodnikov.

Izredna skupščina SO TZS:
22. januarja 2014 je v prostorih Kristalne palače v BTCju potekala izredna skupščina Sodniške organizacije Teniške
zveze Slovenije (SO TZS). Udeležilo se je je 24 članov. Na skupščini je bil izvoljen nov petčlanski Izvršni odbor
(IO) SO: (Ana Sodnik, Danilo Peskar, Borut Dereani, Tomaž Majer, Rok Matičič). Za sekretarja je bil izvoljen Blaž
Anže Pipan. Predsednik SO TZS je postal Rok Matičič.
Sestanki IO SO:
IO SO se je med 22. januarjem in 31. marcem 2014 v celoti sestal enkrat, in sicer na on-line konferenci. To pa
zaradi nedosegljivosti članov IO SO zaradi sodniških udejstvovanj v tujini. Več sestankov je predsednik opravil sam
s pozamezniki iz IO SO.
Predsednik IO SO Rok Matičič se je 20. februarja 2014 sestal z direktorjem TZS Gregorjem Krušičem v prostorih
TZS. Sporazumno sta sprejela cene za vodjo sodnikov in sodnika na stolu na vseh prihodnjih Davis Cupih, tudi za
Davis Cup, ki se je odvijal februarja v Kranju. Cena je že objavljena v Biltenu TZS.
Dogovorila sta se tudi o delegiranju vrhovnih sodnikov na Futuresih po Sloveniji. Strinjala sta se, da imajo
prioriteto slovenski vrhovni sodniki, v tem primeru je to samo Danilo Peskar. Kar se tiče izbora vrhovnega sodnika
iz tujine ima IO SO popolno avtonomijo pri odločanju. To je za SO pomembna stvar, saj bo SO s tem pridobila
različne izmenjave v tujini, ki so nujno potrebne za boljši razvoj sodnikov.
IO SO se je odločil, da bo na vseh treh moških futursih v letu 2014 vrhovni sodnik Danilo Peskar, medtem ko bo
Mihaela Testiban (Romunija) kot vrhovna sodnica delala na 10.000-dolarskem turnirju v Velenju in 25.000dolarskem turnirju na ŽTK MB.
S pomočjo pisarne TZS smo se uspeli dogovoriti, da TK Kamnik povrne dolgove osmim sodnikom.
Krušič in Matičič sta se tudi dogovorila, da bodo v prihodnje prevozni stroški sodnikov na dogodke TZS sovpadali s
prevozom na delo, ki je zapisan v Uradnem listu RS. Vendar je TZS v zadnji bilten zapisal, da je stara cena 19
centov na kilometer sprejeta po dogovoru med IO SO in UO, čeprav se je IO SO zavzemal za uradno ceno prevoza
na delo, ki znaša 22 centov. Ostali zaposleni in sodelavci TZS (pisarna, pomočniki, kapetani) prejemajo 28 centov
za prevožen kilometer.
Pogovarjala sta se tudi o sekretarju in njegovem plačilu. V osnovi je bila sodniška članarina namenjena temu, da se
z njo pokrijejo osnovni stroški SO. Zato je bil večji del namenjen izplačilu sekretarju za njegovo delo. Direktor TZS
Gregor Krušič se ni strinjal s tem, zato še nismo našli skupnega jezika za izplačila sekretarju.
Challenger Portorož 2014:

Zaenkrat smo dogovorjeni za dve izmenjavi za dezignirane sodnike z bronasto značko (Avstrija, Bosna in
Hercegovina). Potekajo tudi dogovori dogovori z drugimi zvezami.
Oprema za linijske sodnike (Davis Cup, Fed Cup, Challenger)
Po pogoju TZS smo se dogovorili, da v primeru več dogodkov v kratkem časovnem roku, ki smo mu bili priča letos
– Davis Cup februarja in Davis Cup Aprila, sodniki ki sodijo na obeh (vseh) dogodkih, prejmemo le eno opremo
(trenirko). Za vsak dogodek se bodo podelile nove majice.
Prepoznavnost disciplinske komisije
Dogovor med IO SO in TZS je, da poskrbimo za večjo prepoznavnost disciplinske komisije. Zaenkrat je ostalo le
pri dogovoru, da bo disciplinska komisija na spletni strani TZS dobila svoj zavihek, kar pa se še ni realiziralo.
Izdajanje računov določenim klubom:
Zaenkrat klubom, kjer so računi nujno potrebni, sodniki izdajajo račune. Ker je za to potreben status samostojnega
podjetnika (S.P.), je prišlo do internega dogovora med prejšnjim IO SO, da se doda 20 % dodatka na celoten znesek.
Naloga trenutnega IO SO je, da se teh 20 % poenoti na vse klube, kjer se zahteva račun. Pisarna TZS je seznanjena s
situacijo. Moramo pa se zavedati, da je ta rešitev le začasna, saj sodniki nismo zmožni izdajati računov, saj je dela
za nas premalo in se stroški, ki nastanejo pri S.P. ne morejo pokriti. Zato pričakujemo od TZS konstruktiven
dogovor in rešitev v najkrajšem možnem času.

