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 25.000-dolarskem 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

