ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS

dne 11.3.2015, ob 18h v prostorih Teniške zveze Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

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

Ad. 1. Potrditev dnevnega reda 1. seje
Predsednik Upravnega odbora Marko Umberger (v nadaljevanju UO) prebere dnevni red 1. seje v
novem mandatu v letu 2015.

Marko Por predlaga spremembo dnevnega reda, prestavitev osme točke na tretje mesto dnevnega
reda: Plan dela Strokovnega sveta TZS 2015; Pogodbe TZS z mladinskimi reprezentanti; Program
mladih teniških reprezentanc TZS v letu 2015.
Udeleženci seje se s predlogom strinjajo.
Predlagani spremenjeni dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 1. seje,
2. Konstituiranje Upravnega odbora TZS,
3. Plan dela Strokovnega sveta TZS 2015; Pogodbe TZS z mladinskimi reprezentanti; Program mladih
teniških reprezentanc TZS v letu 2015,
4. Pregled zapisnika UO TZS z dne 4.12.14,
5. Pregled zapisnika Skupščine TZS z dne 15.1.15,
6. Poročilo sestanka pisarna TZS in klubi člani TZS z dne 3.3.15,
7. Marketinška strategija TZS 2015 - 2018,
8. Koledar turnirjev TZS poletna sezona 2015,
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9. Poročilo Kapetana - Federation Cup, Tallin, Estonija; Ustno poročilo Predsednika TZS - Davis Cup,
Bratislava, Slovaška,
10. Slavnostna akademija TZS,
11. Razno

Sklep Ad. 1.
UO sprejme spremenjeni dnevni red.

Ad. 2. Konstituiranje Upravnega odbora TZS
Predsednik UO Marko Umberger predlaga naslednji predlog sklepa št.2:
Upravni odbor Teniške zveze Slovenije se konstituira v naslednji sestavi:
-

Marko Umberger, predsednik UO TZS
Marko Mlakar, podpredsednik UO TZS
Andrej Polenec, član UO TZS
Slobodan Rmuš, član UO TZS
Grega Sok, član UO TZS
Marko Školaris, član UO TZS
Ivan Gerjevič, član UO TZS
Uroš Mesojedec, član UO TZS
Igor Božičnik, član UO TZS
Drago Završnik, član UO TZS
Zlatko Sraka, član UO TZS
Denis Topčič, član UO TZS
Marko Por, predsednik Strokovnega sveta TZS, član UO TZS

Skladno s sklepom Skupščine, bo na vse seje UO TZS vabljen tudi predsednik Nadzornega odbora TZS
Anton Grosman.
Sklep Ad. 2.
UO soglasno sprejme predlog predsednika TZS.

Ad. 3. Plan dela Strokovnega sveta TZS 2015; Pogodbe TZS z mladinskimi reprezentanti;
Program mladih teniških reprezentanc TZS v letu 2015

Marko Por, predsednik SS poroča, da je SS na svoji prvi seji dne 27.1.2015 sprejel dolgoročne
smernice delovanja SS TZS. Podrobno predstavi tudi plan dela za leto 2015, ki je razviden iz zapisnikov
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objavljenih na spletni strani TZS. Ključne naloge za leto 2015 so: nov način sofinanciranja mednarodnih
programov mladih tekmovalcev, racionalizacija stroškov vseh programov, ustanovitev mlade DC in Fed
Cup ekipe, podpis pogodb s tekmovalci, sprememba tekmovalnega sistema v kategorijah 8 – 11 let,
sodelovanje s pisarno glede uskladitve kriterijev OKS in Ministrstva za šport. Marko Por na primeru
razdelitve stroškov na mednarodnem tekmovanju prikaže možnost racionalizacije. Opozori, da je
potrebno največ vlagati v tekmovanja, ki posledično prinesejo največji efekt pri razpisih. Tako npr.
medalja v dvojicah na Sredozemskih igrah prinese kategorizacijo v mednarodnem razredu. Zavzema
se, da bo TZS s podpisom pogodb dosegla, da bodo za reprezentanco na voljo najboljši tekmovalci.
Prisotni so podrobno komentirali program in se strinjali, da je le-ta zelo kvalitetno pripravljen. Program je
ambiciozen, če bo realiziran, bo pomembno dvignil nivo vrhunskega tenisa v Sloveniji in pripomogel k
razvoju mladih tekmovalcev.
Marko Umberger pove, da v celoti podpira predlog SS, da so podpisane pogodbe s tekmovalci pogoj za
dodelitev kakršnihkoli finančnih sredstev. Opozori pa, da se na sestanku s teniškimi klubi nekateri
posamezniki, zastopniki mladih tekmovalcev, s pogodbami TZS – tekmovalci niso strinjali. SS mora
vložiti napor, da te pogodbe podpiše čimveč tekmovalcev.

