ZAPISNIK 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS

dne 1.2.2016, ob 17h v prostorih Tenis Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Prisotni člani UO: Marko Umberger, Andrej Polenec, Boban Rmuš, Igor Boţičnik, Marko
Mlakar, Gregor Sok, Drago Završnik, Denis Topčič, Zlatko Sraka, Marko Por
Ostali prisotni: Anton Grosman, predsednik NO in Gregor Krušič, direktor TZS
Odsotni: Ivan Gerjevič, Uroš Mesojedec, Marko Školaris
Ugotovi se, da je na seji prisotna večina članov Upravnega odbora, zato lahko organ veljavno sklepa.
Zapisnikar: Lea Štumberger

Predlagani dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 2. seje UO TZS
3. Poročilo o poslovanju TZS za leto 2015
4. Poročilo o delovanju Strokovnega sveta TZS za leto 2015
5. Poročilo NO TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 2011 do vključno 2014
6. Finančno poročilo za leto 2015 in plan za leto 2016
7. Razpis izbora izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih NPŠŠ
8. Ustanovitev rekreativno veteranske organizacije
9. Razno
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Ad. 1. Potrditev dnevnega reda 3. seje UO
UO TZS pregleda dnevni red 3. seje UO

Sklep Ad. 1:
- UO sprejme dnevni red.
ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 2. seje UO TZS
UO TZS analizira točke zapisnika 2.redne seje in nanj nima pripomb.

Sklep Ad. 2:
-

UO sprejme zapisnik 2. redne seje UO.

ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0
Ad. 3. Poročilo o poslovanju TZS za leto 2015
Marko Umberger predstavi poročilo o poslovanju TZS za leto 2015 in plan poslovanja za leto 2016:
TZS je v letu 2015 poslovala uspešno. Realizirala je vse programe, ki jih je predvidela v letnem planu
poslovanja. Vse svoje finančne obveznosti je redno poravnavala. Zaostankov pri plačevanju klubom,
trenerjem in sodnikom ni bilo.
Pomembnejši dosežki v letu 2015 so:
-

povečani prihodki za 10%, (več sredstev od države in sponzorstev zaradi dobrega dela
marketinga TZS),
zelo dobro delo novoustanovljenega Strokovnega sveta TZS na čelu s predsednikom Markom
Porom (postavitev novega programa, strokovno vodenje, racionalizacija stroškov),
turnir ATP Challenger Tilia Slovenia Open je v letu 2015 v celoti upravičil svoj namen (odlični
dosežki naših tekmovalcev polne tribune, množična udeležba na festivalu otroškega in
mladinskega tenisa, zadovoljni sponzorji),
izboljšana podoba turnirjev serije Futures, zaključnih turnirjev in prireditve Igrajmo tenis
(pisarna TZS je z marketinškimi aktivnostmi in nagradami za zmagovalce zaključnih turnirjev
prispevala k boljši celostni podobi turnirjev in povečanju zanimanja medijev in javnosti),
zbornik Tenis Slovenija 1899 – 2015, ki ga je pripravil Anton Grosman. Zbornik ima izreden pomen
za slovenski tenis. Prvič v zgodovini imamo dokumentirane podatke o nastanku in razvoju
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slovenskega klubskega, množičnega in tekmovalnega tenisa. Obvezno branje za vse teniške
funkcionarje, trenerje, mlade tekmovalce in vse rekreativne igralce ter ljubitelje tenisa.
Zaskrbljujoči pa so naslednji podatki:
-

-

slabši rezultati naših tekmovalcev vseh starostnih kategorij z izjemo mlajših deklet ( na
mednarodnih lestvicah so nazadovali skoraj vsi tekmovalci, z izjemo mlajših dekle,
težave pri sestavljanju ekipe za Davis Cup ( kljub dobrim finančnim pogojem, ki jih nudi TZS, ob
vsakem nastopu prihaja do težav pri dogovorih z reprezentanti. Razen pri nekaterih patriotski
naboj igralcev bledi. Zato smo se odločili za marsikoga sporno potezo, da z mladimi tekmovalci
podpisujemo pogodbe o sodelovanju,
Stroški ( Večina stroškov TZS so fiksni stroški, mednje sodijo tudi tekme Davis Cup in Fed Cup.
Vzdržujemo tudi bogato infrastrukturo, zlasti informatiko, ki jo želijo klubi (veliko število domačih
in mednarodnih tekmovanj) ter tekmovalci.

