ZAPISNIK TRETJE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v torek, 08.09. 2015, v prostorih Teniške zveze Slovenije, na naslovu
Šmartinska 152, Ljubljana.

Seja se je pričela ob 19:00 uri.
Prisotni člani strokovnega sveta: Marko Por, Daniel Šantl, David Lenar, Marko Tkalec, Borut
Urh, Gregor Sok, Tomaž Berendijaš, Andrej Kraševec in Blaž Trupej.
Na seji so bili prisotni tudi : Gregor Krušič in Žiga Ham

Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov strokovnega sveta, zato lahko organ veljavno
sklepa.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potrditev dnevnega reda;
Sprejem novega poslovnika strokovnega sveta TZS;
Konstituiranje strokovnega sveta;
Pregled finančnega stanja v programu mladinskih reprezentanc;
Kapetan koordinator mladinskih reprezentanc od 1.9.2015 dalje;
Reprezentančne priprave v mladinskih kategorijah;
Predlog koledarja tekmovanj TZS za sezono 2015-2016;
FED CUP in DAVIS CUP v sezoni 2016;
Testiranja 2015;
Razno.

Ad. 1)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1 :
»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZA

Potrditev dnevnega reda;
Sprejem novega poslovnika strokovnega sveta TZS;
Konstituiranje strokovnega sveta;
Pregled finančnega stanja v programu mladinskih reprezentanc;
Kapetan koordinator mladinskih reprezentanc od 1.9.2015 dalje;
Reprezentančne priprave v mladinskih kategorijah;
Predlog koledarja tekmovanj TZS za sezono 2015-2016;
FED CUP in DAVIS CUP v sezoni 2016;
Testiranja 2015;
Razno.«

9,

PROTI 0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.2 :
»Veljavni poslovnik strokovnega sveta ni bil v skladu s statutom TZS. Sprejme se nov
poslovnik strokovnega sveta, ki je usklajen s statutom TZS. Bistvena sprememba je,
da kapetana koordinatorja mladinskih reprezentanc nista člana strokovnega sveta,
kakor to narekuje statut TZS. Poslovnik SS mora potrditi UO TZS«
ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 3)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.2 :

»Na podlagi statuta TZS in poslovnika strokovnega sveta sprejetega na 3. seji strokovnega
sveta 8.9.2015 je sestava strokovnega sveta sledeča:
-

Marko Por – predsednik;
Daniel Šantl – podpredsednik;
David Lenar – član;
Tomaž Berendijaš – član;
Gregor Sok – član;
Borut Urh – član;
Marko Tkalec – član;

-

Po funkciji so člani strokovnega sveta tudi kapetan FED Cup Andrej Kraševec in
kapetan Davis Cup Blaž Trupej«

ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 4)
Marko Por poda poročilo o finančnem stanju proračuna mladinskih reprezentanc. Z izredno
skrbnim poslovanjem smo uspeli izpeljati večino planiranih tekmovanj v okviru proračuna.
Na prošnjo TK Ptuj, Marko Por predlaga naslednji predlog sklepa št.4 :
» Sven Lah v mesecu novembru 2015 prejme 2000 eur kot sofinanciranje njegovega
tekmovalnega programa. Tekmovalec še ne izpolnjuje kriterijev za dodelitev direktnega
sofinanciranja s strani TZS, vendar menim, da si kot naš najboljši mladi tekmovalec finančno
pomoč zasluži. Ta znesek 2000 eur šteje kot akontacija za sezono 2016. To pomeni, da v
primeru izpolnjevanja kriterijev, v letu 2016 Sven Lah ne bo prejel vseh 4000 eur, ampak
samo še razliko 2000 eur. Pogoj za sofinanciranje je podpis pogodbe.«
ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 5)
Kapetanoma koordinatorjema mladinskih reprezentanc Dominiku Senici in Alešu Špornu je
31.8.2015 potekla pogodba. Do 1.12.2015 bo predsednik strokovnega sveta Marko Por
opravljal funkcijo vršilca dolžnosti kapetana koordinatorja mladinskih reprezentanc
brezplačno.
Strokovni svet je predlagal naslednji predlog sklepa št. 5 :
»Predsedniku TZS in UO TZS predlagamo, da funkcijo kapetana koordinatorja mladinskih
reprezentanc za dekleta in fante od 1.12.2015 dalje opravlja Marko Por«
Predsednik SS Marko Por pri glasovanju o tem sklepu nima glasovalne pravice.
ZA
8,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 6)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.6 :
»V mlajših kategorijah bomo v mesecu novembru organizirali enodnevne priprave. Priprave
bosta vodila dva teniška trenerja en kondicijski trener. Za tekmovalce, ki imajo s TZS
podpisano pogodbo so priprave brezplačne za vse ostale pa plačljive .«
ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 7)
Marko Por poda informacije glede sestave koledarja TZS za sezono 2015-2016. Strokovni svet
bo še naprej deloval kot svetovalni organ pri sestavljanju koledarja predvsem pri umeščanju
državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj v koledar TZS.

Ad.8)
Kapetana FED Cup in Davis Cup podata informacije glede aktivnosti ekip v letošnjem letu in
načrtih za naslednjo sezono.
V pokalu Federacij smo se strinjali s predlogom kapetana Kraševca, da se začne v ekipo
vključevati naše najboljše mladinke.

Ad.9)
Strokovni svet predlaga naslednji predlog sklepa št. 9:
» Marko Por prevzame naloge koordinatorja testiranj in meritev med TZS in OKS ter
Inštitutom za šport. Vsakoletna testiranja mladih tekmovalcev se opravijo konec oktobra ali
začetku novembra. Povpraševanje po možnem terminu testiranj se je že oddalo na Inštitut za
Šport«
ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 10)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.10:
» V letu 2016 se ne prijavi ekip deklet in fantov do 18 let na ekipno evropsko prvenstvo,
temveč samo na posamično EP«

ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Seja je zaključila z delom ob 21:30. Sejo je sklical in ji predsedoval, Predsednik Strokovnega
sveta TZS, Marko Por

Zapisnik zapisal:
Marko Por, Predsednik SS TZS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl, Podpredsednik SS TZS