Sklep Ad. 3.




UO soglasno sprejme plan dela SS TZS za 2015
UO soglasno sprejme, da mora mladi igralec za prejetje neposredne ali posredne finančne
pomoči s strani TZS, podpisati pogodbo s TZS.
UO soglasno sprejme, da SS pripravi predloge za spremembo kriterijev za kategorizacijo tenisa
pri OKS

Ad. 4. Pregled zapisnika UO TZS z dne 4.12.14,

Sklep Ad. 4
UO soglasno sprejme zapisnik 14. seje UO TZS z dne 4.12.2014

Ad. 5. Pregled zapisnika Skupščine TZS z dne 15.1.2015

Marko Umberger poroča o volilni skupščini. Zapisnik skupščine je objavljen na spletni strani TZS. UO bo
moral pri svojem delu sklepe skupščine dosledno upoštevati.
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Anton Grosman pove, da je

potrebno skladno s sklepom skupščine ponovno pozvati vse klube, da

podajo svoje predloge/spremembe na pripravljeni Statut Teniške zveze Slovenije in pripadajoče
poslovnike o delovanju Skupščine, Nadzornega odbora, Tekmovalno-registracijske komisije, delo
Upravnega odbora, pravilnike o Finančno-materialnem poslovanju in Priznanjih in nagradah. Predloge je
potrebno poslati do 15.4.2015 in sicer statutarni komisiji v sestavi: Anton Grosman, Marko Školaris,
Gregor Krušič in Nina Spremo.

Sklep Ad. 5.



UO soglasno sprejme zavezo o doslednem upoštevanju sklepov skupščine.
UO soglasno sprejme, da pisarna TZS do 20.3.2015 pozove vse klube člane TZS, da na naslov
info@teniska-zveza.si , podajo svoje predloge v zvezi s Statutom in poslovniki do 15.4.2015.

Ad. 6. Poročilo sestanka pisarne TZS s klubi člani TZS z dne 3.3.2105

Gregor Krušič poda poročilo o sestanku s teniškimi klubi, na katerem je bila predstavljena Strategija
marketinga 2015 – 2018, Interno komuniciranje TZS, Pogodba: TZS – mladinski reprezentanti in
Program mladinskih reprezentanc 2015. Člani UO TZS si preberejo objavljen zapisnik na strani TZS in
pozdravijo odprto in interaktivno sodelovanje s klubi člani TZS.

