ZAPISNIK ŠESTE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v torek, 14.6.2016, v prostorih Tenis 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,
Andrej Kraševec in Blaž Trupej.
Na seji so bili prisotni tudi : Gregor Krušič in Žiga Ham
Opravičeno odsotni: Tomaž Berendijaš, Gregor Sok
Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov strokovnega sveta, zato lahko organ veljavno sklepa.

Predlagani dnevni red:
1. Program mladinskih reprezentanc za leto 2016 .Opis trenutnega stanja in program
tekmovanj za drugo polovico leta 2016
2. Sofinanciranje Kaja Juvan (dodelitev dodatnih sredstev za sofinanciranje
tekmovalnega programa Kaje Juvan)
3. Razpis OKS Izobraževanje kadrov
4. Razno

Ad. 1) Dnevni red
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1:
»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda,
2. Program mladinskih reprezentanc za leto 2016 .Opis trenutnega stanja in program
tekmovanj za drugo polovico leta 2016,
3. Sofinanciranje Kaja Juvan (dodelitev dodatnih sredstev za sofinanciranje
tekmovalnega programa Kaje Juvan),

4. Razpis OKS Izobraževanje kadrov,
5. Razno.«

ZA

7,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2) Program mladinskih reprezentanc za leto 2016
V letu 2016 smo od MŠŠ in FŠ prejeli za 17.468 eur manj sredstev kot v lanskem letu, zato
bodo potrebne spremembe programa v drugi polovici leta 2016. Deloma bomo izpad
finančnih sredstev kompenzirali preko NPŠŠ (TK Triglav, ŽTK Maribor in LTC Ljubljana), ki
bodo za TZS opravili vsak po 2500 eur aktivnosti. Deloma bomo izpad finančnih sredstev
kompenzirali iz rezerviranih sredstev lanskega leta in deloma s spremembami programa. V
naslednjem mesecu bodo objavljena tekmovanja, ki bodo uvrščena v program mladinskih
reprezentanc od meseca septembra 2016 dalje.
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.2:
»Po evropskih prvenstvih se na podlagi finančnega stanja določijo tekmovanja in aktivnosti v programu
mladinskih reprezentanc od septembra 2016 dalje.«

ZA

7,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 3) Sofinanciranje tekmovalnega programa Kaje Juvan
Kaja Juvan je z uvrstitvijo na 18. mesto lestvice ITF do 18 let , uvrstitvijo v finale ITF turnirja
do 18 let serije A v Milanu in uvrstitvijo v finale ženskega 10.000$ Futuresa v Velenju
dokazala, da velja za najperspektivnejšo mlado igralko v Sloveniji.

Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.3:
»Kaji Juvan se dodatno dodeli 5.000 eur za sofinanciranje njenega tekmovalnega programa
za drugo polovico leta 2016. Sredstva se ji dodelijo iz posebnega fonda za zelo perspektivne
mlade tekmovalce, ki smo ga v lanskem letu namenili za te namene.
V programu mladinskih reprezentanc je že določeno, da se Kaji Juvan povrne letalska karta
za Wimbledon (do 400 eur) in letalska karta za US Open (do 800 eur). Dodatno se v enakih
zneskih povrne tudi letalski karti za trenerja Robija Cokana.«

ZA

7,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 4) Razpis OKS Izobraževanje kadrov
Žiga Ham je podal najnovejše informacije glede razpisa. TZS bo na razpis prijavila kandidate, ki so se do
roka prijavili na TZS.
Strokovni svet bo do zaključka razpisa 6.7.2016 preko dopisne seje podal prioritetno listo kandidatov.

Ad. 5) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je zaključila z delom ob 20:25. Sejo je sklical in ji predsedoval predsednik Strokovnega sveta TS
Marko Por.

Zapisnik zapisal:
Marko Por, predsednik SS TS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl, podpredsednik SS TS

