ZAPISNIK 2. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS

dne 23.9.2015, ob 17h v prostorih Tenis Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Prisotni: Marko Umberger, Igor Božičnik, Gregor Sok, Slobodan Rmuš, Ivan Gerjevič, Marko Por,
Drago Završnik, Denis Topčič
Prisotni (brez možnosti glasovanja): Anton Grosman, Blaž Anže Pipan, Rok Matičič, Gregor Krušič
Odsotni:, Marko Mlakar, Andrej Polenec, Marko Školaris , Zlatko Sraka, Uroš Mesojedec
Ugotovi se, da je na seji prisotna večina članov Upravnega odbora, zato lahko organ veljavno sklepa.
Zapisnikar: Lea Štumberger

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Finančno poslovanje in medletni konsolidirani izkaz poslovnega izida 1-7
3. Poročilo dela strokovnega sveta TZS in potrditev novega poslovnika sveta
4. Razpis za nosilca usposabljanj strokovnih delavcev v športu
5. Veteranska organizacija in pridružitev rekreativnega tenisa
6. Analiza dela Sodniške organizacije
7. Produkti Tenis Slovenija
8. Plačilna kartica Diners Club Tenis Slovenija
9. Razno:
a)
b)
c)
d)

Poročilo o poteku interne revizije poslovanja Teniške zveze Slovenije 2011 - 2014
Poslovna realizacija dela direktorja Gregor Krušiča za leto 2014
Uporaba imena blagovne znamke Tenis Slovenija in uporaba imena Teniška zveza Slovenije
Dopis podpredsednika TZS Marka Mlakarja v zvezi s potekom veteranskega ligaškega
tekmovanja
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Ad. 1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
UO TZS analizira točke zapisnika 1.redne seje in se zaustavi zgolj pri točki na temo priprave in vodenja
tekmovalnega koledarja 2016
Tekmovalni koledar pripravi Tekmovalno-registracijska komisija (TRK) v sodelovanju in soodvisnosti s
Strokovnim svetom (SS) TZS. Slednji sprva v koledar umesti mednarodna tekmovanja po programu
mladinskih reprezentanc, članskih in mladinskih mednarodnih turnirjev ter najpomembnejših nacionalnih
turnirjev. Za tem TRK umesti vse ostale turnirje na nacionalnem nivoju.
Tekmovalni koledar turnirjev postavi, razvrsti in poimenuje TRK. Klubi člani TZS, so dolžni spoštovati in
uporabljati in oglaševati polna imena turnirjev, kot je to določeno v koledarju, kar nekajkrat letos ni bila
praksa. Pravice do spremembe datumov in imen teniških turnirjev, ima po statutu TZS samo TRK. Klubi
samovoljno nimajo pravice do sprememb naštetega.
Sklep Ad. 1:
-

tekmovalni koledar TS soodvisno pripravljata SS in TRK
tekmovalni koledar TZS ima pravico spreminjati le TRK
UO sprejme zapisnik 1. redne seje UO

ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0
Ad. 2. Finančno poslovanje in medletni konsolidirani izkaz poslovnega izida 1-7
Gregor Krušič predstavi: »V letu 2015 je finančno poslovanje TZS stabilno in brez pretresov. Zelo pozno
nakazana javna sredstva (junij) so sicer napovedovala nasprotno, kar pa je bilo s poslovnimi orodji
(racionalizacija, skrb za denarni tok, marketing) tekom leta uspešno nevtralizirano. Analitičen pristop do
upravljanja kapitala TZS in TZS Šport doo, je prenesel vse stroške za udeležbo na dveh Davis Cup
srečanj v Bratislavi in Tel Avivu, Fed Cup reprezentance v Talinu, izvedbo ATP Challengerja Tilia
Slovenija open in cca. 30% sofinanciranje (kotizacije, teniške žoge, pokali, brendiranje, voda) šestih ITF
futures turnirjev - Koper, Litija, Branik MB, Velenje, Savsko naselje in ŽTK MB - Infond open). Prav tako
je TZS sofinancirala nagradne sklade ligaških tekmovanj. Organizatorji vseh zimskih in letnih državnih
prvenstev, Play off-a ligaških tekmovanj in mastersov so s strani TZS prejeli pokale oz. medalje oz.
teniške žoge. Ob vsem naštetem, je konsolidirani medletni izkaz poslovnega izida 1-7 TZS ter TZS Šport
d.o.o pozitiven. Čisti prihodki od prodaje 1-7 znašajo 467.941€, stroški blaga, materiala in storitev
353.470€, stroški plač 47.815€, Čisti poslovni izid obračunskega obdobja in bilančni dobiček znaša
12.790 €. Podobno pozitiven poslovni rezultat se pričakuje tudi ob zaključku poslovnega leta 2015.
Marko Umberger doda: »Vsi dolgovi do starih upnikov so poplačani; trenutno imamo obveznosti do
Tennis Europe in kratkoročne obveznosti do upnikov, ki pa se redno plačujejo. Zaostankov ni. Tekoče
so poravnane vse obveznosti do trenerjev, ki tekmovalce spremljajo na mednarodne turnirje, ob tem,
da je SS TZS ob enakih aktivnostih kot so se izvajala prejšnja leta, porabil 20.000 € manj denarja. Ostaja
še dolg iz naslova posojil TZS, ki naj bi se, glede na finančni program, poplačal do konca leta 2017.«
Sklep Ad. 2
-