Sklep Ad. 6.
UO soglasno sprejme poročilo sestanka s klubi člani TZS

Ad. 7. Marketinška strategija TZS 2015 - 2018
Gregor Krušič, direktor TZS, predstavi marketinško strategijo TZS. Izpostavi, da gre za strateško
gradivo, ki se bo dopolnjevalo skozi vsa nadaljna leta. Dokument je namenjen analizi stanja in ciljev
marketinga TZS, obstoječih produktov in ključnih dogodkov, kakor tudi razvoju tenisa v Sloveniji,
digitalnemu razvoju TZS, ki mora biti v koraku s časom, popularizaciji tenisa med ciljnimi skupinami in
učinkovitemu upravljanju s sponzorstvi.
Gregor Krušič pove, da bo TZS za potrebe prepoznavnosti in promocije tenisa v Sloveniji, s pripravljeno
marketinško strategijo, osvežila in prenovila podobo TZS. Slednje zajema logotip, spletno stran in
kreiranje t.i. blagovne znamke Tenis Slovenija, katere cilj bo povečanje prepoznavnosti tenisa v
Sloveniji. TZS je pravno-formalni subjekt, znamka Tenis Slovenija pa njena tržna blagovna znamka, ki jo
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bodo lahko uporabljali tudi vsi klubi člani TZS. Tenis Slovenija bo skupek vseh elementov tenisa v
Sloveniji, ki bo tvorila močno in prepoznavno entiteto, platformo za komunikacijo, s katero se vsi lažje
identificirajo. Za primer so Tennis Australia, British Tennis, Tennis Canada itd. Z namenom
popularizacije tenisa v Sloveniji, načrtuje TZS na interni ravni »okrepiti« in razvijati t.i. Teniško družino s
projekti Igrajmo tenis pošteno, članstvo Tenis Slovenija ter s prostovoljstvom. Predvsem projekt
»Igrajmo tenis! je tisti, s katerim TZS cilja na povečanje vključenosti otrok in odraslih v tenis.
Gregor Krušič pove, da je marketinško strategijo predstavil tudi na sestanku s teniškimi klubi, ki so jo
sprejeli pozitivno.

Sklep Ad.7.
UO soglasno sprejme predstavljeno marketinško strategija TZS 2015 - 2018

Ad. 8. Koledar turnirjev TZS poletna sezona 2015
UO se seznani s tekmovalnim koledarjem poletje 2015, ki ga je pripravila TRK. Marko Por pove, da je
problem obstoječega tekmovalnega koledarja prekrivanje tekmovanj, kot npr.: ženski Futures v Kopru
se prekriva z ITF U18 v ŽTK Mariboru in drugo. Da se turnirji med seboj prekrivajo je prav tako v
nasprotju s sklepom SS v zvezi z racionalizacijo stroškov. Marko Por predlaga, da se koledar postavi
glede na hierarhijo turnirjev (najpomembnejši/najmočnejši turnirji) in da se septembra 2015 oblikuje
koledar, kjer bodo svoje pozicije zasedli najprej najpomembnejši/najmočnejši domači turnirji, za tem pa
se razvrsti ostale turnirje TZS.
Marko Umberger opozori, da je predloge potrebno uskladiti s TRK.

Sklep Ad. 8.
UO sprejme tekmovalni koledar poletje 2015, ki ga je pripravila TRK. SS TZS in TRK uskladita
tekmovalni koledar TZS za leto 2016 meseca septembra 2015. V primeru nesoglasja, UO TZS predloge
koledarja tekmovanj TZS obravnava in sprejme na svoji redni seji.

Ad. 9. Poročilo Kapetana - Federation Cup, Tallin, Estonija; Ustno poročilo Predsednika TZS Davis Cup, Bratislava, Slovaška,
UO pregleda pisno poročilo kapetana ženske reprezentance Andreja Kraševca o nastopu naše ekipe v
Talinu in se seznani z ustnim poročilom Marka Umbergerja o nastopu moške reprezentance v Bratislavi.
Strokovno poročilo bo pripravil kapetan reprezentance Blaž Trupej.
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Sklep Ad. 9
UO soglasno sprejme poročili.

Ad. 10. Slavnostna akademija TZS
Anton Grosman, predsednik Nadzornega odbora pove, da bomo v Mariboru letos decembra pripravili
slavnostna akademijo ob 75. letnici ustanovitve TZS, 113 letnici ustanovitve prvega slovenskega
teniškega kluba ter 25. obletnici delovanja TZS, kot samostojnega mednarodnega subjekta. Gre za
pomembne mejnike, ki dokazujejo, da je tenis ena izmed najstarejših organiziranih športnih aktivnosti v
Sloveniji. Na akademiji bomo zbranim gostom prikazali del bogatega teniškega arhiva RTV Slovenije.
Anton Gosman se je v ta namen že povezal z novinarjem Igorjem Bergantom, ki je sprejel vodenje
akademije. Na svečani dogodek bomo povabili vse bivše in sedanje reprezentante, trenerje in teniške
funkcionarje. Pomemben prispevek k dogodku bo zbornik, ki ga bo s pomočjo svojega bogatega arhiva
pripravil Anton Grosman. Andrej Polenec predlaga, da se Slavnostna akademija in Zaključna prireditev
TZS združita.

