ZAPISNIK 7. SEJE
UPRAVNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v ponedeljek, 23. oktobra 2017 v prostorih Tenis Slovenije, Šmartinska 152, Ljubljana
Seja se je pričela ob 17:10.
Prisotni člani Upravnega odbora Teniške zveze Slovenije (UO): Predsednik UO Marko Umberger,
Andrej Polenec, Marko Školaris, Marko Por, Gregor Sok, Ivan Gerjevič in Janja Kaplja
Odsotni člani UO: Marko Mlakar, Denis Topčič, Drago Završnik, Ivan Gorjup, Uroš Mesojedec, Zlatko
Sraka
Drugi prisotni: Gregor Krušič, Žiga Koščak, naknadno se pridruži še član Izvršnega odbora sodniške
organizacije Borut Dereani.
Pred začetkom seje predsednik TZS Marko Umberger seznani prisotne, da je Igor Božičnik iz osebnih
razlogov odstopil kot član UO. Predsednik predlaga, da se namesto njega za članico UO izvoli Janjo
Kaplja. Prisotni na seji se s tem predlogom strinjajo, istočasno pa Predsednik prav tako prebere dve
soglasji predloga zamenjave, ki sta ga v pisni obliki podala člana UO Uroš Mesojedec in Denis Topčič. V
nadaljevanju se Janja Kaplja, ki na glasovanju ni bila prisotna, seje udeleži.
Na seji je prisotnih sedem od trinajstih članov UO, zato lahko organ veljavno sklepa.
Ad. 1) Potrditev dnevnega reda 7. seje UO TZS
Predsednik TZS Marko Umberge predlaga naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 7.seje UO TZS
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 6. seje UO TZS z dne 22. marca 2017
3. Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o januar – avgust 2017
4. Poročilo ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
5. Poročilo dela Strokovnega sveta januar – september 2017
6. Nov cenik sodniških storitev in dogovor o izstavljanju računov
7. Razno
a. Fundacija za šport – poročilo volitev članov sveta fundacije za šport
b. Poslovna realizacija dela direktorja Gregor Krušiče za l.2016
c. Razprava o cenah članarin teniških klubov, ki so člani TS
d. Stanje Davis cup reprezentance za l.2018
e. Razprava o kriterijih za izbiro tekmovanj TRK
f. Teniška dvorana v Murski Soboti
g. Konferenca GPTCA
Sklep Ad. 1): UO soglasno sprejme sklep o sprejemu dnevnega reda.

Ad. 2) Pregled in potrditev zapisnika zadnje 6. seje UO z dne 22. marec 2017
Sklep Ad. 2): UO soglasno potrjuje zapisnik 6. seje UO.

Ad. 3. Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. januar – avgust 2017
Marko Umberger ugotavlja, da so bili v obdobju januar – september uresničeni vsi cilji, ki so bili
postavljeni v planu poslovanja TZS za l.2017.
Podrobno poročilo poda direktor TZS Gregor Krušič:
DELOVANJE:
Koncentracija je usmerjena k vzdrževanju kvalitetnega servisa 2200 članom Tenis Slovenije (TS), 82
teniškim klubom, kateri letno pod okriljem TS organizirajo 220 teniških tekmovanj. Enakim ciljem težimo
pri servisu internih organov kot so TRK, Strokovni svet, Disciplinski sodnik, Sodniški in Trenerski org.,
kakor tudi Skupščini, Upravnemu odboru in Nadzornemu odboru, katerim redno pripravljamo poročila,
statistike, različne dokumente in smo na razpolago za nemoteno delovanje TS. Enako sodelovanje od
nas zahtevajo eksterni organi ITF, OKS, MIZŠ, Fundacija za šport, za katere pripravljamo razpise,
komuniciramo vsakodnevne operativne zadeve in pripravljamo vsa zahtevana poročila. Nenazadnje so tu
tudi zunanji izvajalci s katerimi tedensko usklajujemo delavne naloge.
Fokus je na vsakodnevni skrbi za finance TZS in TZS Šport d.o.o, trženju in realizaciji pogodbenih
obveznosti 26. izdelanih marketinških produktov, komunikaciji in vzdrževanju dobrih odnosov s kapetani
reprezentanc, tekmovalci/-kami, predstavniki klubov člani TS in poročili in rednimi komercialnimi razgovori
s sponzorji TS. Marketing TS vsakomesečno organizira dogodke za različne ciljne skupine - za potrebe
popularizacije (Igrajmo tenis!, Olimpijski festival, Svetovni dan tenisa,…), za visoko profesionalni tenis
(ATP Challenger Slovenia open, Davis cup, Fed cup,…), za najuspešnejše slovenske mladinske
tekmovalce/-ke (Z.Sava Masters, Energetika MB Play off ligaških tekmovanj,…), za rekreativnoveteranske igralce (BTC-Medot, Tivoli, Portorož,…) in za sponzorje (Pro Am, VIP Tivoli, VIP Portorož,…).
Pri tem skrbi za izjave za javnost, odnose z mediji in novinarji, družbena omrežja in na sploh podobo
Tenis Slovenije v javnosti.
Do konca l.2017 bo TS v sodelovanju s Fakulteto za šport izvedla še redne letne meritve 140 najboljših
tekmovalcev/-k TS ( že izvedeno ), Zaključno prireditev TS ter pomagala pri organizaciji konferenc GPTCA
in Trenerske konference.
Obveščanje na spletne strani TS je s strani Bojana Matevžiča ažurno in kvalitetno, zelo aktivni pa smo na
področju družbenih omrežij TS, ki ga vodi Gašper Bolhar, kjer beležimo 250% letno porast obiska.