Ljubljana, 07.04.2014
Rok Matičič
Predsednik SO TZS

Pozdravljeni,

V četrtek 23.10.2014 smo se sestali trije člani IO SO. In sicer Ana Sodnik, Tomaz Majer in Rok Matičič.
Sestanka se je udeležil tudi naš sekretar Blaž Anže Pipan. Stališča sem predstavil tudi Borutu
Dereaniju, ki je v osnovi podprl vse naše ideje in namere.

Torej, kot rečeno smo na sestanku govorili o:

1. SEKRETARSTVO:
Prav zaradi te teme, sem povabil na sestanek našega sekretarja. Dejstvo je, da že odkar smo mi
prevzeli IO SO, izvaja sekretarsvo brez plačila. Kakšen dogovor je sekretar imel za leto 2013, nas niti
ne zanima. Torej pogovarjali smo se o 200 eurih na mesec, če je seveda to izvedljivo glede na naše
članarine. Torej, če članarin ne bo dovolj, bo prejel manjšo vsoto. Plačilo , ki ga omogočajo
članarine, vendar nikakor ne presega 200 eurov.
S tem smo se strinjali vsi trije udeleženi in tudi sekretar, kakor tudi Borut.
Strinjali smo se tudi, da od tega nikakor ne odstopamo in se o tem znesku ne pogajamo. Predlog je
bil, da TZS do 8.11.2014 poravna zneske do tekočega mesca, seveda mora Pipan izdat račun za
opravljeno delo.

2. IZOBRAŽEVANJE NOVIH SODNIKOV

Po sklepu, ki so ga sprejeli na 13. Seji TRK v Ljubljani, se nam novo izobraževanje sodnikov ne zdi
smiselno, saj enostavno ne bo dovolj priložnosti za nove sodnike. Čeprav je veliko interesa za novo
izobraževanje.

SKLEP 2: SPREMEMBA LIGAŠKEGA SISTEMA v letu 2015
1.STML se razširi na 8 ekip. Posamezno srečanje se igra po sistemu 5+2. Ekipe bodo
razdeljene v dve skupini. V play off se uvrstita prvo in drugo uvrščeni ekipi. V rednem delu
1.STML se tekme sodijo le z vrhovnim sodnikom. Sodniki na stolu so obvezni v play offu.
Potrdi se neomejeno število prijav z dvojno registracijo. Na posamezni tekmi lahko nastopita
le dva igralca, ki nista člana matičnega kluba. Na vsaki ligaški tekmi mora nastopiti vsaj en
igralec mlajši od 18 let, ki ni tujec.

3. IZPLAČILA
Kar se tiče izplačil, enostavno ne najdemo legalne in ob enem racionalne reštive.
Borimo se z izdajanjem računov od dveh sodniških kolegov (Jakopina, Pipan). Tukaj
se moramo zavedati, da nam TZS ne pomaga. Z nekaterimi klubi (ŽTK MB, BR MB,
TK Kranj…) potekajo interni dogovori o 20% dodatka na celotno vrednost računa (za
kritje stroška, ki ga ima imetnik računa). V primeru Challengerja v Portorožu, kjer je
Pipan (kot Chief) prevzel stroške tujih sodnikov na svoj S.P.
TZS, ki bi morala biti vzgled klubom, ni poklrila dodatnih stroškov (nakazila v
tujino,davek), kljub izstavljenemu računu.
Zato predlagamo, da TZS uradno za zimsko sezono izda navodilo klubom, ki
zahtevajo račun, da so sodniki opravičeni 20 % na celoten znesek storitve. Pravtako
zahtevamo, da se poravna preostanek izdanemu računu Pipanu in ostalim.
V kolikor TZS tega ne izvede, bomo enostavno začeli delovati s »podjemnimi
pogodbami«.

4. ČLAN »SO« PRISOTEN NA SEJAH »UPRAVNEGA ODBORA TZS«
Predlagamo, da si izborimo mesto na sejah UO, saj enostavno komunikacija med nami in
TZS ne poteka po standardih, ki si jih želimo. Ne vem, kakšna je bila praksa v preteklosti,
vendar si želimo to v prihodnje spremenit.

5. PREVOZ SODNIKOV NA DELO
Na sestanku z Majerjem in Sodnikovo sem pozabil izpostavit to dejstvo, da so nas na prejsnji
seji UO TZS, totalno ignorirali in niso sprejeli našega predloga, da se prevoz na delo sodnika
poistoveti s prevozom na delo po Uradnem listu RS. Zato z Borutom predlagama, da z
zimsko sezono začnemo zaračunavat prevoz na delo ki znaša 0,22 eura. V tej najbolj banalni
situaciji se kaže njihov odnos do SO in tukaj ne bi popuščal. Na sestanku bi predlagal
direktorju, naj sam obvesti klube o tej spremembi...

Lep pozdrav,
Predsednik SO TZS
Rok Matičič
Dne, 25.10.2015

