ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO)
TENIS SLOVENIJE (TS), 6.10.2016
Sestanek se je odvijal na Grajski cesti 2 na Otočcu, od 16.30 ure dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Borut Dereani, Tomaž Majer, Rok Matičič, Danilo Peskar, Ana Sodnik
Člani SO: Blaž Anže Pipan (sekretar), Marko Ducman, Aleš Fras, Ana Štih, Lucija Ana Vrščaj
Dnevni red:
1.) Obravnava odgovora na pritožbo sodnika Jureta Jerkiča
2.) Izplačila sodnikom
3.) Disciplinska komisija
4.) Ureditev računovodstva za SO
5.) Razno
1.) Obravnava odgovora na pritožbo sodnika Jureta Jerkiča
IO odloči, da odgovor na pritožbo Jureta Jerkiča ostaja nespremenjen.
2.) Izplačila sodnikom
IO predlaga, da Tenis Slovenija zaprosi FURS za uradno pojasnilo o plačevanju sodnikov (obrazec REK
2). Ugotovljeno je bilo, da računov ni potrebno izdajati. Obstajajo različne možnosti izplačil.
IO predlaga zvišanje tarif na bruto zneske.
IO se zavezuje, da v roku enega tedna poda predlog novih tarif.
3.) Disciplinska komisija
IO je imenoval disciplinsko komisijo v zasedbi:
- Predsednik: Borut Dereani
- Člana: Marko Ducman, Ana Štih
4.) Ureditev računovodstva za SO
IO predlaga, da se računovodstvo za SO vodi posebej in brez vseh ostalih obremenitev na račun SO.
5.) Razno
-

IO predlaga, da imamo na vseh mladinskih mednarodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih
poleg vrhovnega sodnika še pomočnika vrhovnega sodnika (1 pomočnik na 3 igrišča).
IO predlaga, da se iz cenika umakne točka 4.3. (Mednarodni turnirji (TE, ITF) / na dan) in se
tekmovanja te vrste začnejo obračunavati po ITF ceniku.
IO zahteva, da se kilometrina obračunava po enakem ceniku kot vsem zaposlenim na TS

-

-

IO predlaga nakup radijskih postaj, ki bi pripomogle k lažji komunikaciji sodnikov na
tekmovanjih. Predlog gre na glasovanje (4 za, Danilo Peskar proti).
Seminar za nove glavne sodnike: seminar se bo izvajal pod pogojem, da bo na seminar
prijavljenih dovolj kandidatov. Termin seminarja se določi na podlagi koledarja za zimsko
sezono.
Kategorizacija sodnikov: Kategorizacija sodnikov bo obnovljena na naslednjem sestanku IO
(2016)

Sestanek je bil zaključen ob 19.20.
Zapisala: Ana Štih
Otočec, 6.10.2016

