ZAPISNIK 12. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS

Pisarna Teniške zveze Slovenije, 11.3.2014

Prisotni: Gregor Sok, Matjaž Kirbiš, Marko Mlakar, Aleš Filipčič, Marko Školaris, Uroš Pivk, Nejka
Grabnar, Drago Završnik
Pisarna TZS: g. Marko Umberger, predsednik TZS, Gregor Krušič, direktor TZS
Zapisnikar: Lea Štumberger (TZS)
Odostni: Topčič Denis, Zlatko Sraka, Gregor Memedovič, Andrej Polenec

DNEVNI RED 12. SEJE UO TZS
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Potrditev zapisnika 11. seje
Poslovanje Teniške zveze Slovenije v letu 2013 in plan poslovanja v letu 2014
Varčevalni ukrepi TZS za l.2014:
Poročila: Davis Cup, Fed Cup, Winter Cup
Poročilo o pripravah za tekmo Davis Cup v Portorožu in ATP Challenger Tilia Slovenija Open
Razno:
o Notarska overitev NO TZS Šport doo
o Pogodba o zaposlitvi direktorja TZS Gregorja Krušiča
o Cenik prijavnin za tekmovalce za 2014
o Predlog sprejetja ažuriranega registracijskega pravilnika
o Projekt »Teniška družina«
o Organizacija turnirjev pod okriljem TZS za časa pomembnejših mednarodnih tekem in
Zaključne prireditve TZS
o Program ERASMUS

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Sklep ad. 1: Upravni odbor pregleda in sprejme zapisnik 11. seje UO TZS.

2. Poslovanje Teniške zveze Slovenije in TZS Šport doo v letu 2013 in plan poslovanja v
letu 2014
Predsednik TZS poroča: v letu 2013 smo realizirali vse naloge, ki smo si jih zastavili v začetku leta. Na
finančnem področju smo se poleg ureditve računovodskih izkazov, vzpostavitvi kontrole in
racionalizacije finančnih tokov, izdatneje posvetili pridobivanju finančnih sredstev. V ta namen smo
okrepili službo za marketing. Program mladih reprezentanc je bil v celoti realiziran skladno s planom.
Stroški poslovanja pisarne, osebni dohodki, podjemne in redne pogodbe vseh izvajalcev so bili redno
poravnani. Zaradi uspešnih marketinških aktivnosti smo pokrili vse stroške za Davis Cup, Fed Cup,
Sredozemske igre, ATP Challenger, nagradne sklade sedmih članskih OP turnirjev pod okriljem TZS.
Izkaza poslovnega izida in bilanci stanja za leto 2013 sta tako za Teniško zvezo kot TZS Šport
pozitivna.
Ustanovitev podjetja TZS Šport za potrebe obdavčljivega prometa se je na podlagi končnih bilančnih
rezultatov izkazala kot pozitivna, saj smo iz naslova vstopnega in izstopnega DDV-a privarčevali v
skladu s plani.
Tekmovalno registracijska komisija je s pripravo novega registracijskega pravilnika in ostalimi
aktivnostmi delovala bolj angažirano. Sodniška organizacija je zamenjala izvršni odbor in obljublja boljše
delo v letu 2014 in kasneje. Trenerska organizacija je delovala dobro, pri veteranski organizaciji pa je
pisarna TZS prevzela mnoge aktivnosti in začela z izboljševanjem njenega delovanja.
Strokovni svet je svoje delo opravil dobro. Tudi tenis na mivki postaja vse bolj popularna panoga.
Posebej moram izpostaviti odlično delo pisarne pod vodstvom direktorja Gregorja Krušiča. Poleg
obsežnega tekočega dela je bila organizacija tekme Davisovega pokala v Ljubljani in Kranju ter turnir
ATP Challenger v Portorožu brez napak, za kar smo prejeli posebni pohvali s strani ITF in ATP. Direktor
je z izredno požrtvovalnim delom vodil vse aktivnosti, na področju marketinga pa z novimi dolgoročnimi
pristopi pridobil pomemben del sponzorskih sredstev.
Direktor TZS, g. Gregor Krušič ob analizi konsolidiranih izkazov TZS in TZS Šport za leto 2013 pove:
Ker si TZS in TZS Šport doo med seboj nista izstavljala nikakršnih računov je Izkaz poslovnega izida in
Bilanca stanja preprost dokument kod ga poznamo pri običajnih izkazih in bilancah.
Konsolidiran izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke od dejavnosti v znesku 708.892€. Kot
razvidno v točki 1.f. je v primerjavi z 2013 velik odskok na področju trženja, ki je poleg dotacij (1.b.) in
članarin (1.e.) večinski znesek postavke. Na strani odhodkov iz dejavnosti 712.253€ (11.a.) so glavno
breme stroški storitev 577.669€ (7.) kar sestavljajo programi DC, FC, financiranje mladinskih
programov, najemnine, material in storitve ATP Challengerja in drugo. Postavko Drugi odhodki iz
dejavnosti (11.) sestavljajo odpisi obveznosti in terjatev. Konsolidirani presežek prihodkov nad odhodki
(dobiček) podjetij je 1.231€.
Konsolidirana bilanca stanja izkazuje 270.476€ sredstev (računalniški programi, denar na računu,
ustanovni kapital, posojila, dolžniki…). Kratkoročne poslovne terjatve (dolg dobaviteljev) znašajo
132.103€ (B.IV.). Poslovnih terjatev do dobaviteljev je 315.438€ (Č). Tretjina zneska sestavljajo posojila

