POROČILO O DELU SODNIŠKE ORGANIZACIJE TZS (2007-2010)

Sestanki
Izvršilni odbor SO, izvoljen na skupščini 25.10.2007 (Pipan, Novakovič, Božičnik, Gaspari, Kreutz) se
je v teh treh letih uradno sestal devetkrat (to so sestanki, ki so evidentirani na spletni strani SO.
Neuradnih delovnih sestankov je bilo precej več. Sestanki so bili odprti za morebitno zainteresirano
članstvo, vendar kakšnega posebnega zanimanja za udeležbo ostalih članov na sestankih ni bilo.
Poslovnik in komisije
Ob nastopu mandata smo si zamislili, da bi znotraj SO ustanovili komisijo za kategorizacijo in
izobraževanje in disciplinsko komisijo. Dogovorili smo se že, kdo bi bili člani teh komisij, za ustrezen
formalni okvir delovanja omenjenih komisij pa bi bilo potrebno posodobiti poslovnik. Za ta zalogaj do
sedaj še nismo zmogli poskrbeti, zato tudi komisije niso zaživele.
Izobraževanje
Organizirali smo štiri seminarje za nove glavne sodnike:
Januar 2008 – predavatelja Danilo Peskar in Aleš Fras - 13 novih GS
December 2008 – predavatelja Blaž Anže Pipan in Boštjan Kreutz – 6 novih GS
Marec, april 2009 - predavatelja Pipan in Kreutz – 14 novih GS
April 2010 - predavatelja Pipan in Kreutz – 18 novih GS
Za seminar decembra 2008 sva predavatelja pripravila gradivo v elektronski obliki, v programu Power
Point. Člani IO pa smo prevedli ITFov priročnik za predavatelje na tovrstnih seminarjih in dodatno
pomožno gradivo za udeležence seminarja.
Seminar za nove ligaške vrhovne sodnike:
Maj 2009 – predavatelj Kreutz – 11 novih vrhovnih ligaških sodnikov
Seminar za nove vrhovne sodnike v tem mandatu ni bil organiziran. Zaenkrat večje potrebe po novih
vrhovnih sodnikih ni, prav tako je interes za udeležbo izrazilo premajhno število vrhovnih sodnikov
pripravnikov. Ko bo ta interes vsaj tolikšen, da kotizacija udeležencev pokrije stroške predavateljev, bo
smiselna tudi organizacija seminarja za vrhovne sodnike.
Obnovitveni seminar za vrhovne sodnike:
Vsako leto pred začetkom zunanje tekmovalne sezone (april). Namen teh seminarjev je seznanitev
vrhovnih sodnikov z morebitnimi novostmi (TRK) in osvežitev znanja pravil in postopkov našega
tekmovalnega sistema. Udeležba je za vrhovne sodnike obvezna, vsi pa opravljajo tudi test pravil.
Sodniška pomoč za delo z računalnikom
Organizirali smo jo konec leta 2007 v sodelovanju s TRK za vse vrhovne sodnike, ki so potrebovali
kakršnokoli pomoč pri delu z računalniškim programom za sodnike.
Mednarodni seminarji
2007 sta v Londonu Anja Regent in Jernej Špiler uspešno opravila seminar in pridobila t.i. belo značko
za vrhovne sodnike.

2009 sta v Novem Sadu Anja Vreg in Rok Matičič uspešno opravila seminar in pridobila t.i. belo
značko za glavne sodnike.
Novembra letos se bosta v Londonu seminarja udeležila Matjaž Pogačar (obnavlja nekdanji status
srebrne značke za vrhovne sodnike) in Blaž Anže Pipan (poteguje se za bronasto značko za glavnega
sodnika).
Anja Vreg
Ambiciozna mlada sodnica, ki je sodniški izpit opravila na Hrvaškem, je zaprosila za možnost, da se ji
licenca prizna tudi pri nas. Člani IO nismo videli nobenih razlogov, da ne bi priznali izpita, opravljenega
na Hrvaškem, zato je kolegica s plačilom članarine postala članica SO TZS.

