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