Plan poslovanja za leto 2016:
-

pridobiti enako količino sponzorskih sredstev kot v letu 2015. Kakšna bodo sredstva, ki jih bomo
dobili od MŠŠ, FŠO in OKS še ne vemo,
pospešiti aktivnosti novoustanovljene veteransko – rekreativne organizacije,
okrepiti delo sodniške organizacije in se posebej posvetiti vzgoji in obnašanju na igrišču mladih
tekmovalcev in njihovih staršev,
dodatno racionalizirati stroške v vseh segmentih poslovanja TZS,
nadaljevati aktivnosti na realizaciji projekta Nacionalni teniški center,
izboljševati sodelovanje TZS s klubi.

Poročilo za leto 2015 predstavi tudi Gregor Krušič:
TZS je v letu 2015 poskrbela za nemoteno izvajanje vseh programov, v sodelovanju s klubi organizatorji
omogočila 220 teniških turnirjev, naredila velik korak v smeri nadgradnje rekreativne dejavnosti in
sodelovala z različnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami. Priznanje za strokovno delo gre prav
tako članom organov nadzornega in upravnega odbora, disciplinskemu sodniku in tekmovalnoregistracijski komisiji. Posebej je potrebno izpostaviti angažma v l.2015 novo konstituiranega
strokovnega sveta in njegovega predsednika ter kapetana mladinskih reprezentanc Marka Pora. Sistem
in način delovanja programa mladinskih reprezentanc je nadgradil ter med tekmovalce/ke vnesel
pogrešani osebni in avtoritativni odnos. Uspešno zaključeni projekt podpisa pogodb med TZS in
reprezentanti je slednjim prinesel dodatne finančne ugodnosti in docela pregledno razdelitev
investiranega kapitala (tabela zapisnika 4.seje SS z dne 22.12.15).
Člani sodniške organizacije (sodniki) svoje storitve na turnirjih TZS opravijo na kvalitetnem nivoju, veliko
manj pa tehničnem in organizacijskem. Trenerska organizacija je decembra 2015 izvedla izredno dobro
obiskano trenersko konferenco, kar pa je bila edina vidna aktivnost organizacije na letnem nivoju. Na
področju popularizacij in članstva, si TZS na dolgi rok veliko obeta od novo konstituirane rekreativno –
veteranske organizacije, čigar predsednik Matjaž Pogačar bo skrbel za 26 rekreativnih, 14 veteranskih
turnirjev in veteranska ligaška tekmovanja TZS.
V letu 2015 je TZS za Olimpijski komite Slovenije pripravila projekt novih predlogov kategorizacije teniških
tekmovalcev, pripravila nov Statut TZS in osem pripadajočih poslovnikov, s pomočjo strokovne komisije
izbrala izvajalca in nosilca programov strokovnega usposabljanja za tečaje tenisa D, C, B in A za nadaljnje
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štiri leta, pripravila strateški koledar tekmovanj TZS, izpeljala projekt podpisa pogodb z vsemi
financiranimi mladinskimi reprezentanti in vzpostavila sistem transparentnega beleženja investicij TZS.
TZS je tudi izdelala novo marketinško strategijo in nov logo Tenis Slovenija s pripadajočo strategijo
uporabe, lansirala novo, preglednejšo vhodno spletno stran Tenis Slovenije, nadgradila izvedbo
glavnega marketinškega produkta TZS ATP Challenger Tilia Slovenia open in zato dobila nagrado za
najbolje organizirani 50.000 $ ATP Challenger. Davis Cup v Kranju, Igrajmo tenis! in Zaključna prireditev
TZS pa so še nekateri ostali realizirani projekti v letu 2015.
V sodelovanju z Antonom Grosmanom je TZS ob svoji 75-letnici v Mariboru priredila Slavnostno
akademijo TZS in ob tem izdala Zbornik na katerega smo še posebej ponosni. Decembra 2015 je izšel
tudi film o naši slovenski teniški legendi Mimi Jaušovec, katerega si je po zadnjih podatkih (RTV)
ogledalo že nekaj ducat tisoč gledalcev. Kot vse zgoraj naštete projekte je tudi produkcijo biografskega
filma financiral generalni sponzor Tenis Slovenije zavarovalnica Tilia.
Plan dela za leto 2016:
-