FINANČNO POSLOVANJE:
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 (2016 in več). Pri tem ni srednjeročnih
obveznosti (starejših od 90 dni). Vse ostale obveznosti so kratkoročne narave. Ostaja dolgoročno
posojilo, ki se je na podlagi finančnega plana pričel izplačevati januarja 2017 in se zaključi v letu
2018.
vse obveznosti do države (FURS) so poravnane za tekoči mesec
vse obveznosti do zaposlenih so poravnane za tekoči mesec
vse prejete obveznosti do trenerjev-spremljevalcev in kapetanov reprezentanc so tekoče
poravnane
obveznosti do klubov članov Tenis Slovenije ni
vse obveznosti do reprezentantov v vseh kategorijah so poravnane na valuto
vse obveznosti do ATP in ITF so za l.2016 poravnane v celoti
obveznosti do Tenis Europe (TE) se plačujejo v skladu s programom
trenerska org. ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 5.761 €
sodniška org. ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 376,77 €.

Člani UO se pogovorijo o izkazu poslovnega izida in bilanci uspeha ter konsolidirani bilanci TZS in TZŠ
Šport d.o.o. Gregor Krušič obrazloži poslovni rezultat in pove, da so v zadnji četrtini l.2017 predvideni višji
prihodki od odhodkov kar bo poslovni uspeh uravnotežilo in zagotovilo pozitivno konsolidirano bilanco.
URESNIČENI CILJI
1. Potrditev novih ugodnejših kriterijev za kategorizacijo športnikov pri OKS.
2. Podpis (135) pogodb z vsemi mladinskimi tekmovalci/-kami in nikakršnih težav pri podpisovanju
novih.
3. Potrditev novega Statuta in poslovnikov Tenis Slovenije na zadnji Skupščinski seji TS.
4. Stabilno finančno delovanje TZS in TZS Šport.
5. Dobri odnosi, povezanost in sodelovanje med najpomembnejšimi organi kot so tekmovalnoregistracijska komisija - strokovni svet; sodniška in trenerska organizacija s pisarno TS, kar v
preteklosti ni bila praksa.
6. Profesionalna delovanje kakor vse večja marketinška in komunikacijska dejavnost TS s čemer
se dolgoročno gradi vse boljša podoba Tenis Slovenije.
NEURESNIČENI CILJI
1. Zamenjava IT partnerja. Predraga storitev a ker je obsežna dogovori z ostalimi trajajo.
2. Nezadovoljivo delo sodnikov na administrativnem in ne strokovnem področju, zato se bo pisarna
TS bolj vključila v nadzor in delovanje.
3. Velike rezerve pri dobri organizaciji tekmovanj pod okriljem TS v vseh kategorijah, zato se bo
pisarna TS bolj vključila v izpeljavo le teh.
Velika skrb in delo je posvečeno kvalitetnemu servisiranju in zadržanju generalnega sponzorja
Zavarovalnice Sava tudi v prihodnjem letu.

Skrb vzbujajoči so slabši rezultati v članskem profesionalnem tenisu. Slednje botruje slabši kategorizaciji
NPŠZ pri OKS in medijski neprepoznavnosti. S tem pa je zanimanje sponzorjev močno ohromljeno kar
posledično pomeni upad sponzorskih sredstev.
Sklep Ad. 3.: UO soglasno potrjuje Poročilo o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za obdobje
januar-avgust 2017.