društvu ostalo pa poslovne obveznosti do dobaviteljev. Valuta plačil obveznosti je bila v januarju in
februarju 2014 zato na današnji dan slednjih obveznosti skoraj da ni več. Zaradi uspešnega poslovanja
je bila prav tako znižana postavka Aktivne časovne razmejitve (C) za 18.000€, kar je bilo doseženo
izključno zaradi pozitivnega delovanja v 2013.
Podjetji sta finančno »zdravi« in nimata preteklih obveznosti, ki jih ne bi do popolnosti kontrolirali. Vse
tekoče obveznosti do države (davčna uprava), bank, IT, najemodajalcev, delojemalcev, reprezentantov,
trenerjev za leto 2013 so plačane. Postavljeni in redno spremljani denarni tok podjetij, navkljub
predvidenemu velikemu upadu dotacij s strani Fundacije in MŠŠ za kar 25%, vseeno za leto 2014
izkazuje pozitivne rezultate. Seveda izključno pod pogojem dodatnega znižanja fiksnih in variabilnih
stroškov ter uspešnega delovanja na področju trženja.
Sklep ad. 2.: UO sprejme poročilo o poslovanju v letu 2013 in plan poslovanja za l.2014

3. Varčevalni ukrepi TZS za l. 2014
G. Krušič pove, da so varčevalni ukrepi, ki jih je sprejela pisarna TZS, bili pripravljeni izključno zaradi
zmanjšanja finančne podpore – dotacijskih sredstev s strani Fundacije za šport (FŠ) in Ministrstva za
šport (MŠŠ). TZS bo v letu 2014 prejela predvidenih ¼ manj sredstev, kar bo pomenilo 45.000€ 60.000€ manj sredstev kot v letu 2013. OKS je namreč na podlagi slabših rezultatov predvsem mlajših
tekmovalcev, panogo tenis uvrstila iz 1. v 2. razred. Premo sorazmerno višini zmanjšane dotacije je
pisarna TZS primorana razliko privarčevati pri sebi, torej znotraj pisarne in tudi zunaj nje. Istočasno se
zaradi vse težjih razmer na področju gospodarstva upravičeno pričakuje manj sredstev iz naslova
marketinga. Eno izmed glavnih poslanstev TZS je podpora mladinskemu programu, zato so v želji po
zagotovitvi nemotenega procesa in zadržanja enakih sredstev kot v 2013, predlagani naslednji
varčevalni ukrepi:
a. Znižanje pogodbenih honorarjev in denarnih nagrad:
i. Dnevna nadomestila vodjam ekip mladinskega programa se znižajo za 20%, kar je iz
75€/dan na 60€/dan. Privarčevanih bo cca. 3.000€/leto.
ii. Bojanu Matevžiču se zniža honorar za vodenje spletne strani in programa Qualitas za 15%,
kar pomeni iz 700€ na 600€. Privarčevanih bo 1.200€/leto.
iii. Kapetanoma DC in FC se zniža mesečno nadomestilo za 50%, kar pomeni, da se bo
privarčevalo cca. 2.200€/leto.
b. Prenos plačila kotizacij mednarodnim organizacijam (ITF,TE) na klube organizatorje
mednarodnih turnirjev U12 – U18 in veterani. Privarčevano 4.200€.
c. Varčevalni ukrepi pisarne TZS.
i.Kadrovska racionalizacija

Predlogi za povečanje prihodkov - dvig določenih cen iz cenika TZS:
d.
-

Spremembe cen po ceniku TZS:
Članarina ob prvem vpisu se dvigne iz 20€ na 25€.
Podaljšanje članarine se zviša iz 15€ na 20€
Članarina tujec se zviša iz 25€ na 35€
Prestopna taksa se zviša iz 40€ na 45€
Taksa za organizacijo tekmovanja TZS (kategorija 8-11 let) se iz 45,90€ poviša na 150€. Za
ostala tekmovanja takse ostajajo nespremenjene