Sodniške takse
V začetku sezone 2008 nam je po dolgem času uspelo dvigniti sodniške takse. Dvig je, vsaj kolikor
sam pomnim, daleč najobčutnejši. Najpomembnejša postavka, taksa za tekmo na stolu, se je tudi
najbolj dvignila (iz 8/10€ na 13/16€, kar je več kot 60% zvišanje). Tudi ostale postavke so se občutno
dvignile, znižalo pa se je povračilo stroškov prevoza iz polne kilometrine (0,29€) na polovično (0,15€).
S tem smo dosegli predvsem, da so sodniki plačani za delo in ne za prevoz. Prej je namreč pogosto
postavka za prevoz presegla sodniške takse.
Minimalna dnevna taksa za linijske sodnike – po sedaj predvidenem ceniku 17€, je prenizka, zato je
potrebno začeti pogovore s TZS o zvišanju, najbolje bi bilo, če bi to uspelo še pred bližajočim se FED
in DAVIS CUPOM. Res, da linijski sodniki niso zaslužkarji, ampak teniški navdušenci, pa vendarle bi
nekoliko spodobnejša dnevna postavka bila nujna, če želimo ohraniti voljo za delo linijašev na
mednarodnih tekmovanjih pri nas. Zapletom z opremo se je težko povsem izogniti, zmeraj je vsaj
kakšna napačna številka, če ne že kaj hujšega kot nedavno v Ljubljani, ko je bilo potrebno po
končanem turnirju trenirke vrniti. Glede tega naj še enkrat pojasnim, da se mi zdi ta praksa (vračanje
opreme) smešna, omalovažujoča, do linijskih sodnikov. Po drugi strani se mi pa zdi odziv nekaterih
sodnikov preveč radikalen.

Spletna stran SO
Od januarja 2008 je vsem sodnikom na voljo spletna stran SO TZS, kjer najdejo tekoča obvestila,
seznam sodnikov, delegacije na turnirje, pravilnike, lestvice, poročila sestankov IO, poročila s
seminarjev itd. Spletna stran je dokaj dobro zaživela, za kar se zahvaljujem Marku Gaspariju, ki jo je
postavil in jo tudi ureja.
Možnosti za delo v tujini
Te so se občutno izboljšale, na spletni strani SO sproti objavljamo prijavnice za delo na različnih
mednarodnih tekmovanjih v tujini, do katerih se uspemo dokopati pa različnih povezavah s sodniki po
svetu. Kolikor se le da, se dogovarjamo tudi za izmenjavo s sodniškimi organizacijami drugih držav.

Ukinitev sojenja v drugi članski ligi
V sezoni 2009 je TRK pod pritiskom klubov ukinil sojenje na stolu v drugi članski ligi. IO je naredil vse,
kar je bilo v njegovi moči, da se to ne bi zgodilo, saj s tem glavni sodniki izgubimo kar 150 tekem
sojenja letno, zato je priložnosti za kaljenje dobrih sodnikov bistveno premalo.

Nepopolna sodniška zasedba na nekaterih ligaških tekmah
V letošnjem letu je bila na prvi članski ligi (edini, ki se še sodi na stolu) cela vrsta tekem, na katerih
niso bili prisotni trije glavni sodniki, kakor je predvideno. Prav škandalozno pa je, da niti za Play off za
državnega prvaka nismo uspeli zagotoviti treh glavnih sodnikov. Več o delegiranju v poročilu
sekretarja, sam želim dodati zgolj nekaj splošnih opomb v zvezi s tem. Očitno odgovornost sodnikov ni
na ravni, kot je bila pred leti. Ne vem, ali so zato krivi novi časi, nova generacija, ki drugače jemlje
odgovornost, morda kljub vsemu prenizko plačilo (čeprav mislim, da so ligaške tekme čisto spodobno
plačane), nemara bi morali imeti drugačen, bolj pregleden, rigorozen način potrjevanja delegacij,
morda smo za slabo klimo med sodniki krivi člani IO. V vsakem primeru je potrebno tudi vzgojiti
sodnike, da bodo, ko se enkrat zavežejo k delegaciji, to jemali dovolj resno.

Digitalizacija
Prehajanje na digitaliziran, avtomatski način prijavljanja tekmovalcev podpiramo, saj je v interesu
vseh, da se zadeve posodobijo. Pri uvajanju sprememb si želimo kar se da konstruktivno sodelovati.
Disciplinski postopki
V zadnjem času so se nekateri sodniki znašli v disciplinskem postopku zaradi različnih kršitev
tekmovalnega pravilnika. Pri enem od primerov je prišlo do zelo neljubih zapletov. IO SO je v nekem
trenutku pozvala vse organe TZS, da se postopki izpeljejo v skladu s pravilniki in da se ugotovi
odgovornost za nastalo zmedo, ki škodi ugledu SO in TZS. Zaskrbljujoča je tako zmeda, ki je nastala
ob postopkih zoper sodnika, kot tudi dejstvo, da se noben izmed naslovnikov tega poziva nanj ni
odzval.

Piknik
8. avgusta 2009 smo na Ptuju organizirali piknik s teniškim turnirjem za člane SO in povabili tudi
hrvaške sodnike. Direktor TZS se je pozitivno odzval na to idejo in tudi finančno pomagal pri
organizaciji družabnega dogodka, za kar se mu v imenu vseh sodnikov zahvaljujemo.

