ZAPISNIK 6. SEJE
UPRAVNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v sredo, 22. 3. 2017 v prostorih Tenis Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
Seja se je pričela ob 17:10.
Prisotni člani UO: Predsednik TZS Marko Umberger, Igor Božičnik, Ivan Gorjup, Uroš Mesojedec, Marko
Mlakar, Andrej Polenec, Marko Por, Gregor Sok, Zlatko Sraka.
Odsotni člani UO: Ivan Gerjevič, Marko Školaris, Denis Topčič, Drago Završnik.
Drugi prisotni: Anton Grosman, Gregor Krušič, Lea Medvešek.
Na seji je prisotnih devet od trinajst članov Upravnega odbora, zato lahko organ veljavno sklepa.
Predsednik TZS predstavi novega člana UO TZS Ivana Gorjupa, predsednika TK Branik.
Ad. 1) Potrditev dnevnega reda 6. seje UO TZS
Predsednik TZS predlaga naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 6.seje UO TZS
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 5. seje UO TZS z dne 19. oktober 2016
3. Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2016
4. Letni finančni načrt TZS za leto 2017
5. Izbira direktorja TZS za mandatno obdobje 2017 - 2021
6. Poročilo dela SS za tekoče leto
7. Poročilo Davis Cup srečanja Slovenija – Monako
8. Nov cenik sodniških storitev
9. Poročilo o pripravi Statuta TZS
10. Razpis za uradno žogo TZS
11. Razno
a. Fundacija za šport - prednostna razvrstitev programov za objekte
b. Potrditev novega cenika TZS
c. Izdelava kriterijev za dodelitev turnirjev pod okriljem TZS
Sklep Ad. 1): UO soglasno sprejme sklep o sprejemu dnevnega reda.
Ad. 2) Pregled in potrditev zapisnika zadnje 5. seje UO TZS z dne 19. oktober 2016
Sklep Ad. 2): UO soglasno potrjuje zapisnik 5. seje UO TZS.
Ad. 3. Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2016
Predsednik TZS oceni poslovanje TZS v letu 2016 kot uspešno. Realizirani so bili vsi programi, ki so bili
predvideni v planu za leto 2016. Bilančni izkazi za leto 2016 so pozitivni. Podpisana je nova pogodba za
leto 2017 z generalnim sponzorjem Zavarovalnica Sava. Poslovanje spremlja NO. SS dela z mladimi

igralci dobro. Končan je osnutek dopolnitve statuta in pripadajočih pravilnikov. TZS se intenzivno posveča
novim medijem in komunikacijskim kanalom. Imamo svojo plačilno kartico. Marko Umberger ni zadovoljen
z delom sodniške organizacije, skrbi ga nazadovanje v moškem tenisu.
Direktor TZS poroča, da je delovanje Tenis Slovenije (v nadaljevanju TS) v letu 2016 potekalo nemoteno
in v skladu s pričakovanji UO, NO in članic TZS.
Pod taktirko Predsednika strokovnega sveta Marka Pora, je SS TS v letu 2016 pripravil strategijo razvoja
Slovenskega tenisa in redni letni Program mladinskih reprezentanc. Le ti se izvajajo po začrtanem planu,
ki pa si ju lahko podrobneje ogledate na spletni strani pod zavihkom Strokovni svet TS.
Člani nadzornega odbora (NO) svoje delo, pregled poslovanja in delovanje TZS in TZS Šport d.o.o,
opravljajo v skladu s planom. V letu 2016 je NO pregledal stroškovnike vseh večjih produktov (ATP Tilia,
Davis cup tekmovanja). Finančni pregled vseh marketinških aktivnosti je bil zaradi obremenjenosti
pisarne predstavljen na april 2017. Zapisniki pregledov so objavljeni na spletni strani TS in bodo
predstavljeni na prihajajoči skupščini.
Statutarna komisija je v zaključni fazi priprave novega Statuta TS, ki ga bodo člani na vpogled in morebitne
pripombe prejeli pravočasno. Kompleksno delo se odvija s ciljem sprejetja le tega na naslednji skupščini.
Ustanovitev Rekreativno – veteranske organizacije (RVO) ni prinesla želenih in planiranih rezultatov. Za
leto 2017 smo pripravili novo strategijo zmanjšanja, predvsem pa skrajšanja turnirjev RVO. Poleg tega bo
na sporedu še 5 mednarodnih ITF veteranskih turnirjev ter ligaško veteransko prvenstvo. Ocenjujemo, da
bo to za obstoječe potrebe zadosti.
