ZAPISNIK
izredne skupščine veteranske organizacije Teniške zveze Slovenije (TZS), ki je bila v
četrtek 26.11.2015 ob 12.00 uri v prostorih TZS.

Prisotni: Jordan Misajlovski, Primož Trampuš, Sebastijan Leber, Robert Lazič, Anja
Regent, Igor Rakun, Bojan Matevžič, Izidor Sirše, Gregor Krušič, Ivan Gerjevič, Marko
Umberger, Žiga Ham, Rikardo Grizilo, Miha Bitežnik, Branko Pucelj, Davor Žnidar,
Marašek Gorazd, Boris Vogrinčič.
Dnevni red:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvoritev in pozdrav
Izvolitev delovnih teles skupščine
Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo predsednika veteranske organizacije TZS Aleksandra Svoljšaka
Odstop predsednika veteranske organizacije TZS Aleksandra Svoljšaka
Obravnava in sprejem predloga ustanovitve nove rekreativno-veteranske
organizacije TZS (RVO)
7) Volitve predsednika in ostalih organov RVO
8) Obravnava in sprejem pravilnikov RVO
9) Razno
1) Skupščino je odprl direktor TZS Gregor Krušič. Predsednik veteranske
organizacije Sašo Svoljšak se je opravičil in pisno pooblastil Gregorja Krušiča, da
odpre skupščino in v nadaljevanju prebere njegovo poročilo. Gregor Krušič je
predal besedo predsedniku TZS Marku Umbergerju, ki je ugotovil, da je število
članov veteranske organizacije v zadnjih letih močno padlo, in pozdravil predlog
združitve teniških rekreativcev in veteranov, saj bo to
pripomoglo k
popularizaciji in prepoznavnosti tenisa ter racionalizaciji poslovanja.
2) Gregor Krušič je v nadaljevanju predlagal organe skupščine. V delovno
predsedstvo je predlaga Gregorja Krušiča kot predsednika ter Izidorja Siršeta in
Igorja Rakuna kot člana. Anjo Regent je predlagal za predsednico, Sebastijana
Leberja pa za člana verifikacijske komisije. Za overovitelja zapisnika je
predlagal Jordana Misajlovskega in Roberta Laziča, za zapisnikarja pa Matjaža
Pogačarja. Predlog organov skupščine je dal v razpravo. Razprave ni bilo. Predlog
je dal na glasovanje. Sklep 1: Predlagani organi skupščine oziroma člani teh
organov so bili soglasno sprejeti.