Ad. 4. Poročilo o tekmovanju ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
Poročilo poda direktor TZS Gregor Krušič:
ATP Challenger:
Poročilo vrhovnega sodnika in odzivi mnogih izmed 12.000 obiskovalcev nad delom 14 članske
organizacijske ekipe na čelu z novim direktorjem ATP tekmovanja Aljažem Kosom, predstavnikom
generalnega sponzorja Zavarovalnice Sava, je zelo dobro. Predvsem navdušuje dejstvo, da je bil centralni
stadion za časa TV prenosa ½ finalnih, predvsem pa finalne tekme, navkljub ne nastopanju slovenskega
tekmovalca, popolnoma zaseden. Zmagovalec tekmovanja je bil izkušeni Ukrajinec Sergiy Stakhowsky,
na tekmovanju pa je množice navduševal tudi bodoči top 10 ATP tekmovalec Grk Stefanos Tsitsipas. Z
ekshibicijsko tekmo na kateri so nastopili Kaja Juvan, Aljaž Bedene, Blaž Kavčič in Grega Žemlja, se je
slednji za vedno poslovil od profesionalnega tenisa.
Zaradi novega pravila s strani ATP – full hospitality za vse sodelujoče tekmovalce in njihove
spremljevalce, je bil znesek organizacije dogodka zato letos višji.
Tenis Fest:
Organizacija Festivala za otroke se izkazuje kot nujno potrebno iz naslova obiska ATP tekmovanja ter
možnosti ogleda profesionalnih teniških igralcev, splošnega dogajanja v teniškem centru, predvsem pa
doživetja sodelujočih in njihovih staršev, ki na festivalu ne glede na izjemno vročino nabirajo teniške
izkušnje in očitno uživajo. Na tekmovanjih vseh starostnih kategorij, ki so bili dobro vodeni s strani Anje
Regent in predstavnice TK Val Nine Spremo, je nastopilo 710 tekmovalcev/-k.
Fun zone:
je izvedbeno nadrobno opisan v prilogi, dodati je le to, da je za obstoj nujno potreben in da je v tem
segmentu največja niša v smislu še odmevnejšega dogodka ter posledično prihodka. Letos smo kot
organizatorji nase prevzeli del koncertnega dela z namenom, da ustvarimo dodatne prihodke za
pokrivanje stroškov tekmovanja.
Dogodek, ki je že sedaj največji poletni športni dogodek v Sloveniji, je bil vsekakor izveden nivo višje kot
prejšnje leto in ima odlične možnosti za nadaljnjo nadgradnjo.
Gregor Krušič doda, da bo podrobno finančno poročilo predstavljeno Nadzornemu odboru TZS, Upravni
odbor pa ga bo potrdil na prihodnji seji UO.

Člani UO se strinjajo, da je turnir uspel in da ga je organizacijski odbor izpeljal z odliko.
Sklep Ad. 4.: UO soglasno potrjuje Poročilo ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open

Ad. 5. Poročilo dela Strokovnega sveta (SS) za tekoče leto
Predsednik Marko Por pove, da je v prvih devetih mesecih leta 2017 Strokovni svet nadaljeval z
zastavljeno strategijo ter izpostavi opravljene naloge:
a) Podpis pogodb Programa mladinskih reprezentanc med TS in tekmovalci/-kami, ki prejemajo
sredstva iz proračuna mladinskih reprezentanc TS potekajo z vsako novo generacijo popolnoma
nemoteno. Pogodbo so podpisali vsi reprezentanti/-ke iz kategorije do 12. let. Pogodbo je v
mesecu juliju 2017 podpisala tudi Nika Radišič, ki velja poleg Kaje Juvan za eno naših
najperspektivnejših tekmovalk.
b) SS je v l.2017 začel z izvedbo projekta »Mlada Fed Cup ekipa«, kateremu je TS iz proračuna
namenila nova dodatna sredstva. V projekt so vključene perspektivne tekmovalke, ki so v fazi
prehoda iz mladinskega v profesionalni članski tenis. V sklopu projekta sta bila pod vodstvom
selektorja Fed Cup ekipe Andreja Kraševca izvedena projekta skupnih priprav, pod vodstvom
trenerja Robija Cokana pa skupni odhod na tekmovanje – serijo tekmovanj Futures 15.000 $ v
Tunizijo. Do konca l.2017 je v planu še en sklop skupnih reprezentančnih priprav.
c) Proračun mladinskih reprezentanc TS je v l.2017 ostal enak lanskemu in je s strani kapetanakoordinatorja mladinskih reprezentanc Marka Pora ter pisarne TS kontroliran na mesečni osnovi.
Trenutno je porabljenih 82% planiranih sredstev. Do konca leta v mladinskih selekcijah
načrtujemo še izvedbo priprav, kjer bo zajetih 56 mladinskih reprezentantov in nastop naših
najmlajših na tekmovanju Tennis Europe do 12. let v Širokem Brijegu.
d) Poleg financiranja priprav in posameznih ter ekipnih mednarodnih tekmovanj je SS za l.2017
mladim reprezentantom dodelil sledeča neposredna finančna sredstva za nastope na
mednarodnih tekmovanjih:









Kaja Juvan
Manca Pislak
Nina Potočnik
Sven Lah
Živa Falkner
Nika Radišič
Pia Lovrič
Anja Gal