Zaključena so dela t.i. vhodne spletne strani. Gre za pomemben komunikacijski kanal Tenis Slovenije,
saj se po subjektivni oceni 90% vseh informacij prenese preko le te. Spletno stran vzorno in ažurno
pripravlja Bojan Matevžič, ki poleg omenjenega vsak torek pripravi še članke za celostransko objavo o
dogodkih Tenis Slovenije v tiskanem mediju Ekipa.
Za potrebe profesionalnega delovanja vse pomembnejših elementov družbenih omrežij, je novembra
sklenjeni dogovor z upraviteljem Gašperjem Bolharjem tudi stopil v prakso. Facebook kanal je postregel
s 450% povečano obiskanostjo in enako velja za sedaj skrbno urejen TS YouTube kanal ter Instagram
TS. Za časa večjih tekmovanj bo v funkciji tudi Twitter.
V sodelovanju z Diners Club-om je Tenis Slovenija pridobila svojo plačilno kartico, s katero komitenti
pomagajo domicilnemu klubu pri zbiranju dodatnih finančnih sredstev. Gre za referenčni izdelek saj je s
tem Tenis Slovenja ena redkih panožnih zvez, ki ima kostumizirano plačilno sredstvo.
Izvedeno je bilo vseh 21 zastavljenih marketinških dogodkov in produktov, med drugim Tilia Slovenija
Open 2016 ATP profesionalni teniški turnir, Igrajmo tenis! ,Tilia Masters.Tilia play off, Tenis Slovenija Pro
Am.
Na področju finančnega poslovanja je stanje stabilno. Slednje odražajo dejstva, da tako TZS kakor TZS
Šport d.o.o.:iz tekočega poslovanja nimata obveznosti iz prejšnjih let (2015 in več). Pri tem je
srednjeročnih obveznosti (starejših od 90 dni) 10%. Vse ostale obveznosti so kratkoročne narave. Ostaja
dolgoročno posojilo, ki se na podlagi finančnega plana prične izplačevati z januarjem 2017 in zaključi v
letu 2018. Vse obveznosti za leto 2016 do države (FURS), do zaposlenih, do trenerjev-spremljevalcev in
kapetanov reprezentanc, do klubov članov TZS, do ATP in ITF so poravnane v celoti. Obveznosti do Tenis

Europe (TE) se plačujejo v skladu s programom in navodili TE, obveznosti vseh reprezentantov v vseh
kategorijah pa so poravnane na valuto.
Marko Umberger doda, da je Gregor Krušič poleg tekočih obveznosti sprejel članstvo v organizaciji Sveta
za šport, kjer vsakotedensko sodeluje na sejah in sestankih delovnih skupin, kar je zelo koristno za
slovenski tenis.
Sklep Ad. 3.: UO soglasno potrjuje Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2016.
Ad. 4. Letni finančni načrt TZS za leto 2017
Gregor Krušič predstavi konsolidirano bilanco obeh podjetij TZS in TZS Šport d.o.o in letni finančni načrt
za leto 2017. Podrobno tudi obrazloži vse prihodke in odhodke. Presežek prihodkov nad odhodki je
pozitiven, zaradi uspešnega poslovanja pa je v bilanci stanja stanje aktivnih časovnih razmejitev
zmanjšano za 55%.
Marko Por povpraša o vsebini postavke odhodki Igrajmo tenis!. Gregor Krušič opiše, da gre za najem
podlage, infrastrukture, nagrad, sodnikov, oblikovanja, fotografa, video-produkcije, kadra, vendar TZS z
naslova dogodka ustvari dobiček v višini 35% stroška organizacije dogodka. Slednji je ustvarjen z naslova
prihodka iz prijavnin in Fundacije za šport. Pri tem poudari, da je izdelani produkt tudi orodje za trženje
še dodatnih sponzorskih sredstev. Istočasno produkt Igrajmo tenis! z aktivacijo podjetja Petrol služi za
potrebe popularizacije tenisa na območju celotne države. Andrej Polenec izpostavi, da je iz tabel za l.2017
razvidnih 50.000 € manj dohodkov s strani sponzorjev. Marko Umberger odgovori, da nekaj manjših
pogodb še ni podpisanih, za nekaj še ne vemo ali jih bomo uspeli iztržiti, nekaj sponzorjev se je zamenjalo,
vendar je TZS v postopku iskanja novih.