Skupna vrednost povečanja sredstev se ocenjuje na 9.500€/leto.

e. Predlog s strani IO SO o povišanju nadomestila za prevoz sodnikov iz 0,19€ na 0,22€ UO TZS
ni sprejel.
Sklep ad. a: UO sprejme varčevalne ukrepe pod točko a
Sklep ad. b: UO sprejme varčevalne ukrepe pod točko b
Sklep ad. c: UO sprejme varčevalne ukrepe pod točko c vendar zadolžuje predsednika, da še
enkrat pretehta njihovo smotrnost. Pisarna TZS mora delovati nemoteno tako za potrebe klubov
kot vseh ostalih organov TZS.
Sklep ad. d: UO sprejme varčevalne ukrepe pod točko d
Sklep ad. e: UO ne sprejme predloga IO SO pod točko e

4. Poročila: Davis Cup, Fed Cup, Winter Cup
DAVIS CUP:
Od 31.1.-2.2.2014 je TZS v sodelovanju s TK Triglav Kranj organizirala Davis Cup srečanje 1.
Evro/Afriške skupine med reprezentancama Slovenije in Portugalske. Tekma se je odigrala v dvorani TK
Kranj. Sodelovanje pri zahtevnem projektu med TZS in TK Kranj predsednik TZS ocenjuje kot odlično.
Posebna zahvala gre Predsedniku TK Triglav Kranj g. Andreju Polencu in članu uprave g. Primožu
Starcu ter vsem sodelavcem v pisarni TZS, ki so opravili izredno delo. Dogodek je v uradnem poročilu z
odliko ocenil tudi vrhovni sodnik tekme g. Ranieri. Predsednik predlaga, da se v bodoče v zimskem
terminu vse tekme Davis Cupa igrajo v Kranju. Drugo leto lahko pri Fundaciji za šport zaprosimo za
sredstva za izboljšave dvorane (razsvetljava, garderobe,) in na ta način zadostimo strogim zahtevam
ITF – a. Zaradi 60 dnevnega plačilnega roka končni obračun še ni uradno zaključen. Predviden strošek
pa je 60.000€.

FEDERATION CUP:
Ženska reprezentanca svojega cilja po obstanku v 1. Evro/afriški skupini ni uresničila. V Budimpešti so
dekleta tekmovala od 5.-9.2.2014 in izgubile vsa 4 srečanja. Predsednik pove, da sta si z direktorjem
TZS zaključna boja proti Izraelu in Latviji ogledala osebno kjer sta podrobno opazovala celotno
dogajanje in odnose v slovenski ekipi. Na podlagi analiz in razgovorov sta si enotna, da je vodstvena
ekipa vredna podpore kar opravičujejo s svojim znanjem, izkušnjami in pristopom do dela. Na žalost sta
nasprotno ugotovila za nekatere igralke pri čemer sta prednjačili Nastja Kolar in Maša Zec Peškirič. Na
osnovi poročila kapetanke Tine Pisnik, predsednika ter direktorja TZS, bo na podlagi pogodbe o
nastopanju v okviru pokala federacij, disciplinskemu sodniku predano poročilo o neizpolnjevanju
obveznosti in posledično predlagalo neizplačilo nagradnih premij za sodelovanje na tekmovanju. Sodnik
bo v nadaljevanju postopal v skladu s pravilnikom.
Investicija TZS v opisani projekt je znašala 13.000€.
WINTER CUP:
Slovenske mladinske reprezentance so se januarja in februarja 2014 udeležile vseh razpisanih
mednarodnih ekipnih tekmovanj – Winter Cup. Preboj iz kvalifikacij je uspel zgolj dekletom do 14 in 16
let, vendar pa so v glavnem delu močno zaostale in bile v obeh kategorijah zadnje. Predsednik pove, da
je še bolj zaskrbljujoče je stanje pri fantih, saj so v kvalifikacijah osvojili skoraj vsa zadnja mesta v vseh
treh kategorijah kjer so sodelovali. Končne uvrstitve slovenskih ekip:
-

Dečki do 12 let qualifying round 7.mesto - Romunija
Deklice do 12 let qualifying round 3.m – Avstrija
Dečki do 14 let qualifying round 8.mesto – Švedska
Deklice do 14 let qualifying round 1.mesto – Francija
Deklice do 14 let final round 8.mesto – Češka
Fantje do 16 let qualifying round 8.mesto – Turčija
Dekleta do 16 let qualifying round 2.mesto - Italija
Dekleta do 16 let final round 8.mesto – Češka