13.000 eur
3.000 eur
3.000 eur
3.000 eur
2.500 eur
2.000 eur
500 eur
500 eur

e) Člani SS izražajo zaskrbljenost nad doseženimi slabimi rezultati na evropskih zimskih ekipnih
prvenstvih ter poletnih reprezentančnih nastopih v kategorijah do 12. in do 14. let. Tekmovalci/ke so dosegli zelo malo zmag in se kot ekipa uvrščali na zadnja mesta! Slovenski tekmovalci/-ke
zaostajajo za tujimi na tehničnem kakor tudi motoričnem segmentu. Eden od predlogov, ki ga je
SS podal Tekmovalno registracijski komisiji je ukinitev lestvice do 12. let, oziroma sprememba
pravilnika o rangiranju. Cilj predloga je, da se trenerji bolj posvečajo napredku mladih
tekmovalcev/-k v smislu izboljšanja tehnike in motoričnih sposobnosti ter manj upoštevajo želje
vseh deležnikov po čim višjih uvrstitvah na lestvici TS.
f) Člane SS veseli, da je strategija s katero resnično neposredno pomagajo najboljšim (npr. Kaja
Juvan) že obrodila sadove. Kaja ima sedaj zares odlične pogoje za delo in kot so člani v svoji
strategiji napovedali bodo preostali drug drugemu sledili. Pri tem imajo v mislih Niko Radišič, ki
je v letošnji sezoni naredila ogromen napredek.
g) Komunikacija v smeri »TS – trenerji – starši « je neprimerno boljša pri čemer vsi starši in trenerji
reprezentantov sedaj s strani kapetana – koordinatorja Marka Pora dobivajo e-obvestila na svoje
osebne e-naslove.
h) Prav tako se nadaljuje dobro sodelovanje med SS in Tekmovalno-registracijsko komisijo pri
izdelavi terminskega Koledarja tekmovanj TS, ki je sedaj usklajen z mednarodnimi tekmovanji v
bližini Slovenije kar trenerjem omogoča lažje planiranje in udeležbo.
Sklep Ad. 5.: UO soglasno potrjuje Poročilo dela Strokovnega sveta za tekoče leto

Ad. 6. Nov cenik sodniških storitev in dogovor o izstavljanju računov
Nov cenik storitev je pripravljen z namenom legalizacije plačevanja sodniških storitev. Sodniki bodo na
podlagi delnega dviga cene svojih storitev sedaj lahko izstavili račun. Nove cene v ceniku bodo brutto
cene kar pomeni, da lahko sodnik po opravljenemu delu izstavi tudi pogodbo o delu (ki je npr. s strani
države najbolj obdavčena oblika), a bo moral biti končni znesek računa enak seštevku cen zapisanih v
ceniku sodniških storitev. Cenik je usklajen z Izvršnim odborom sodniške organizacije, ki ga je dne 9.
oktobra 2017 tudi potrdil.
Pisarna TS in sodniška organizacija sta problem tako za organizatorje tekmovanj pod okriljem TS, kakor
tudi sodnike, uspela rešiti in končno omogočiti legalno finančno plačevanje in s tem poslovanje.
Na seji UO je bil prisoten tudi član Izvršnega odbora sodniške organizacije Borut Dereani, ki je zgoraj
napisano tudi potrdil in izrazil zadovoljstvo, da je pisarna TS kot mediator med klubi in Sodniško
organizacijo, problematiko po dolgih letih usklajevanja le uspela urediti. Cenik stopi v veljavo z dnem
objave tega zapisnika in novega cenika na spletni strani www.tenis-slovenija.si.
Sklep Ad.6.: UO soglasno sprejme nov cenik sodniških storitev.

