ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO)
TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 18.4.2018
Sestanek se je odvijal na Tavčarjevi ulici 8 a v Ljubljani, od 19:20 ure dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Ana Pipan, Boštjan Kreutz, Ana Štih
Člani SO: Anja Regent (predsednica TRK), Iva Sodnik, Boštjan Plešec, Igor Šifrer
Dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika skupščine SO 12.4.2018
Predlog in izvolitev podpredsednika IO SO
Predlog in izvolitev sekretarja IO SO
Pregled delegacij za poletno sezono 2018
Izplačila sodnikom prek REK2 obrazca
Časovna opredelitev obnovitvenega seminarja, seminarja za nove glavne sodnike in nove
vrhovne sodnike
8.) Razno

1.) Potrditev dnevnega reda
IO SO potrjuje dnevni red.
2.) Potrditev zapisnika skupščine SO 12.4.2018
IO SO potrjuje zapisnik skupščine SO 12.4.2018 in se zahvaljuje članici SO Ivi Sodnik za izčrpno
pripravo le tega.
3.) Predlog in izvolitev podpredsednika IO SO
Za podpredsednico IO SO člani IO SO soglasno izvolijo Ano Štih.
4.) Predlog in izvolitev sekretarja IO SO
Člani IO SO za sekretarja SO soglasno izvolijo Blaža Anžeta Pipana, ki nalogo sekretarja
uspešno opravlja že od leta 2008.

5.) Pregled delegacij za poletno sezono 2018
-

IO potrdi delegacije in zaupa vse preostale delegacije sekretarju.
Glavni sodniki z belo značko morajo po elektronski pošti sporočiti svojo razpoložljivost in
pripravljenost za delo na ITF turnirju v Mariboru.
Sklep: Kdor ne bo poravnal članarine, ne bo delegiran na turnirje. Ko bo članarina
poravnana, bo lahko ponovno delegiran, vendar šele v naslednjem ciklu delegacij.

6.) Izplačila sodnikom prek REK2 obrazca
- Pipan prebere elektronsko pošto direktorja TZS, kjer pove, da bodo izplačila preko
osebne dopolnilne dejavnosti ali REK-2 obrazca težko izvedljiva. Marko Por predlaga
popoldanske SP-je, kar pa za večino sodnikov ni sprejemljivo, saj mora biti oseba, ki bi
odprla popoldanski SP, redno zaposlena, plačuje pa se tudi prispevek 68,27€ mesečno.
- Predlog plačil prek osebne dopolnilne dejavnosti ni mogoč. Naslednji seznam del šteje
kot osebna dopolnilna dejavnost: občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri
vzdrževanju stavbe, občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, izdelovanje različnih
izdelkov, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč in podobno.
- Član SO Boštjan Plešec pove, da so tudi z REK-2 obrazcem težave. Plačila preko REK-2
obrazca bi sicer bila izvedljiva, vendar je prav tako potrebno plačevati prispevke, letna
omejitev zaslužka pa je 625 €. Če je ta znesek presežen, je zaslužek obdavčen. Sicer pa za
REK-2 obrazec ne potrebujemo nobene pogodbe, saj je pogodba lahko tudi ustni
dogovor. To bi bila rešitev le za glavne in ligaške sodnike.
- Vrhovni sodnik je dolžan z organizatorjem tekmovanja dogovoriti način plačila zase in za
glavne sodnike.
- Član SO Boštjan Plešec pove, da lahko zaprosi za sestanek pri generalni direktorici FURS-a
in pri državnem sekretarju na področju davkov, kjer bi lahko skupaj poiskali rešitev za
izplačila sodnikom.
- Član IO SO Boštjan Kreutz predlaga, da po vsakem končanem turnirju vrhovni sodnik
pošlje kratko neformalno poročilo o načinu izplačila sodnikov na poseben elektronski
naslov, namenjen evidenci za potrebe IO SO.
- Sklep: Vse vrhovne sodnike se poziva, da po vsakem končanem turnirju sporočijo NETO
in BRUTO znesek ter na kakšen način je bil znesek izplačan. Za vodenje bo skrbela članica
IO SO Ana Pipan. Poročila se pošilja na elektronski naslov ana.pipan.sotzs@gmail.com.
- Sklep: Na podlagi predloga člana SO Boštjana Plešca se bomo dogovorili za sestanek z
generalno direktorico FURS-a o možnih načinih izplačil sodnikom.
7.) Časovna opredelitev obnovitvenega seminarja, seminarja za nove glavne sodnike in nove
vrhovne sodnike
- Sklep: V mesecu maju se izvede preverjanje glavnih sodnikov po vzoru »open book«
testa. Za reševanje testa bodo imeli člani 14 dni časa, testiranje pa bo obvezno za vse
sodnike. Sodniki bodo test prejeli po elektronski pošti.
- Obnovitveni seminar: Prav tako kot za glavne sodnike, se bo tudi za vrhovne sodnike
izvedlo preverjanje preko elektronske pošte oziroma spleta.
- Seminar za nove glavne sodnike bo razpisan v letu 2018, datum in lokacijo bo IO SO
določil na naslednjem sestanku.

-

Seminar za nove vrhovne sodnike: preverili bomo, kakšen je interes članov in se na
podlagi te informacije odločili, ali je seminar smiselno razpisati.

8.) Razno
-

-

-

Potrditev Disciplinske komisije SO TZS: Vsi člani IO SO se strinjajo, da delo disciplinske
komisije še naprej opravljajo predsednik Borut Dereani in člana Ana Štih ter Marko
Ducman.
Oprema: polo majice za vse glavne sodnike, značke za vse vrhovne sodnike.
Predsednica TRK Anja Regent prosi za prevod in interpretacijo »NO LET« pravila. IO SO bo
vse sodnike obvestil o pravilni rabi »NO LET« pravila.
Logotip SO TZS: Po besedah direktorja TZS Gregorja Krušiča mora SO TZS uporabljati
uraden logo, ki ga je za SO pripravila TZS. IO SO poziva člane SO, da uporabljajo le uraden
logo SO TZS.
Odgovor na zastavljeno vprašanje člana SO Aleša Frasa glede interpretacije točke 4.12 v
ceniku TZS (4.12 ''Združena tekmovanja (A+B)(m+ž); več starostnih kategorij skupaj
(m+ž) 70% cene vrhovnega sodnika''). Vprašanje je bilo, kje uporabimo takšen obračun
sodniških stroškov, oziroma, kakšen turnir mora sodnik imeti, da uporabi točko 4.12 pri
obračunu? Odgovor IO SO je, da se bo ta točka umaknila iz cenika, saj je povsem
neuporabna.

Sestanek je bil zaključen ob 21:40 uri.
Zapisala: Ana Štih
Ljubljana, 24.4.2018