-

kvalitetno izvajanje vseh tekočih nalog,
dobro sodelovanje s klubi,
podpora delu strokovnega sveta, ki poleg ostalega, svojo energijo vlaga v
razvoj najperspektivnejših mladih igralcev,
kvalitetnejše sodelovanje (povezovanje, vključevanje v skupine delovnih teles) s
strokovnimi skupinami in zaposlenimi pri OKS, Fundaciji za šport (FŠ) in International
Tennis Federation (ITF),
nadaljevanje izvajanja strateško zastavljenega dela na področju marketinga in posledično
trženja izdelanih marketinških produktov.

Sklep Ad. 3
-

UO sprejme poročilo o poslovanju TZS za leto 2015 in plan za 2016.
UO sprejme, da mora SO poskrbeti za dosledno opravljanje nalog sodnikov na turnirjih in
bolj rigorozno pristopiti v primeru disciplinskih prekrškov. Sodniki morajo biti glede
disciplinskih prekrškov pozorni ţe pri najmlajših kategorijah.

ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0

Ad. 4. Poročilo o delovanju Strokovnega sveta TZS za leto 2015
Marko Por predstavi poročilo o delovanju Strokovnega sveta TZS za leto 2015.
V letu 2015 se je Strokovni svet TZS (SS) na novo konstituiral in si zastavil in realiziral naslednje naloge:
- podpis pogodb s tekmovalci, ki črpajo sredstva iz proračuna mladinskih reprezentanc je v veliki
meri uspelo. Podpisi pogodb od sedaj naprej potekajo nemoteno z vsako novo generacijo.
- nov sistem sofinanciranja mednarodnih turnirjev naših tekmovalcev v vseh kategorijah.
Tekmovalcem smo povečali možnost nastopa na več mednarodnih turnirjih brez, da se poveča
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-

proračun. Sofinanciranje tekmovanj je v kategorijah do 16 in 18 let postavljeno zelo selektivno in
prilagojeno le ozkemu številu res perspektivnih igralcev in igralk. V mlajših kategorijah do 12 in
14. let pa je seznam perspektivnih igralcev postavljen širše.
natančno smo določili višino proračuna za posamezne kategorije glede na perspektivnost
proračun mladinskih reprezentanc je s strogim nadzorom ustvaril rezervo v višini 12.000 eur. Ta
denar je vložen v posebni sklad, kjer se bodo sredstva zbirala za primer, če se pojavi izreden
talent in bi TZS lahko sama v večji meri tudi financirala tekmovalčev program.
izboljšana komunikacija v smeri starši- trenerji - TZS.
skupaj s TRK smo našli soglasje pri izdelavi terminskega Koledarja tekmovanj TZS. Koledar je
sedaj usklajen s mednarodnimi tekmovanji v naši bližini.
uvedli smo racionalizacijo in transparentnost pri odhodkih iz proračuna mladinskih reprezentanc
2015 in pri porabi sredstev namenjenih za testiranja in meritve.
sestavili smo dolgoročni program nacionalnih regijskih panožnih šol in imeli bomo tri regijske
centre v katerih bodo delovali trije kvalitetni trenerji.
sodelovali smo pri izdelavi projektne dokumentacije za izdelavo Nacionalnega teniškega centra
(NTC).