Ad. 7. Razno
a) Fundacija za šport – poročilo volitev članov sveta fundacije za šport
Marko Umberger zbranim razloži, da je bil Gregor Krušič ponovno izvoljen za člana sveta Fundacije za
šport. Gregor Krušič obrazloži, s kolikšnim proračunom bo Fundacija razpolagala, kakšen je način
poslovanja in zakaj prihaja do zamud pri izplačilih. Marko Umberger doda, da je funkcija Gregorja Krušiča
priznanje zanj osebno kakor tudi TZS, ter da bo tako lahko v pomoč slovenskim teniškim klubom pri
razpisih Fundacije za šport. Funkcija je neplačana.
b) Poslovna realizacija dela Gregorja Krušiča za l.2016
Gregor Krušič članom UO predstavi poslovno realizacijo dela za l.2016, ki ga prejmejo v pisni obliki vsi
prisotni člani UO. Na podlagi le tega opiše sodelovanje z vsakim posameznim poslovnim partnerjem in
odgovori na vprašanja članov UO, ki ga povprašajo o načinu sodelovanja. Marko Umberger pove, da je
poslovno realizacijo tako sam kakor Nadzorni odbor pri zadnjem pregledu skrbno pregledal in z njim
soglaša.
c) Razprava o cenah članarin teniških klubov, ki so člani Tenis Slovenje
Marko Umberger predstavi predlog, povzet po vzoru krovne organizacije ITF in razvitejših zvez, ki s
klasifikacijo klubov v tri razrede določa jasne kriterije in pravice za možnost organizacije določenih
tekmovanj ter ostale koristi klubov. Prepričan je, da se bo na ta način negodovanje nad dodeljevanjem
tekmovanj pod okriljem TS močno zmanjšalo.
Pri tem Predsednik TZS izpostavi, da so cene članarin teniških klubov, ki so člani TS, nespremenjene že
od leta 2004. V zadnjih 14. letih so sicer cene na domačem trgu zrasle za 21% (vir: Statistični urad RS),
pri čemer je delovanje TS vsako leto vse obsežnejše. Kot primer navede tudi investicijo v aplikacije kot
so on-line prijave na teniška tekmovanja, avtomatični izračun lestvic, on-line vnos podatkov za sodnike,
spletni portal in on-line registracije klubov ter tekmovalcev, trenerjev, sodnikov, veteranov in rekreativcev
kar je TS financirala iz svojih prihodkov in ni za njih dobila nobenih proračunskih sredstev. Pri tem so
nastale tudi nove mesečne obveznosti za vzdrževanje sistema (Qualitas) in skrbništvo nad IT sistemom,
upravljanje spletne strani, vnos, kontrola in obdelava podatkov (Matevžič).
Ob tem Predsednik izpostavi še povišanje cen članarin organizacij ITF (13.820 €) in TE (7.800 €), ki so v
zadnjih 13 letih zrasle za nekajkrat.
Po diskusiji člani UO razumejo, da je potrebno sistem plačevanja članarin novelirati in pri tem izrazijo
željo, da samo povišanje nebi bilo preveliko. Zato podajo dodatne predloge, ki bi omogočili manjši porast
člen članarin in zvišanje nekaterih drugih postavk ter na ta način dosego zastavljenega finančnega
nadomestila. Pisarna TS bo do naslednje seje pripravila nov predlog, upoštevaje pripombe članov UO.
d) Davis cup reprezentanca za l.2018
Marko Umberger poroča, da so dogovori z reprezentančnimi kandidati v zaključni fazi, enako tudi izbira
novega kapetana. Poroča tudi, da bo kapetan pravočasno izbran v sodelovanju in soglasju s SS.

e) Razprava o izdelavi kriterijev za dodelitev tekmovanj s strani Tekmovalno –
registracijske komisije
Upravni odbor je na svoji 6. seji, dne 22. marca 2017, sprejel sklep, s katerim je Tekmovalno-registracijski
komisiji naložil izdelavo pravilnika oziroma kriterijev o načinu dodeljevanja tekmovanj klubom kandidatom
za organizacijo tekmovanj pod okriljem TS. Marko Umberger ugotavlja, da je predlog TRK, ki mu je bil
posredovan na seji UO zelo dober in da bo po njegovem sprejemu odpadlo veliko pomislekov in pritožb,
ki jih nekateri teniški klubi imajo.
f) Teniška dvorana v Murski Soboti
Člani UO komentirajo informacijo, da ima investitor v dvorani v Murski Soboti namen postaviti tri teniška
igrišča, pri čemer naj bi bili dve igrišči peščeni in eno s trdo podlago. To pomeni, da upravljalec ne bo
mogel organizirati večjih tekmovanj, kar pa ni v skladu z idejo razvoja in razgovori s Tenis Slovenijo, ki je
projekt podprla in pomagala pri pridobitvi finančnih sredstev pri Fundaciji za šport za razvoj tenisa v Murski
Soboti.
g) Konferenca GPTCA
Člani UO diskutirajo o koristnosti organizacije mednarodne konference GPTCA, ki je bila v TA Breskvar
od 20. do 22. oktobra. Predsednik SS Marko Por ugotavlja, da je bila kotizacija predraga in v neskladju s
prihodki slovenskih teniških trenerjev, naziv »trener C« pa v neskladju s slovenskim kriterijem za tovrstno
raven izobrazbe. Pozitivna plat konference pa so bila zveneča imena teniških predavateljev, in možnost
povezovanja s konferenco Trenerske organizacije TS prihodnje leto. Posebno priznanje gre Gregorju
Ficku za dobro organizacijo in nasploh izvedbo prve tovrstne mednarodne konference.
Sklep Ad. 7.: Razno
a) UO potrdi delovanje Gregor Krušiča kot člana Fundacije za šport in ga pri tem podpira.
b) UO soglasno sprejme sklep o potrditvi poslovne realizacije Gregorja Krušiča z naslova
marketinških aktivnosti za l.2016.
c) UO naloži pisarni TS, da do naslednje seje UO pravočasno pripravi in pošlje v analizo
predlog povišanja cen članarin in ostalih predlaganih storitev TS
d) UO naloži Predsedniku TZS Marku Umbergerju, da pravočasno izbere kapetana DC.
e) UO naloži TRK, da do naslednje seje UO, ki bo predvidoma v drugi polovici decembra,
pripravi čistopis kriterijev za dodelitev tekmovanj, ki je bil obravnavan na današnji 7. seji
UO.

7. seja Upravnega odbora Teniške zveze Slovenije se je zaključila ob 20.15 uri.