Mnenje in poročilo zaskrbljujočega stanja v mladinskih vrstah (fantje) bo pripravljeno s strani SS TZS
in obravnavano na naslednji seji UO TZS. Po dosedaj zbranih računih je investicija TZS v opisani
projekt znašala 22.000€.
Sklep ad. 4: UO sprejme poročilo iz vseh treh tekmovanj

5. Poročilo o pripravah za tekmo Davis Cup v Portorožu in ATP Challenger Tilia Slovenija
Open
G. Umberger pove, da vse priprave potekajo v skladu s planom. V veliko podporo nam je Občina Piran,
tudi Hoteli Bernardin, Turizem Portorož, ki bodo izdatno skrbeli za komunikacijsko podporo dogodku.
Tako Davis Cup, kot ATP Challenger bosta v Portorožu na igriščih ŠRC Marine, Slovenija pa bo v

sklopu Davisovega pokala gostila Izrael. Igralo se bo na zunanjem igrišču (pesek), ponovno bo stekel
projekt teniške družine.
Letošnji ATP Challenger bo na sporedu teden dni pozneje, kot lansko leto in sicer od 5. do 13. julija
2014, takoj po Wimbledonu. Sprememba je tudi pri nagradnem skladu, saj bo letošnji znašal 42.500€.
Turnir bo prenašala nacionalna televizija, vse od četrtfinala naprej. V središču dogajanja pripravljamo
tudi ogled tekmovanja v svetovnem prvenstvu v nogometu v Braziliji, za kar bomo poskrbeli z
»Copacabana atmosfero«. Novost letošnjega Challengerja je tudi to, da bosta za udeležbo na turnirju
podeljeni dve povabili za glavni turnir (wild card) posamezno in dvojice in sicer za dva najboljša igralca
iz tekmovanj PRO SERIJE (turnirji bodo v mesecu maju in juniju v Kopru, Mariboru in Litiji).
Sklep ad. 5: UO sprejme poročilo o pripravah na tekmovanji

6. Razno:
a. Urejena je notarska overitev nadzornega odbora (NO) TZS Šport d.o.o. Seja NO je bila
opravljena pred sejo UO TZS. Člani na poslovanje TZS Šport doo niso imeli nikakršnih
pripomb in poslovanje potrdili kot pregledno ter uspešno. TZS Šport je v 7 mesečnem
delovanju poslovalo pozitivno in ustvarilo poslovni dobiček. Poslovni rezultati
izkazujejo, da je bilo odprtje podjetja modra poteza.
b. Obravnavana je bila sprememba pogodbe o zaposlitvi direktorja TZS Gregorja Krušiča,
ki jo je pripravil podpredsednik TZS g. Matjaž Kirbiš in nagrada za poslovno uspešnost
skladno z omenjeno in prvotno pogodbo. V Pogodbi je potrebno naknadno razčleniti
določilo o odpravnini; navedeni neto znesek OD definirati v bruto vrednosti in temu
ustrezno znižati znesek obračuna za poslovno uspešnost.
Marko Umberger je na podlagi veljavnih pogodbenih določil, ki velevajo, da mora
nagrado za poslovno uspešnost trženja izdelanih marketinških produktov, potrditi tudi
UO TZS, rezultate dela za leto 2012 in 2013 tudi predstavil. UO TZS si je bil enoten, da
je nagrada za leto 2012 in 2013 upravičena in jo lahko TZS Šport doo izplača v skladu
s pogodbo ko bodo za to sredstva na voljo.
c. Cenik prijavnin za tekmovalce za 2014 je sprejet. Obstoječe cene, po veljavnem ceniku
v Biltenu TZS, se ne spremenijo in so določene v bruto vrednosti.
d. Ažuriran Registracijski pravilnik je sprejet.
e. Predstavljen je projekt »Teniška družina«. Drago Zavšrnik dodaja, da naj bi pisarna
TZS namenila več poudarka na Infond Open turnir. Direktor TZS je naštel nemalo že
obstoječih aktivnosti, poudaril, da je Infond Open za TZS izjemno pomemben dogodek
in obljubil večjo pomoč pri tržnemu komuniciranju dogodka.
f. Člani UO TZS so bili sklepčni, da za časa pomembnejših mednarodnih tekem (DC, FC,
ATP Challenger) na domačih tleh in Zaključne prireditve TZS, TRK v koledarju ne bo
razpisala turnirjev. Slednje sta TRK in pisarna TZS za leto 2014 že realizirala..
g. Po analizi predsednika strokovnega sveta dr.Aleša Filipčiča je program ERASMUS
preobsežen zato se TZS ne bo aktivirala.
Sklep ad. 6: UO sprejme vse sklepe pod točko 6

Marko Umberger
Predsednik Teniške zveze Slovenije

