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To morate vprašati Aljaža
Bliža se veliki teniški dogodek, ki bo za teden dni na Obalo privabil množico gostov.
Predsednik zveze je optimist tudi glede nastopa Aljaža Bedeneta za slovensko reprezentanco.
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O preteklosti ne
bom govoril. Aljaž
je Slovenec, zato je
bil in bo v slovenski
reprezentanci
vedno dobrodošel.

za prireditve ob turnirju. Poseben poudarek bo letos prav
na tem delu, kjer zabave ne bo
manjkalo, ter na Tenis festu,
v sklopu katerega bodo v času
ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open potekali turnirju vseh starostnih
kategorij.
zz Imate že sestavljen
igralski mozaik? Kdo bo
poleg naših največja zvezda
turnirja?
ATP prijave sprejema do 17.
julija, zato končnega seznama še nimamo. Pričakujemo
igralce od 70. do 200. mesta na
ATP lestvici.
zz Kaj pa spremljevalni
dogodki v Portorožu?
Zabavni program bo letos
zelo pester in atraktiven. Gostili bomo Tonya Cetinskega, s
prednastopajočim Mirom Todosovskim, Bajago in Instruktorje, Rok’n’band ter Hornets
- rock & blues cover band. V
sodelovanju s tradicionalnimi
Portoroškimi nočmi bodo
obiskovalce navdušili Canto
libero – tribute to Lucio Battisti, celoten teniški spektakel
pa bo 12. avgusta zaokrožil

koncert skupine Parni Valjak
ter ognjemet. Ekipa se maksimalno trudi, da bi s pomočjo
spremljevalnega programa privabila čim več obiskovalcev v
Tenis areno Portorož.
zz Bo v Portorožu Grega
Žemlja res zaključil kariero?
Grega se še ni stoodstotno
odločil, ali bo to njegov zadnji
turnir. Zelo bi bil vesel, če se to
ne bi zgodilo. S svojim potencialom lahko v tenisu naredi še
zelo veliko.
zz Prihaja tudi Aljaž Bedene?
Te informacije še nimam.
zz Je turnir v Portorožu
finančni plus za zvezo?
Turnir v Portorožu je glavni
sponzorski produkt Tenis Slovenije in predstavlja pomemben prihodek za vse dejavnosti
Teniške zveze.
zz Kako komentirate uspešne nastope Polone Hercog v Wimbledonu in neuspešne nastope ostalih naših
igralcev in igralk?
Nad Polono sem navdušen.
Še pred nekaj meseci je imela

resne zdravstvene težave, zdaj
pa tak fenomenalen nastop v
Wimbledonu. Odlično izhodišče za nadaljevanje sezone.
Zelo mi je žal za Blaža Kavčiča,
ki ima letos res izredno dobro
sezono. Vedno se pač ne izide.
Tamara in Dalila bosta slej ali
prej pokazali rezultate. Andreja
Klepač je pokazala dobre igre
in je še vedno v žrebu. Veliko
sem si obetal od Kaje Juvan v
mladinski konkurenci, žal je
imela res težak žreb.
zz Na kakšni stopnji so
pogovori z Aljažem Bedenetom in njegovim igranjem za
reprezentanco?
V zvezi z Aljažem vam trenutno ne morem dati novih
informacij.
zz Kaj na to pravijo ostali
igralci – predvsem Blaž Kavčič in Blaž Rola?
Verjamem, da je v interesu
vseh, da sestavimo najboljšo
reprezentanco, ki bo uspešna.
zz Ste pozabili na Bedenetovo udinjanje Veliki Britaniji oziroma njegove besede o
zvezi, reprezentanci, drugih
igralcih ...?
O preteklosti ne bom govoril. Aljaž je Slovenec, zato je bil
in bo v slovenski reprezentanci
vedno dobrodošel.
zz Je njegov cilj res samo
nastop na OI v Tokiu in je
zato pristal na igranje za Slovenijo v Davisovem pokalu?
To morate vprašati Aljaža.
zz So njegove zahteve res
menjava kapetana in to, da v
reprezentanco pride njegov
brat Andraž?
Odločitve o vodstvu reprezentance sprejemamo skupaj s
strokovnim svetom.
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zz Pred nami je največji
dogodek teniške sezone v
Sloveniji – ATP Challenger
Zavarovalnica Sava Slovenia
Open v Portorožu. Kako se
pripravljate nanj?
Priprave na ATP Challenger
Zavarovalnica Sava Slovenia
Open potekajo intenzivno na
vseh ravneh, tj. na promociji
največjega športno-glasbenega
dogodka na Obali, na tehnično dovršeni izvedbi dogodka
in dobrem sodelovanju s sponzorji ter člani Tenis Slovenije.
Letošnja tehnična novost bodo
predelane tribune, ki bodo
gledalcem omogočale še bolj
udobno in prijetno izkušnjo.
Enako velja za VIP prostor in
osrednji prostor, tako imenovano zabavno cono (Fun zone),

zz Kdo bo novi kapetan
reprezentance za Davisov
pokal?
Obstoječi kapetan ima veljavno pogodbo do konca leta,
zato se bomo o tem pogovarjali
jeseni, odločitev pa bo znana do
konca leta.
zz V kakšni finančni kondiciji je Teniška zveza?
Teniška zveza je v dobri kondiciji. Vse svoje obveznosti redno poravnavamo.
zz Prihodnost slovenskega tenisa – zveze (sponzorji),
moškega in ženskega?
Na zvezi imam odlično ekipo
sodelavcev. Direktor Tenis Slovenije Gregor Krušič, poslovni
sekretar Žiga Ham Kacin, Lea
Medvešek na področju marketinga in odnosov z javnostmi
ter računovodkinja Irena Pekolj
delajo na nivoju teniških zvez
z veliko večjim številom zapo-

slenih. Ko sem bil na obisku v
Litvi, mi je predsednik danske
teniške zveze zaupal, da imajo z
nekoliko večjim prihodkom kar
16 zaposlenih. Z glavnimi sponzorji imamo sklenjene pogodbe,
ki jih moramo obnavljati vsako
leto. Sponzorji so do nas korektni, istočasno pa zelo zahtevni.
Zato se moramo z dobrim delom
stalno dokazovati. Zanimanje za
tenis v Sloveniji ponovno raste.
82 klubov, članov Tenis Slovenije ima otroške in mladinske
pogone. V svetovnem tenisu je
konkurenca izredna. Velik optimist sem pri slovenskih dekletih.
Imamo odlično ekipo za pokal
Fed, kjer v prihodnjih letih ciljamo na vrnitev v svetovno skupino. Pri fantih je situacija slabša.
Težko bomo kmalu ponovili leto
2013, ko smo imeli štiri igralce
med sto na svetu. Želim si, da bi
vsi naši najboljši še naprej igrali
in da se jim kmalu pridruži še
kakšen mlajši igralec.