Uroš Mesojedec doda, da imajo sponzorji svoja pričakovanja, ki v primeru realizacije botrujejo, da se
sodelovanje nadaljuje, drugače ne. Omeni tudi sodelovanje Petrola in TZS na posebnem projektu prenove
razsvetljave teniških igrišč, ki teniškim klubom omogoča novo varčno razsvetlitev ter ugodno financiranje,
ki se plača preko prihrankov elektrike.
Andrej Polenec izpostavi težave klubov z visokimi stroški plina v zimski dobi in predlaga vpogled v
izboljšanje le-te.
Marko Umberger poroča, da se TZS že nekaj časa ukvarja s projektom, kako klubom priskočiti na pomoč
pri zmanjšanju porabe energije v njihovih objektih. S temi aktivnostmi bo nadaljevala tudi v bodoče.
Sklep Ad. 4:UO soglasno potrjuje Letni finančni načrt TZS za leto 2017
Ad. 5. Izbira direktorja TZS za mandatno obdobje 2017 – 2021
Marko Umberger poroča o delu komisije za izbor direktorja (Umberger, Mlakar, Završnik). Komisija je
pregledala vse vloge, v ožji krog pa uvrstila 2 kandidata: Borisa Mikuža in Gregorja Krušiča, medtem ko
ostali kandidati niso bili umeščeni v ožji izbor. Po opravljenih razgovorih komisija za direktorja predlaga
Gregorja Krušiča. Prevladale so njegove zasluge za poslovno in finančno stabilizacijo TZS, izboljšanje
vezi med klubi, organi in drugimi deležniki Tenis Slovenije. Poleg tega so odločitev podkrepile znanje,
izkušnje in rezultati na področju športnega marketinga in temeljitega poznavanja ter razumevanja tenisa.

Komisija pričakuje, da bo Gregor Krušič s tako dobrim delom nadaljeval tudi v novem mandatu. Člani
Upravnega odbora se z mnenjem komisije strinjajo in pohvalijo dosedanje delo direktorja. Gregor Krušič
se predsedniku zahvali za odlično vodenje ter pozitiven odnos do sodelavcev v pisarni.
Sklep Ad. 5: UO potrjuje izbor direktorja TZS za mandatno obdobje 2017-2021
Ad. 6. Poročilo dela Strokovnega sveta (SS) za tekoče leto
Marko Por pove, da je SS nadaljeval z zastavljeno strategijo in podpisom pogodb s Tenis Slovenijo, ki jih
zaradi vzpostavljenega zaupanja in strokovnega dela sedaj podpisujejo vsi tekmovalci/-ke. Nov projekt tj.
»mlada Fed Cup ekipa«, v katero so vključene igralke med 18 in 21 letom, se izkazuje za resnično
dobrega.
Proračun za program mladinskih reprezentanc je v primerjavi z lanskim letom zrasel za 18%. SS dobro
sodeluje tudi s člani Tekmovalno-registracijske komisije na področju usklajevanja terminov za organizacijo
več kot 200 teniških tekmovanj in mednarodnimi tekmovanji. Marko Por se bo osebno zavzel za
vzpostavitev lige do 11 let s poskusno izpeljavo 2-3 dvobojev.
SS zelo skrbijo slabi mednarodni rezultati v mlajših kategorijah in za omenjeno situacijo že išče rešitve.
Sklep Ad. 6.: UO soglasno potrjuje Poročilo dela SS za tekoče leto
Ad. 7. Poročilo Davis Cup srečanja Slovenija – Monako
Kapetan Davis Cup ekipe je podal pisno poročilo o tekmi in nastopih naših igralcev. Predsednik TZS
posebej pohvali ŽTK Maribor za odlično organizacijo srečanja.
Sklep Ad. 7.: UO potrjuje poročilo Davis Cup srečanja Slovenija-Monako.
Ad. 8. Nov cenik sodniških storitev
Gregor Krušič predstavi problematiko plačevanja sodniških storitev ter na podlagi analiz ter pogovorov s
predstavniki klubov predstavi predlog zvišanja bruto cen za 15%-20%. Sodniki se s predlogom sistema
strinjajo vendar želijo na nekaterih postavkah dodatno povišanje cen, kar pa je za klube organizatorje
tekmovanj nesprejemljivo. Zato je nemudoma potrebno nadaljevati razgovore med SO in pisarno TZS.