Sklep Ad. 10
UO soglasno potrdi predlog Antona Grosmana v zvezi z izvedbo Slavnostne akademije TZS in
združitev Slavnostne akademije TZS ter Zaključne prireditve TZS, če bo s slednjim soglašal sponzor
TZS, BTC City d.d..

Ad. 11. Razno
11.1.
UO obravnava prošnjo TK Mta Šport, da je kot novoustanovljeni klub za prvo leto oproščen plačila
članarine.
UO TZS potrdi oprostitev članarine TK Mta Šport za leto 2015. UO na svoji redni seji sprejme sklep
o ukinitvi brezplačne članarine vsem novoustanovljenim klubom iz nižje razvitih regij.
11.2.
Gregor Krušič predstavi projekt »Združitev vseh zaključnih ligaških in ekipnih tekmovanj (play off) TZS.
Projekt je priloga 1 temu zapisniku. Projekt predvideva tudi spremembo nagrajevanja sodelujočih
članskih ligaških ekip. Projekt je na svoji redni seji obravnavala tudi TRK, ki pripomb ni imela. Marko Por
predlaga, da se iz budgeta 3.600€ nagradi izključno članske ekipe v 1.slovenski ligi. Argumentira, da
mlajšim tekmovalcem največ pomeni sodelovanje, slovesna končna razglasitev in podelitev medalj. Če
se iz zaključnih tekmovanj naredi/organizira dogodek, je to za klube in otroke do 12 in 14 let več kot
dovolj. Člani se strinjajo, da naj se o načinu razdelitve pisarna TZS in SS pogovorita ločeno v
sodelovanju s TRK.

6

11.3.
Gregor Krušič pove, da je podjetje GSR doo prodalo večinski delež poslovanja in na ta način zadržalo
distribucijo in prodajo teniške opreme Babolat izključno podjetjema Intersport SI doo in Hervis doo.
Distribucija opreme Babolat in trgovanje s prodajalci teniške opreme na drobno, ter klubi člani TZS, je
prevzelo podjetje AP Šport doo, v lasti Primoža Trampuša. AP Šport doo s tem prevzema pravice in
obveznosti iz naslova podpisane Pogodbe z dne 20.3.2012, med GSR doo in Teniška zveza Slovenije,
Pogodba št.1/2012 Za odkup licence za določitev uradne žoge Teniške zveze Slovenije. Vsi poslovni
partnerji (in klubi) podjetja GSR doo, so bili o spremembi uradno obveščeni dne 5.3.2015. Poslovna
sprememba stopi v veljavo s 16. marcem 2015.

11.4.
Grega Sok poroča, da TZS in klubi člani niso realizirali sklepa prejšnjega UO TZS – pomoč mestu Doboj
zaradi posledic poplav. Gregor Krušič poroča, da so denar v višini 50€ nakazali zgolj trije klubi člani
TZS. Grega Sok izpostavi, da bo na sestanku LTZ , ki je podal iniciativo za to pomoč, problematiko
ponovno izpostavil.

Sklep Ad. 11.










UO soglasno sprejme ukinitev akcije brezplačne članarine za novoustanovljene klube.
UO sprejme, da je TK MTA Šport oproščen plačila članarine za leto 2015.
UO soglasno sprejme nove znižane cene za prijavnine članskih ligaških ekip.
UO soglasno sprejme spremembo 7. točke biltena TZS v zvezi z delitvijo denarnega sklada in
nagrajevanja najboljših tekmovalcev in tekmovalk članskih ligaških tekmovanj ter sprejme

 budget in nov način nagrajevanja, ki ga bodo določili pisarna TZS, SS, TRK.

 UO soglasno sprejme poslovno spremembo novega pogodbenega partnerja uradne žoge TZS.

 UO sprejme, da se v zvezi s finančno pomočjo Doboju še enkrat obvesti vse klube s prošnjo po
donaciji.

Teniška zveza Slovenije
Marko Umberger, predsednik TZS
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