Zapisnikar:
Žiga Koščak, Marketing in PR Teniške zveze Slovenije

Zapisnik potrjuje:
Marko Umberger, Predsednik Teniške zveze Slovenije

6. CENIK SODNIŠKIH STORITEV

cene so v €

4. SODNIŠKE TAKSE
TURNIRJI
4.1.
Sodnik na stolu DC, FC - 1. Evro/Afriška skupina
750
4.2.
Sodnik na stolu DC, FC - 2. Evro/Afriška skupina
400
4.3.
Vodja sodnikov DC, FC
400
4.4.
Vsi sodniki na stolu skupaj - ITF Futures - 15.000$, 25.000$, 50.000$
4.5.
Designirani vrhovni sodnik (min.bronasta značka); Designirani sodnik na stolu - ITF Futures - 25.000$, 50.000$
po ceniku ITF
4.6.
Vrhovni sodnik/tekmovanje - mladinsko mednarodno tekmovanje (TE, ITF)
700
Vrhovni sodnik/dan - veteransko mednarodno tekmovanje (ITF); Ekipno tekmovanje (TE, ITF)
65
4.7.
Vrhovni sodnik/dan - DP vse kategorije; Odprto prv. 8-11 let; Masters "vse najboljše ekipe na enem mestu"
65
4.8.
4.9.
55
Vrhovni sodnik/dan - Odprto prvenstvo; Finalni turnir; Round robin tekmovanje;
4.10.
Pomočnik vrhovnega sodnika/dan
70% cene vrhovnega sodnika
4.11.
Glavni sodnik/tekmo
20
70% cene vrhovnega sodnika
4.12.
Združena tekmovanja - (A+B)(m+ž)); Več starostnih kategorij skupaj (m+ž)
Vrhovni sodnik si za pripravo in poročilo na tekmovanje, zaračuna eno (dodatno) dnevno takso
*1
Če se zadnji dan turnirja igra samo ena finalna tekma ali dve finalni tekmi istočasno in ni vremenskih prekinitev mora vrhovni sodnik za ta dan zaračunati polovično dnevno takso
*2
LIGE
4.13.
Vrhovni sodnik/dan - 1. Moška članska liga; Liga do 18 let
50
4.14.
Vrhovni sodnik/dan - 2. Moška članska liga; Liga do 12 let;
45
Vrhovni sodnik/dan - 1. Ženska članska liga; Liga do 14 let
40
4.15.
Vrhovni sodnik/dan - Veteranska liga
50
4.16.
85
4.17.
Vrhovni sodnik/dan - Play off zaključnih tekmovanj TS
70% seštevka taks
4.18.
Liga - več ligaških tekem skupaj
LINIJSKI SODNIKI
30
4.19.
Linijski sodnik /dan
5. NADOMESTILO ZA PREVOZ
Nadomestilo za prevoz na turnirje - člani sodniške organizacije
5.1.
0,22
Nadomestilo za prevoz (zaposleni, pisarna, kapetani, pomočniki, spremljevalci, predstavniki organov TS,…)
5.2.
0,28
6. NADOMESTILO STROŠKOV BIVANJA
Dnevnice in prenočevanje
6.1.
Ur.l.
Prenočevanje z računom
6.2.
račun
Vse cene (takse, kilometrina) so bruto cene.

POROČILO O IZVEDBI ZAVAROVALNICA SAVA
SLOVENIA OPEN 2017

1

2

Napovednik
dogodka

ATP Challenger
Zavarovalnica Sava Slovenia Open
Produkt je v svoji peti izvedbi postal
še uspešnejša zgodba in z obiskom
potrjuje
primat
največjega
poletnega športnega dogodka v
Sloveniji, kjer se šport in zabava
prepletata v izjemnem ambientu
portoroške obale. Vse skupaj za
obiskovalce ustvarja atraktivno in
privlačno vsebino in s tem lepo
priložnost
za
predstavitev
vrhunskih ATP teniških igralcev ter
sponzorjev dogodka.

3

ATP Challenger
Zavarovalnica Sava Slovenia Open
Dogodek sestavljajo
trije segmenti:
75.000 $ profesionalni
teniški turnir,
Teniški festival,
Fun Zone.

4

75.000 $ ATP Challenger
Zavarovalnica Sava Slovenia Open
Osrčje dogodka je
profesionalni
moški teniški
turnir serije ATP
Challenger, na
katerem je
sodelovalo 72
teniških
profesionalcev iz
21 držav, uvrščeni
med 100. in 200.
mestom ATP
lestvice.