Anton Grosman doda, da so stroški sodnikov za mednarodna tekmovanja v Sloveniji zelo visoki. NO je
ob pregledu stroškov za turnir Challenger v Portorožu ugotovil, da stroški sodnikov znašajo kar 60%
nagradnega sklada. Problematično je preveliko število sodnikov, ki jih zahteva SO za ta turnir. Anton
Grosman opozarja, da NO še zdaj ni prejel odzivno poročilo SO na zapisnik 3. Seje NO TZS z dne
23.11.2016, v katerem so podrobno obrazložene nepravilnosti in nedoslednosti SO. Marko Umberger
doda, da sta se z direktorjem TZS že vključila v reševanje problematike, da pa bosta morala svoje
aktivnosti pospešiti.
Sklep Ad.8.: UO se seznanja s problematiko cenika sodniških storitev. Zahteva tudi čim hitrejše
odzivno poročilo SO na ugotovitve NO. Na naslednjo sejo UO se povabi tudi predsednika SO.

Ad. 9. Poročilo o pripravi Statuta TZS

Predsednik Statutarne komisije Ivan Gorjup predstavi nov oziroma dopolnjen statut in pripadajoče
poslovnike, ki ga je pripravil skupaj z Nino Spremo, Antonom Grosmanom in Gregorjem Krušičem. V
primeru današnje potrditve s strani UO bodo statut in poslovniki posredovani klubom v razpravo. Člani
UO izrazijo pohvalo Ivanu Gorjupu za opravljeno delo.
Sklep Ad. 9: UO potrdi dopolnjen Statut TZS in pripadajoče poslovnike ter nalaga pisarni TZS, da
posreduje dokumente klubom in ostalim deležnikom v javno obravnavo.
Ad. 10. Razpis za uradno žogo TZS
Predsednik TZS pove, da se izteka 4 letna pogodba za odkup licence za uradno žogo TZS. Zato je UO
na korespondenčni seji dne, 27. 1. 2017, imenoval komisijo za izbor žoge v sestavi Bojan Matevžič,
Gregor Sok in Marko Umberger. V razpisnem roku so prispele štiri ponudbe, ki jih bo komisija pregledala
in predlagala Upravnemu odboru najugodnejšega ponudnika.
Sklep Ad. 10: UO se seznanja z razpisom za uradno žogo TZS.
Ad. 11. Razno
a. Fundacija za šport - prednostna razvrstitev programov za objekte
Marko Umberger poroča, da je UO TZS na svoji 2. korespondenčni seji 27.1.2017 prednostno razvrstil
klube in organizacije, ki so kandidirale na javnem razpisu za razporeditev sredstev Fundacije za šport za
področje financiranja objektov. Vrstni red je bil narejen glede na potrebe teniških klubov in razvoja tenisa
v slovenskih občinah.
Sklep Ad. 11a: UO potrjuje prednostno listo klubov in organizacij, ki so kandidirali na razpisu
Fundacije za šport.
b. Dopolnitev cenika TZS
Gregor Krušič predstavi spremembo v ceniku TS, tj. prijavnina za ekipno tekmovanje za veteransko ligo
znaša 100€ na posamezno ekipo.
Sklep Ad. 11b: UO potrjuje dopolnitev cenika TZS.
c. Izdelava kriterijev za dodelitev turnirjev pod okriljem TZS
Anton Grosman izpostavi problematiko dodeljevanja turnirjev pod okriljem TZS. Člani UO se strinjajo, da
trenutno stanje ni transparentno. Predvsem manjka pravilnik oziroma izdelani kriteriji o načinu
dodeljevanja turnirjev posameznim klubom. Te kriterije mora izdelati TRK, ki je zadolžen za razpored in
dodeljevanje turnirjev.
Sklep Ad. 11c: UO naroča TRK-u, da takoj prične z izdelavo pravilnika o dodeljevanju turnirjev
pod okriljem TZS oziroma kriterijev o načinu dodeljevanja turnirjev posameznim klubom.
d. Volilna skupščina Tennis Europe
Marko Mlakar poroča o odhodu na redno skupščino Tennis Europe v Soči, kjer se bo volilo novega
predsednika in Upravni odbor.
Sklep ad. 11d: UO potrjuje aktivnosti podpredsednika TZS Marka Mlakarja.

6. seja Upravnega odbora Teniške zveze Slovenije se je zaključila ob 20.05 uri.
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Marketing in PR Teniške zveze Slovenije