Medletna bilanca TZS in TZS Šport doo, za obdobje 1-7.2015, bo narejena do 30.9.2015, ko jo
bosta prejela Denis Topčič in Anton Grosman.
2

-

UO sprejme medletno finančno poročilo

ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0

Ad. 3. Poročilo dela strokovnega sveta TZS
Marko Por poroča:
»Finančno poročilo o stanju proračuna mladinskih reprezentanc: z izredno skrbnim poslovanjem smo
uspeli izpeljati večino planiranih tekmovanj v okviru proračuna. Na prošnjo TK Ptuj, je SS sprejel, da
Sven Lah v mesecu novembru 2015 prejme 2000 eur kot sofinanciranje njegovega tekmovalnega
programa. Tekmovalec sicer (še) ne izpolnjuje kriterijev za dodelitev direktnega sofinanciranja s strani
TZS, vendar na predlog SS, si kot naš najboljši mladi tekmovalec finančno pomoč zasluži. Znesek 2.000
eur šteje kot akontacija za sezono 2016. To pomeni, da v primeru izpolnjevanja kriterijev, v letu 2016
Sven Lah ne bo prejel vseh 4.000 eur, temveč razliko – 2.000 eur. Pogoj za sofinanciranje je podpis
pogodbe s TZS, ki pa jo je Sven Lah že podpisal.«
»Kapetanoma koordinatorjema mladinskih reprezentanc Dominiku Senici in Alešu Špornu je 31.8.2015
potekla pogodba o sodelovanju s TZS. SS TZS je na svoji redni seji dne 8.9.15 sprejel sklep, da bo do
30.11.15 predsednik SS Marko Por brezplačno opravljal tudi funkcijo vršilca dolžnosti kapetana
koordinatorja mladinskih reprezentanc. Sklep prav tako določa, da bo Marko Por s 1.12.2015 postal
kapetan-koordinator mladinskih reprezentanc za oba spola, s čimer se bodo stroški za vodenje
mladinskih selekcij v primerjavi z dosedanjimi razpolovili. Za opravljeno delo bo prejemal honorar v
enakem znesku kot ga je prejemal do sedaj en kapetan-koordinator.
»SS TZS je na svoji zadnji seji, dne 8.9.15 sprejel sklep, da bodo za mlajše kategorije v mesecu
novembru organizirane enodnevne priprave. Priprave bosta vodila dva teniška trenerja en kondicijski
trener. Za tekmovalce, ki imajo s TZS podpisano pogodbo bodo priprave brezplačne, za vse ostale pa
plačljive.«
»Stanje podpisanih pogodb s TZS je sledeče: podpisane pogodbe imajo v večini vsi najperspektivnejši
tekmovalci razen Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Veronika Erjavec. Sven Lah je podpisano pogodbo
že dostavil.«
Marko Por predstavi popravljen Poslovnik SS TZS, ki v skladu z veljavnim statutom opisuje kompetence
članov SS TZS.
Sklep Ad. 3
-

UO sprejme poročilo in poslovnik SS
UO sprejme, da bo Marko Por vršilec dolžnosti kapetana koordinatorja do 30.11.2015, od
1.12.15 pa kapetan koordinator za oba spola
Denis Topčič do četrtka, 24.9.2015, prejme opis del in nalog kapetanov mladih reprezentanc

ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0
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Ad. 4. Razpis za nosilca usposabljanj strokovnih delavcev v športu (teniški tečaji)
Gregor Krušič predstavi: »Ker se dosedanji izvajalec usposabljanj ŠTD Filip Šport in Predsednik TZS
Marko Umberger nista uspela dogovoriti o nadaljevanju sodelovanja, je Teniška zveza Slovenije kot
nosilec usposabljanja strokovnih delavcev v športu (panoga tenis), s 1.9.2015, pričela s postopkom
pridobitve izvajalca (licenco-jemalca) za izvajanje programov usposabljanja za strokovno delo v športu.
V teku je sestava strokovne ekipe za pripravo projekta, ki jo bodo tvorili dva predstavnika trenerske
organizacije, dva predstavnika strokovnega sveta, pisarna TZS, ob nadzoru predsednika NO Antona
Grosmana. Predviden čas za izbiro izvajalca in postopek pridobitve usposobljenosti za opravljanje
strokovnega dela, bo zaključen v letu 2015. Razpis in kasnejši rezultat, bo javno objavljen na spletni
strani http://www.tenis-slovenija.si/. Tečaji usposabljanja za strokovno usposobljenost dela v športu
(panoga tenis), se bodo pričeli takoj po pripravi programov, potrditvi le teh s strani pristojnih organov in
izbiri izvajalca. Vsi zainteresirane kandidati se lahko za tečaje v vmesnem času prijavijo »informativno«,
pisarna TZS pa jih bo o pričetku tečajev obvestila pravočasno.«
Sklep Ad. 4
-

UO sprejme predlog o postopku iskanja izvajalca (licenco-jemalca) za izvajanje programov
usposabljanja za strokovno delo v športu
UO sprejme, da je za odločitev o izvajalcu potrebno pridobiti minimalno dve ponudbi. Ključno
vlogo pri izbiri bo imela komisija za izbor izvajalca, večinsko sestavljena iz članov SS in TO

ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0

Ad. 5. Veteranska organizacija in pridružitev rekreativnega tenisa
Gregor Krušič predstavi: »Veteranska organizacija je v zadnjih letih delovala na nezadovoljivi ravni. S
tega razloga je pisarna TZS pripravila strategijo dela veteranske organizacije in veteranskimi teniškimi
igralci (priloga 1). Na podlagi slednje, se bo zapisani projekt začel izvajati s 1.1.2016. S klubi, obstoječimi
izvajalci veteranskih turnirjev, so bili v letu 2015 opravljeni trije sestanki, s katerimi je bila strategija tudi
usklajena. Do konca leta 2015 se skliče skupščina veteranske organizacije pri TZS, ki bo odločala o
nadaljnjem delu in novem vodstvu VO. Vodenje veteranske organizacije bo predvidoma prevzel Matjaž
Pogačar, ki že vrsto let vodi programe rekreativnega tenisa. Med TZS in Matjažem Pogačarjem,
predstavnikom DITS, istočasno potekajo razgovori na temo pridružitve rekreativnega tenisa Tenis
Sloveniji, kar bi pomenilo, da bi bile s 1.1.2016 vse kategorije koordinirane in izvajane s strani matične
panožne zveze. Povezani bi tako lahko učinkoviteje zadovoljevali segment rekreativcev, kjer je ciljna
skupina igralcev/k 18 - 40 let pri čemer je pri veteranih ciljna skupina 35 – 80 + let.«. V primeru opisanih
dogovorov je prav tako predlog pripojitve rekreativne k veteranski organizaciji, čigar polno ime bi bilo
rekreativna in veteranska organizacije Teniške zveze Slovenije.
Sklep Ad. 5
-

UO sprejme poročilo in predlog dela z veteransko organizacijo in aktivnostmi z dejavnostjo
rekreativnega tenisa

ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0
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Ad. 6. Poročilo dela Sodniške organizacije
Rok Matičič in Blaž Anže Pipan predstavita delo sodniške organizacije, ki naj bi bilo na terenu pozitivno,
tekmovalci organizatorji pa zadovoljni. Slednje se jim zdi tudi najvažnejše, vse ostale napake pa naj bi se
sprotno tudi odpravljale. Letos je SO opravila izobraževanja kakor tudi tečaje za nove sodnike. Izpostavita,
da je vsekakor problem cena in način izplačil njihovega delovanja ter občasna neredna plačila, ki pa se
na podlagi posredovanj IO SO na koncu vseeno uredijo.
Anton Grosman, predsednik NO TZS izpostavi problematiko in predlaga:
a) »Plan dela in zapisniki SO: SO mora sprotno in redno objavljati plane dela SO, kot tudi zapisnike
svojih sej.«
b) »Primanjkljaj področnih sodnikov: Za turnirje bi bilo potrebno zagotoviti sodnike, ki bodo iz iste
regije oz. čim bližje, kot je sam turnir. V nasprotnem primeru imajo klubi, organizatorji turnirjev,
visoke stroške s plačili prevoza/dnevnic, itd.«
c) »ATP Challenger Tilia Slovenia Open 2015: na turnirju je bilo premalo slovenskih linijskih
sodnikov, saj je bilo od 29 sodnikov kar 9 tujcev). Pred turnirjem mora biti objavljen seznam vseh
sodnikov, ki so bili izbrani.«
Član UO TZS Denis Topčič iz izkušenj pove, da so sodniki na turnirjih TS vsekakor premalo strogi do
staršev in trenerjev. Večja odločnost bi prinesla neprimerno boljše rezultate na področju vedenja vseh
deležnikov.
Blaž Anže Pipan in Rok Matičič odgovorita na pripombe/predloge Antona Grosmana:
a) »SO bo sprotno in redno objavljati plane dela SO, kot tudi zapisnike sej.«
b) »Primanjkljaj področnih sodnikov je nastal iz razloga, ker jih iz posameznih regij ni. Posebej to
velja za mariborsko regijo, kjer glavnih sodnikov ni. Vrhovnih sodnikov imamo dovolj, glavnih
sodnikov pa ne, pri razporejanju le teh se maksimalno pazi na najbolj ugodno ceno (za
organizatorja).«
c) »ATP Challenger Tilia Slovenia Open 2015: na turnir se je prijavilo 90 oseb za funkcijo linijski
sodnik. Od tega je bilo za turnir zbranih 9 tujcev. Sodniki se izberejo tako, da se turnir izpelje kar
se da najbolj profesionalno in brez napak.«
d) »Na izobraževanju sodnikov bomo apelirali, da so pri svojem delu odločnejši pri sprejemanju
kazenskih odločitev.«
Sklep Ad. 6
-

SO bo sprotno objavljala gradivo, kot so zapisnik sej ter plan dela
SO se mora sestati minimalno enkrat na leto in pripraviti zapisnik, ki se ga objavi na spletni strani
TZS
Klubi, ki imajo turnirje pozimi, morajo upoštevati in spoštovati zahtevo glede temperature na
pokritih igriščih. V kolikor klubi slednjega ne upoštevajo, mora glavni sodnik turnirja pripraviti
poročilo o kršenju pravil
SO pripravi predlog kako v štajerski regiji pridobiti več glavnih sodnikov
Na turnirju ATP Challenger Tilia Slovenia open je potrebno vključiti maksimalno število slovenskih
sodnikov.

ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0
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Ad. 7. Produkti in dogodki TZS
Gregor Krušič predstavi produkte in dogodke TZS, ki so letos najbolj zaznamovali tenis v Sloveniji:
»Igrajmo tenis! Projekt Igrajmo tenis je bil vsebinsko/idejno razdeljen na dva dela in sicer na
organizacijo najmnožičnejšega teniškega turnirja za najmlajše in na vseslovenski projekt z
brezplačnim igranjem tenisa po skoraj vseh klubih članih TZS. V akciji je sodelovalo 53 teniških klubov,
ki so odprli svoja vrata in igrišča za vse, ki so želeli igrati tenis. Na 200 teniških igrišč je preko 700
igralcev in igralk odigralo preko 1000 brezplačnih ur igranja tenisa. Pred ŠC Millenium, BTC, je ta isti
vikend nastopilo blizu 300 otrok v kategoriji 8-11 let, natančneje v skupinah: mini, midi, tenis do 10 in
11 let. Poleg turnirja za najmlajše je TZS pripravila pester spremljajoč program za vse obiskovalce,
tudi starši so lahko igrali tenis s svojimi otroci v t.i. Družinskih igrah tenisa, vsi otroci so lahko nastopili
tudi v dvojicah, dogodek pa se je zaključil z žrebanjem dveh nagrajencev za vikend vožnjo z Jaguarjem
in Range roverjem (uradno vozilo TZS). V soboto je vse udeležence turnirja s svojim obiskom razveselil
tudi profesionalni teniški igralec Blaž Kavčič.
Infond open - Največji ženski teniški turnir v Sloveniji že tradicionalno organizira ŽTK Maribor. Vsako
leto se turnirja udeležijo igralke z visoko rangiranih mest na WTA lestvici iz najmanj 25 do 30 držav.
Glede na tradicionalnost največjega ženskega teniškega turnirja na slovenskih tleh, sta se organizator
ŽTK MB in marketing TZS dogovorila, da slednji izdela in izvede dogovorjene aktivnosti
komunikacijskega načrta in sodeluje pri marketingu. Slednje bo pripomoglo k prepoznavnosti turnirja
in kluba organizatorja, popularizaciji tenisa in trženju dogodka.
ITF Petrol turneja - Profesionalni teniški turnirji: Ljubljana, Velenje, Koper, Branik Maribor in Litija
Vstop v svet teniškega profesionalizma se začne s turnirji 10.000 $ nagradnega sklada, zato jih teniški
klubi v sodelovanju s TZS redno organizirajo že od l.1991. Gre za izjemno pomembno fazo v razvoju
tekmovalca/ke, v kateri začne s pridobivanjem prepotrebnih izkušenj na profesionalnih turnirjih in točk
računalniške lestvice za možnost nastopa na turnirjih z višjim nagradnim skladom. Ideja je združevanje
turnirjev v »en produkt« z enakim nagradnim skladom, v serijo šestih enotnih turnirjev - CGP in tržnokomunikacijska platforma se poveže v celoto.
ATP Challenger Tilia Slovenija open 2015 - Dogodek Tilia Slovenia Open postaja največji poletni
športni dogodek v Sloveniji, na katerem v izjemnem okolju Portoroža šport in zabava ustvarjata
priložnosti za predstavitev sponzorjev na inovativen in za ciljno publiko zanimiv način. Dogodek Tilia
Slovenia Open 2015 je skozi deset dnevno dogajanje obiskalo preko 12 tisoč obiskovalcev. Dogodek
je razdeljen na tri dele in sicer: 1. ATP CHALLENGER - profesionalni turnir na katerem je sodelovalo
70 teniških profesionalcev iz 22 različnih držav. Letošnji dogodek, tretji po vrsti, je beležil rekorden
obisk. V vseh dneh teniškega turnirja serije ATP Challenger je katero izmed tekem teniških
profesionalcev videlo preko 8 tisoč ljubiteljev tenisa. 2. FUN ZONE - Glavna dodana vrednost za vse
obiskovalce in vizualni presežek letošnjega dogodka Tilia Slovenia Open je bilo Fun Zone središče.
Poleg ostalih zabavnih dogodkov, ki so se odvijali čez dan, so bili v režiji FM Agencije organizirani trije
koncerti - Perpetuum Jazille, Magnifico in DJ večer z ekipo Sharkastique Tunes, Tomom Novyem in
Paolom Barbatom - na katerih se je zbralo nekaj več kot dva tisoč gledalcev.
Zabavni program so popestrili tudi ostali dogodki, kot so bile sponzorske animacije, mini tenis na plaži
in dobrodelni poker turnir, v sklopu katerega je je bil zbran rekorden znesek (2.200 €) za sklad OŠ
Lucija. 3. TENIS FEST - v sklopu dogodka, je na igriščih lokalnega teniškega kluba Val Portorož
potekal tudi festival slovenskega tenisa, kjer je tekmovalo skoraj 800 mlajših tekmovalcev iz 88-ih
slovenskih klubov. Vsi nastopajoči so z akreditacijo dobili poseben status na dogodku Tilia Slovenia
Open 2015.
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Sklep Ad. 7
-

UO sprejme in potrdi poročilo o dogodkih in produktih TS, ki so pomembno pripomogli k večjemu
dogajanju in popularizaciji tenisa na nacionalni ravni.

ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0

Ad. 8. Plačilna kartica Diners Club TZS
Gregor Krušič predstavi projekt. »Diners Club in marketing Tenis Slovenija (TS), sta pripravila plačilno

kartico »Diners Club Tenis Slovenija«. S slednjo bodo uporabniki z nižjimi stroški storitev in nakupa
izdelkov, ugodnimi finančnimi pogoji načina plačila, posredno pripomogli k zbiranju sredstev za razvoj
tenisa v Sloveniji. Kartica z odloženim plačilom in obročno prodajo, bo članom omogočala lažjo
dosegljivost potovanj, nakupov teniške opreme, različnih prireditev in storitev.
Projekt bo poleg zbiranja finančnih sredstev omogočal tudi preglednejšo ponudbo storitev in izdelkov
sponzorjev Tenis Slovenije, metodično izdelan medijski načrt obstranskih aktivnosti, pa izdatno
popularizacijo panoge na nacionalnem nivoju.
Dobiček iz naslova prihodkov se bo v sorazmerju 60:40 delil med TZS Šport doo in klubi člani TZS.
Predstavniki UO TZS so prejeli poslovni načrt, ki na 17. straneh nadrobno opisuje projekt. V naslednjih
mesecih bo projekt predstavljen vsem predstavnikom klubov članov TZS.«
Sklep Ad. 8
-

UO potrdi projekt »Diners Club Tenis Slovenija«. Projekt je pozitiven, saj bo z aktivno udeležbo
vseh deležnikov pomenil nov prihodek TZS Šport doo in klubov članov TZS.

ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0
Ad. 9. Razno

a) Poročilo o poteku interne revizije poslovanja TZS 2011 – 2014:
Anton Grosman poroča o poteku revizije poslovanja TZS 2011 – 2014. Pove, da pri dosedanjem
pregledu člani NO niso našli posebnih nepravilnosti. Pove tudi, da pisarna TZS ažurno pripravlja
strokovne odgovore na vsa zastavljena vprašanja.
b) Poslovna realizacija dela direktorja Gregor Krušiča za leto 2014:
Gregor Krušič predstavi poslovno realizacijo z naslova trženja izdelanih marketinških produktov
TZS oz. pridobivanja sponzorskih sredstev. Priloži tudi tabelo, kjer je obračun podrobno prikazan.
c) Uporaba imena Tenis Slovenija in uporaba imena Teniška zveza Slovenije:
Gregor Krušič obrazloži, da je ime Tenis Slovenija izdelana blagovna znamka v lasti Teniške
zveze Slovenije, ki se uporablja v tržno-komunikacijske (marketinške) namene. Z imenom Tenis
Slovenija se pooseblja vse teniške dejavnosti, klube in člane, ki so v tenisu dejavni ter se trudi
slednje komunicirati širši javnosti.
Ime Teniška zveza Slovenije se uporablja pri izključno pravno formalnih dejanjih (računi,
dokumenti, razpisi …).
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d) Podpredsednik TZS Marko Mlakar je na UO TZS naslovil dopis o nezadovoljstvu nad nenadno
prestavitvijo Play off veteranskega tekmovanja, ki je bil letos odigran na Branik Mariboru. Ekipa
Slovana si je sodelovanja na Play off-u zelo želela, kar pa zaradi napisanega ni bilo mogoče.
Gregor Krušič pove, da je bila zaradi novega in zelo uspešnega projekta Tenis Slovenije t.i.
združitev vseh Play off tekmovanj, za organizatorja to edina možna poteza. Vse ekipe so bile
obveščene in prestavitev sprejele razen TD Slovana, ki zaradi zasedenosti tekmovalcev –
veteranov, svoje ekipe na žalost ni uspel sestaviti. Po zaključenem Play off tekmovanju, je TRK
na svoji redni seji problematiko razčlenila. Naslednje leto do podobnih težav ne bo več prihajalo.

Sklep Ad. 9
a) NO TZS do naslednje seje UO pripravi končno revizijsko poročilo
b) UO se s predstavitvijo in rezultati poslovne realizacije Gregorja Krušiča z naslova trženja
marketinških produktov strinja in rezultate potrjuje
c) UO sprejme, da se ime Tenis Slovenija uporablja v vse tržno-komunikacijske namene, ime
Teniška zveza Slovenije pa vseh uradnih, pravno formalnih dokumentih.
d) TRK in pisarna TS (idejni vodja projekta) morata zagotoviti, da organizatorji turnirjev v prihodnje
ne bodo smel več samovoljno spreminjati vnaprej dogovorjenih terminov.
ZA 8 PROTI 0 VZDRŽANI 0

Teniška zveza Slovenije
Marko Umberger, predsednik TZS
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