5

75.000 $ ATP Challenger
Zavarovalnica Sava Slovenia Open
Turnir si je v osmih
dneh ogledalo 7.000
teniških navdušencev
vseh starostnih skupin.
Zmagovalec turnirja z
nagradnim skladom
75.000 $, je postal 31letni Ukrainec Sergiy
Stakhovsky in tako
nasledil bivše
zmagovalce Grego
Žemlja, Blaža Kavčiča,
Luco Vannija in
Floriana Mayerja.
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TENIS FEST
Zavarovalnica Sava Slovenia Open
Drugi pomemben
sklop dogodka je
TENIS FEST dvajset
nacionalnih
turnirjev v vseh
starostnih
kategorijah na
katerih je
nastopilo 1060
tekmovalcev iz 84
klubov članov
Tenis Slovenije.
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TENIS FEST
Zavarovalnica Sava Slovenia Open
…gre za napredne
tekmovalne izkušnje,
omogočamo pa jim
tudi pomembne korake
k tekmovalnemu ali
celo profesionalnemu
tenisu. Nastopajoči v
okviru TENIS FESTA
prejmejo posebne
akreditacije ter prost
vstop na vse tekme
glavnega stadiona.
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FUN ZONE
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
Dodana vrednost za vse
obiskovalce dogodka
Zavarovalnica Sava
Slovenia Open je vsako
leto pestro dogajanje v
okviru Fun Zone.
Koncertno prizorišče je
doseglo vrhunec z
legendarnima
pevcema/ skupinama
Tony Cetinski in Bajaga
i instruktori s preko
3500 poslušalci.

9
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3. Novinarska konferenca - Alaya

FUN ZONE
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
Dogajanje so popestrile
tudi ostale glasbene
skupine – lokalni Hornets,
Rok‘n‘Band, Canto libero Lucio Battisti in veliki
koncert Parni valjak na
portoroški plaži.
Obstranski dogodki, ki
dvigujejo prepoznavnost:
Novinarska konferenca in
Players Party na izjemni
lokaciji pomola Alaye,
Mini tenis na Portoroški
plaži,…
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FUN ZONE
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
… Corporate
hospitality v VIP
launge-u, Teniški
turnirji dvojic za
sponzorje, Kids day
s pro tekmovalci,
Panoramske vožnje z
letalom, Sponzorske
aktivacije,
Predstavitve
sponzorjev na
dogodku z
razstavnim
prostorom
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FUN ZONE
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
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FUN ZONE – Ekshibicija Bedene, Kaja, …
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
V
okviru
zaključka
kariere najuspešnejšega
slovenskega moškega
teniškega igralca Grege
Žemlje,
smo
soorganizirali ekshibicijsko
tekmo
dvojic
med
Aljažem
Bedenetom
(ATP 42), Kajo Juvan
(zmagovalka
mladinskega
Wimbledona
17,
dvojice),
Blažem
Kavčičem (ATP 89) in
Grego Žemlja.
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OBISK „VISOKIH GOSTOV“
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017

15

Booth camp – BTC Ljubljana

Tribute to Ball boys

PROJEKT „BALL BOYS“
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
Kot
enega
komunikacijskih
vsebin za interno
javnost
smo
izoblikovali
projekt
„Zavarovalnica
Sava Ball boys booth camps“ in
z oglaševanjem le
teh komunicirali
o prihajajočem
dogodku .

16
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ATP ZS Slo. Open 2017 Portorož / Funzone
Mesec
Jun
Teden
23 24 25 26 27
MEDIA PLAN
Začetek tedna 5 12 19 26 3
Konec tedna
11 18 25 2
9
Medij
količina / enota
datum celotnega dogodka
velika koncerta
2
tiskovna konferenca
3
24.
tiskani mediji Ekipa
28. 5.
tiskani m. Svet kapitala
letaki A5
35000 kos
plakati B1
100 kos
plakati B2
550 kos
billboard (jumbo panoji)
30
City light
50
Metro light
30
brending gl.mostu v Luciji
1
brending ŠRC Marina
25
radio Capris
350 oglasov
radio HIT
350 oglasov
radio 1
200 oglasov
FB oglaševanje
3 mesece
oglaševanje na vozilih (nalepke)
4 mesece
oglaševanje preko spletnih pasic
terenska promocija
pogrinjki
oglasi na obcestnih drogovih
12 kos (24 zastav)
sendvič oglas
2 kos
sendvič oglas
10 kos
"Cvetkotov" Billboard
3 kos
Sport klub
TV prenos 172 finalne in finalne tekme
Skupaj

29
30

24

30
6

31

31
13

7

32

20

14

27

21

33 34

3

28

35

Avg

17

Jul

23

28
10

12.

11

9.

7.

4.
4.,5.
2.

16.

16

16.
19.

12. 19. 26.

partner

cena
plačilo/
kompenzacija

Ekipa
2.000 €
Delo
500 €
DPG
400 €
Snaga
400 €
DPG
650 €
Europlakat
4.000 €
Europlakat
4.500 €
Europlakat
3.000 €
150 €
3.000 €
Radio Capris
1.700 €
Radio Capris
1.300 €
Infonet
6.000 €
TS
1.000 €
TS
1.000 €
TS, TK, Tennisportal, ost.
200 €
A koncept
300 €
TS
200 €
Kozin
2.000 €
Kozin
40 €
Kozin
200 €
Prozvok
1.000 €
SK
1.500 €
SK
7.000 €