Naloge, ki niso bilo uspešno izpeljane v letu 2015
- ni nam uspelo spremeniti načina tekmovanja v najmlajših kategorijah, kjer prihaja do tega , da je
rezultat bistvenega pomena. To je sporno saj bi morala biti tekmovanja zabava in predvsem
namenjena nadaljnjem razvoju igralcev. To je tudi eden od razlogov, da beležimo večji osip
tekmovalcev v starosti 16 let naprej.
- ni nam uspelo izboljšati odnosov z OKS, kljub temu , da smo sestavili nov predlog
kategorizacije za panogo tenis
- ni nam uspelo uvesti racionalizacije in transparentnosti v proračunu članskih reprezentanc (DC,
FC, Futuresi, Challenger…)
Marko Por sklene:
Začetek dela Strokovnega sveta TZS je bil težak. Nov način dela in razmišljanja, ki ga smo ga uvedli
nekaterim ni odgovarjal. Težave so bile pričakovane. Danes po letu dni dela menim, da se sistem dela,
ki smo ga zastavili že uveljavlja. Vsekakor bi želel, da nam uspe opraviti tudi zgoraj napisane naloge, ki
še niso bile opravljene.
Sklep Ad. 4
-

UO sprejme poročilo SS

-

UO sprejme, da je potrebno spremeniti način tekmovanja v mlajših kategorijah in nalaga direktorju,
predsedniku SS in predsednici TRK, da pripravijo predlog za spremembe.

ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0
Ad. 5. Poročilo NO TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje 2011 do vključno
2014

Anton Grosman, predsednik nadzornega odbora (NO) predstavi opravljen pregled poslovanja TZS in
TZS Šport d.o.o. po nalogu Skupščine TZS z dne 15.01.2015. Pregled NO je bil opravljen za obdobje do
leta 2014 in deloma tudi za leto 2015.
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NO je pregled opravil pri sledečih točkah:
-

namen ustanovitve TZS šport d.o.o.
uradna ţoga TZS
imenovanje direktorja TZS
pogodba o zaposlitvi-direktor TZS
računovodski servis
obveznosti/terjatve/posojila TZS in TZS šport
spremljanje plana in realizacije