3) Verifikacijska komisija je ugotovila, da je skupščina sklepčna, saj je bila na
skupščini prisotna več kot polovica članov, in da je sklep 1 veljaven.
4) Delovni predsednik je prebral poročilo predsednika VO Saše Svoljšaka. Prisotne
je pozval k razpravi. Razprave ni bilo. Poročilo Saše Svoljšaka je dal na glasovanje.
Sklep 2: Poročilo predsednika VO Saše Svoljšaka je bilo soglasno sprejeto.
5) Delovni predsednik je prebral odstopno izjavo predsednika VO Saše Svoljšaka in
pozval k razpravi. Razprave ni bilo. Odstopno izjavo je dal na glasovanje. Sklep 3:
Odstopna izjava predsednika VO Saše Svoljšaka je bila soglasno sprejeta.
6) Delovni predsednik je skupščini predlagal, da se veteranska organizacija
preimenuje v rekreativno-veteransko organizacijo (RVO) in pozval k razpravi.
Rikardo Grizilo je vprašal, zakaj je potreba združitev in kaj to pomeni za
veterane. Delovni predsednik je pojasnil, da sedaj rekreativna tekmovanja vodi
DITS-društvo igralcev tenisa Slovenije, da je prišlo do soglasja med TZS in
DITS, da se vsa rekreativna teniška dejavnost seli pod okrilje TZS in da gre v
primeru združitve rekreativne in veteranske dejavnost za racionalizacijo
delovanja. Veterani bodo še naprej igrali v različnih starostnih skupinah, itd.
Delovni predsednik da predlog preimenovanja na glasovanje. Sklep 4: Predlog o
preimenovanju v rekreativno-veteransko organizacijo je bil soglasno sprejet.
7) Delovni predsednik pove, da je za novega predsednika RVO kandidiral samo
Matjaž Pogačar, ki je v nadaljevanju prebral svoj program dela RVO v naslednjih
štirih letih. Delovni predsednik pozove člane skupščine k razpravi o programu.
Igor Rakun vpraša, ali bo predsedniška funkcija res plačljiva in kakšno sporočilo
bodo s tem prejeli drugi predsedniki komisij in organizacij TZS, ki delujejo
volontersko. Predsednik TZS Marko Umberger pojasni, da naj bi Matjaž Pogačar
poleg predsedniške funkcije opravljal tudi funkcijo izvršnega sekretarja RVO, ki
ima zelo velik obseg del in nalog. Glede na to, da je Matjaž Pogačar edini kandidat
za predsednika, je združitev obeh funkcij za TZS v tem trenutku prav gotovo
najbolj racionalna varianta. Anja Regent je predlagala, da se izrecno napiše, da je
Matjaž Pogačar predsednik, ki deluje brez plačila, istočasno pa je tudi izvršni
sekretar in da je za to delo plačan.
Delovni predsednik predlaga Matjaža Pogačarja za predsednika RVO in prebere
predlog članov izvršnega odbora RVO: Matjaž Pogačar (predsednik), Miha,
Bitežnik, Jordan Misajlovski, Matjaž Frece, Igor Rakun, Boštjan Dimitrijevič,
Franci Hrovat, Boris Vogrinčič, Ivan Gerjevič, Jernej Špiler, Bojan Mihev,
Robert Lazič in Izidor Sirše. Predlog da na glasovanje.
Sklep 5: Predlog članov izvršilnega odbora RVO je bil soglasno sprejet.

8) Matjaž Pogačar prebere predlog statuta in pravilnika o rangiranju RVO. Delovni
predsednik pozove k razpravi. Miha Bitežnik vpraša, kako bo po novem s
točkovanjem regionalnih rekreativnih lig. Matjaž Pogačar pojasni, da je v sistem
točkovanja oziroma v izračun jakostnih lestvic vključenih 28 regionalnih lig, a
razen štirih, petih nobena od regionalnih lig ne pošilja rezultatov, zato točk z
naslova regionalnih lig v predlogu novega pravilnika o rangiranju ni več. Delovni
predsednik da predlog statuta in pravilnika o rangiranju na glasovanje.
Sklep 6: statut RVO in pravilnik o rangiranju je bil soglasno sprejet.
9) Branko Pucelj vpraša po višini letne članarine RVO. Matjaž Pogačar mu odgovori,
da bo letna članarina 10 eur. V razpravo se je vključilo kar nekaj članov
skupščine, vsi pa so bili mnenja, da predlagana letna članarina nikakor ni
previsoka. Davor Žnidar izpostavi problem neudeležbe tekmovanj po žrebu in
nesankcioniranja takšnih prekrškov. Prisotni se v razpravi strinjajo, da je
tovrstne prekrške potrebno obravnavati in sankcionirati po disciplinskem
pravilniku, za kar je odgovorna disciplinska komisija. Robert Lazič izpostavi
problem, da pri veteranih prihaja do pomanjkanja želje po sodelovanju na
tekmovanjih poleg visokih stroškov tudi zaradi tega, ker med sabo igrajo vedno
eni in isti igralci. Predlaga, da bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi se na
nacionalnem nivoju organizirale kategorije na 10 let. Člani skupščine v razpravi
ugotovijo, da bi bil ta predlog veliko bolj zanimiv tudi za organizatorje, lažje bi
jih našli, saj bi bili stroški za pokale manjši.

Skupščina zaključena ob 13.55.

Zapisnik pisal : Matjaž Pogačar

Zapisnik overovila: Jordan Misajlovski
Robert Lazič