NO izpostavlja in predlaga:
-

-

-

-

-

-

Podjetje TZS Šport d.o.o. je bilo osnovano za potrebe marketinških aktivnosti. Ustanovitev
podjetja omogoča tudi poračunavanje celotnega vhodnega DDV skladno z 62. Do 72. Členom
ZDDV-1. NO predlaga, da je višina zneska do katerega lahko direktor in prokurist TZS Šport
d.o.o. samostojno zastopata družbo le do zneska 25.000, nad tem zneskom pa skupno.
Dne 13.06.2013 so bili v sodni register vpisani člani NO TZS šport d.o.o., Kirbiš Matjaž, Sok
Gregor in Uroš Pivk. Omenjeni NO do sedaj ni pregledal poslovanja za leto 2013 in 2014 in se
postavlja vprašanje, kdo bo opravljal nadzor nad TZS Šport ali bo to imenovani NO TZS Šport
d.o.o., ali pa NO, ki je bil imenovan na zadnji skupščini TZ Slovenije, ki je tudi za omenjena leta
pregledal poslovanje TZS Šport d.o.o.. Mnenje NO TZS je, da se predlaga, da se pristojnosti
glede pregleda poslovanja TZS Šport prenesejo na NO TZ Slovenije, ali pa da ostaneta oba NO
in NO TZ Slovenije.
Postopek za izbor uradne žoge TZS je bil opravljen korektno in pregledno. Prispevek v višini
22.000 Evrov letno ( v denarju in v opremi ) se izplačuje skladno s pogodbo. Pogodba poteče
31.3.2017. NO TZS predlaga UO, da v prvi polovici leta 2016 imenuje 3-5 člansko komisijo, ki
bo pripravila javni razpis in na koncu tudi izbrala uradno žogo za naslednja 4 leta. Pri tem je
mnenja, da v kolikor se bo za uradno žogo prijavilo podjetje AP Šport d.o.o., ki zastopa žogo
Babolat, se iz odločanja izloči direktor TZS Gregor Krušič.
Postopek za izbor direktorja TZS je bil izveden transparentno in s soglasjem vseh treh članov
komisije in soglasnim sklepom UO TZS. Obračun provizije za direktorja TZS za pridobljena
sponzorska sredstva se izvaja skladno s pogodbo. NO apelira na direktorja TZS, da se kolikor
je mogoče obračuni bremenijo poslovni uspeh za leto v katerem so bile pogodbe realizirane in s
tem izkaže rezultat na dan 31.12. tekočega leta.
Na skupščini je bila izpostavljena prevelika višina stroškov računovodstva. Predsednik NO
poudarja, da je bila dokumentacija, ki jo je zahteval NO pri pregledu nemudoma na razpolago in
vzorno urejena. NO je mnenja, da direktor TZS pripravi poročilo/utemeljitev in možnosti
zmanjšanja višine stroškov za računovodstvo in naj se o tem dokončno izreče UO TZS.
Prihodki TZS in TZS šport, na dan 30.11.2015, so se glede na leto 2012, povečali za 26,6%, na leto
2014 pa za 15%. Obveznosti TZS in TZS šport so se iz stanja leta 2011 zmanjšale za 127.266€, iz
leta 2014 na 2015 so se zmanjšale za 88.859€. Starejše obveznosti do dobaviteljev so se
zmanjšale v razponu od 50.000€ do 60.000€ na leto. NO ugotavlja, da če ne bi bilo takšnega
povečanja prihodkov, tudi ne bi bilo mogoče sanirati starejših obveznosti iz leta 2011/2012, ob tem
pa je TZS izpeljala ves zastavljeni program dejavnosti. NO prav tako ugotavlja, da je na TZS in TZS
šport večina obveznosti znotraj 90 dni, in iz tega lahko sklepamo, da je odplačevanje obveznosti
TZS na dobri poti in se uspešno rešuje. Direktor TZS je v svojem poročilu podal, da so bile v letih
2013 do 2015 vse srednje in dolgoročne upniške terjatve TZ Slovenije poplačane in da imata TZS in
TZS Šport d.o.o, razen dolgoročnega posojila, , s 1.1.2016 izključno
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-

-

kratkoročne upnike. Pri natančni analizi upnikov in dolžnikov TZS, ki je segala v l.2006, so bili
pri delu odkriti klubi in podjetja v stečaju, popolnoma nelikvidni ali celo ne (več) obstajajoči
subjekti. Znesek odpisov je bil sledeči: 2013-odpisano 25.853€, leta 2014-odpisano 20.577€ in
2015-odpisano 18.150€. NO ugotavlja, da so bile na podlagi tega poročila direktorja TZS
pregledane naključno izbrane terjatve/obveznosti in da postopki iz zapisa odražajo resnično
stanje tudi v knjigovodskih listinah TZ Slovenije in TZS Šport. NO ugotavlja, da posojila TZS na
dan 30.11.2015 znašajo 71.060 Evrov, posojila TZS Šport pa 19.718 Evrov. NO je dobil na
vpogled pogodbe za prejeta posojila. NO predlaga naj bo vrnitev posojil vključena v likvidnostni
plan TZS in TZS Šport in da bančnih posojil nima niti TZS niti TZS Šport.
Aktivne časovne razmejitve (AČR). Leta 2011 je TZS prikazala izgubo v višini 2.208 eur. V tem
letu je prenesla iz konta stroškov na konto Aktivnih časovnih razmejitev 90.000€. Iz tega sledi,
da je TZS imela v tem letu 92.208€ primanjkljaja (2.208€ + 90.000€). Posredovani so bili
stroški, ki so bili preneseni na konto AČR. Po podatkih na dan 30.11.2015 je razvidno, da se je
omenjeni konto zmanjšal za cca 17.000€, kar pomeni, da je tekoče poslovanje omogočalo
zmanjšanje navedenega konta. NO predlaga, da se preuči računovodska (davčna) možnost, da
se znesek iz konta AČR prenese na društveni sklad.
NO je pregledal plane in realizacijo poslovanja za posamezna leta in ugotavlja, da je planiranje
in temu ustrezno spremljanje stroškov dobro urejeno.
NO TZS ugotavlja, da je TZS na dobri poti urejanja finančnega stanja, saj skoraj vsi pregledani
segmenti poslovanja kažejo pozitivni trend, posebej ko se pogleda rast prihodkov. Vodstvo TZS
obvladuje finančni tok tako na TZS kot na TZS Šport, kar je razvidno iz postavke obveznosti do
in nad 90 dni. Vodstvu TZS se predlaga, da se opredeli do nekaterih mnenj NO in naj se o tem
dokončno izreče UO TZS in se poroča skupščini TZ Slovenije.
Na podlagi vsega navedenega TZ Slovenije predlaga skupščini TZ Slovenije, da sprejme
poročilo NO o poslovanju TZ Slovenija in TZS Šport d.o.o. v letih od 2011 do 2014, kot mu je
naložila skupščina.

V zvezi z aktivnimi časovnimi razmejitvami Gregor Krušič pojasnjuje: »Pod to postavko so zajete
akontacije, določena plačila kakor tudi preplačila in odpisi brez recipročnih računov. Pri tem je
pomembno izpostaviti, da slednje ( AČR ) ni nikakršna finančna obveznost oz. izguba TZS, temveč zgolj
računovodska postavka nastala iz prej opisanih razlogov. Anulira se lahko izključno s pozitivnim
poslovnim uspehom – dobičkom iz poslovanja.
Po dodatnem pregledu in uskladitvi mnenj z Direktorjem TZS in računovodskim servisom, se Predsednik
NO strinja z navedenim zapisom o odpravi AČR.

Sklep Ad. 5
-

UO sprejme poročilo NO
UO sprejme, da je višina zneska do katerega lahko direktor in prokurist TZS Šport d.o.o.
samostojno zastopata druţbo 25.000€, nad tem zneskom pa skupno
UO sprejme, da se pristojnosti glede poslovanja TZS Šport prenesejo na NO TZ Slovenije.
UO sprejme, predlog v zvezi z izbiro uradne ţoge TZS in sestavo komisije, ki bo uradno ţogo
tudi izbrala. Komisija pripravi razpis za izbiro ţoge za naslednja 4 leta, v kolikor se za izbiro
ţoge prijavi podjetje AP Šport d.o.o., v komisiji ne sme nastopiti Gregor Krušič.
UO sprejme predlog NO v zvezi s stroški računovodstva in zadolţi direktorja, da pripravi analizo.

ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0
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Ad. 6. Finančno poročilo za leto 2015 in plan za leto 2016
Gregor Krušič predstavi finančno poročilo za leto 2015 in plan za 2016. Realizirani prihodki in odhodki
so v okviru planiranih. V letu 2016 se pričakuje podoben izid, v kolikor bodo sredstva s strani Fundacije
za šport in MŠŠ v okviru planiranih.
Sklep Ad. 6
-

UO sprejme finančno poročilo
UO ugotavlja, da so bili v letu 2015 in 2016 stroški za Davis Cup in Fed Cup visoki in pričakuje,
da se bodo v letu 2016 zniţali
UO predlaga, da se oblikuje skupina v sestavi: Denis Topčič, Marko Umberger, Gregor Krušič
in Marko Por, ki bo predlagala delno prerazporeditev finančnih sredstev z namenom podpore
mladinskih kategorij. Predlog delovna skupina predstavi na naslednji seji UO TZS.

ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0

Ad. 7. Razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih NPŠŠ
Marko Por in Gregor Krušič predstavita potek aktivnosti v zvezi z razpisom. Predmet razpisa je
sofinanciranje plač strokovnim delavcem, ki izvajajo programe, namenjeno preteţno športni vzgoji otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Strokovni svet TZS je za potrebe razpisa izdelal
program panoţnih športnih šol 2016 – 2024, ki je pogoj za moţnost prijave NPŠZ na razpis. SS je prejel
naslednje prijave: TK Triglav Kranj, TK LTC, TD Slovan, TK Branik Maribor, ŢTK Maribor. Kompletno
dokumentacijo skupaj s prijavami je oddala pisarna TZS. SS je izdelal prioritetno listo, ki jo sestavljajo
TK Triglav Kranj, TK LTC in ŢTK Maribor.
Marko Umberger poudari, da bodo morali izbrani klubi upoštevati obveznost iz razpisa, ki zahteva od
izvajalcev programa, da 20% svoje mesečne obveznosti posvetijo programu panoţne zveze. to
obveznost bo v našem primeru koordiniral SS.
Sklep Ad. 7
-

UO sprejme poročilo o razpisu za izbor izvajalcev in sofinanciranju plač strokovnim delavcem v
programih NPŠŠ in prioritetno listo, ki jo je izdelal SS.

ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0

Ad. 8. Ustanovitev rekreativno veteranske organizacije
Gregor Krušič poroča o ustanovitvi rekreativno veteranske organizacije ( RVO ):
Rekreativno veteranska organizacija (RVO) je v četrtek 26.12.2015 dobila novega
predsednika Matjaža Pogačarja, ki je zamenjal dolgoletnega predsednika Saša Svoljška.
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Izvoljeni so bili tudi novi člani izvršnega odbora, v katerem so po novem poleg Matjaža
Pogačarja še Matjaž Frece, Igor Rakun, Franci Hrovat, Miha Bitežnik, Jordan
Misajlovski, Ivan Gerjevič, Izidor Sirše, Boštjan Dimitrijevič, Robert Lazič, Bojan Mihev,
Boris Vogrinčič in Jernej Špiler.
RVO bo odslej skrbela za organizacijo in izvedbo tako veteranskih kot tudi rekreativnih
tekmovanj. V programu dela je prioriteta povečanje števila članstva, izboljšanje
obveščanja o rekreativnih in veteranskih teniških dogodkih ter vzpostavitev ustreznega
modela izpeljave tekmovanj, ki bodo vsem udeležencem omogočile največje
zadovoljstvo glede na vložen čas in denar.
Novoustanovljena rekreativno-veteranska organizacija se bo za izvedbo svojih
tekmovanj vključila v IT aplikacije, ki jih TZS uporablja za ostale kategorije, to pomeni, da
se bodo rekreativci in veterani na tekmovanja lahko prijavljali on-line, lestvice se bodo
izračunavale avtomatično, rezultate bo mogoče spremljati v živo, itd.

Sklep Ad. 8
- UO sprejme poročilo o ustanovitvi rekreativno veteranske organizacije
ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0

Ad. 9. Razno







Marko Umberger poroča, da je TZS prvič v zgodovini dobila svojega člana v ITF. Podpredsednik
TZS Marko Mlakar je postal član odbora ITF – ITF Women's Circuit Committee za obdobje 20152017. Komite zdruţuje člane z namenom, da bodo s svojim znanjem, izkušenostjo in sposobnostjo
pripomogli k spremembam ITF. Komite sestoji it 125 članov, od tega 36 predsedniških
predstavnikov, 77 članov komisije iz skupaj kar 60 drţav. Komite si bo v naslednjih letih prizadeval
predvsem za povečanje udeleţbe v tenisu in doseganju strateških nalog ITF.

Anton Grosman pozdravlja predstavitev mladih reprezentanc, ki je bila pred odhodom
mladinskih reprezentanc
 na tekmovanja Winter Cup v Kranju in predlaga, da se tak protokol
izvaja tudi v bodoče.

Sklep Ad. 9
-

UO sprejme, da mora TZS tudi v bodoče skrbeti za kvaliteten protokol pri predstavitvi mladinskih
reprezentanc in drugih dogodkov, kjer nastopajo naši mladi igralci.
ZA 9 PROTI 0 VZDRŢANI 0

Teniška zveza Slovenije
Marko Umberger, predsednik TZS
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