42.040 €

lokacije

Tivoli, Akademija Breskvar, ATP Portorož
ob sredah celostransko, ostale dni, intervijuji
Interviju G.Krušič, G.Žemlja
osrednja Slovenija, obala
obala
interna javnost, TK člani TS, obala, lokali
Primorska, Ljubljana (financira Občina 2.500€)
Primorska
Primorska

brending okolice teniškega centra
obala
notranjska
nacionalno
nacionalno - ciljano
nacionalno - ciljano
Spletna stran TS, Tenis portal,
Portorož, Piran
restavracije Portorož, Piran
ob promenadni cesti v Portorožu
ob promenadni cesti v Portorožu
plaža Portoroža in Marina - nismo izvedli
na pločniku ob portoroški gl.cesti
napovedniki
prenos v živo

18

Aktivnosti na spletu
Uradna spletna stran
turnirja
www.sloopen.com je letos že
petič zapovrstjo služila
kot
zbirališče
vseh
informacij o dogodku,
tako za medije kot za
obiskovalce in navijače.
Spletna stran predstavlja
podporo celostni podobi
dogodka in dodaja k
njegovi pomembnosti.

Komunikacijsko
podporo so vzporedno
nudili
Facebook,
Instagram in Twitter
Tenis Slovenija profil.
Na facebook profilu
smo samo z objavo
video
napovednika
ustvarili
8150
organskega/
neplačanega dosega.
Na You Tube Tenis
Slovenija kanal je bil
vsakodnevno naložen
po ena video vsebina.

KOMUNICIRANJE – interna javnost
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
Z interno javnostjo je bila
komunikacija
zelo
dinamična, saj smo s
ciljno skupino 30.000
teniških
navdušencev
komunicirali
praktično
takoj od zaključka v
l.2016.
Zavarovalnica
Sava Slovenia open je za
Tenis
Slovenijo
najpomembnejši produkt
zato ga izpostavljamo
povsod in vedno.

19

KOMUNICIRANJE – zunanja javnost
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
Europlakatova in
Petrolova oglasna mesta
po celi Sloveniji, ob
promenadi v Portorožu
samostojne oglasne table,
pingvini na recepcijah
hotelov, pogrinjki po vseh
restavracijah mesta, veliki
LCD zaslon na hotelu
Metropol, napihljivi lok na
centralni portoroški plaži,
lok, brendiranje obale in
ostalega dela mesta z
beach flag-i, PVC
transparenti in oglasi na
svetilkah, Marini, letaki v
poštnih nabiralnikih in
mnogo drugega…
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KOMUNICIRANJE – zunanja javnost
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
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KOMUNICIRANJE – novinarske konference
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
3 novinarske konference.
1. se je odvila v osrčju
Ljubljane - Tivoliju (24. 6.
17) – predstavitev
celostne grafične podobe
in prvi podatki o turnirju
ter spremljajoči program.
2. NK je bila v
prečudovitem centru
Tennis Academy
Breskvar v Ljubljani
(16.9.17).
3. NK je bila na pomolu
Alaya (7.8.17), z Grego
Žemlja, Tom Kočevarjem
in g. Petrom
Bossmanom, županom
Občine Piran, ki je
dogodek tudi letos
podprl.

22

KOMUNICIRANJE – oblikovanje
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017

23

3

2

1

grafika za FB cover

celozaslonski banner

banner

banner

po navodilih TS

160x600

728 x 90

KOMUNICIRANJE – obseg oblikovanja
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
4

7
Letaki A5

Plakati B2 za klube

e-podpis (mail)

21X15 (15x10)

50x70

525X326

8

400x80

100 x 290 in 100 x 200

slider TZS

9

Grafika za "sendviče" za luči

grafika za FB profilna slika

10

grafika - napis na pano za nad cesto

5

11

logotipi sponzorjev za zavihek sponzorji

grafika - napis na pano za na most čez cesto v Luciji

6

12

24

23

22

21

20

19

18

16

15

14

akreditacija

Vabilo Players Pool Party

Monitorji v Casinojih (tudi hotelih) od Casinos Portorose

LED displej za na steno Casinoja in hotela Slovenija

PETROL PLAKATNA MESTA B2

PETROL DISPLEJ

PETROL DISPLEJ

Vstopnice
PETROL DISPLEJ

Bill board (europlakat)

Bill board (europlakat)

City Light, (eruoplakat)

Banner na vhodni strani - spletna stran

Sponzorska pasica za spletno stran - noga

letak A5

Slide pokončni : Velikost: 38,11 cm x 67,75 cm oz. 1920 x 1080 px? Resolucija: 200 za oboje

Big Screen 4:3, Velikost: 50,81cm x 38,1 oz. 973 x 727 px
Resolucija: 200 za oboje

B2

720 x 576 - video (klasičen DVD format v razmerju 16x9 brez črnih robov)

1280 x 720 (landscape) - video vsebine 16x9 (MP4, AVI, MPG2, WMV in
H.264 kompresija v MP4 in MOV datotekah

1366 x 768 px, 96 dpi (landscape) (JPG, PNG, swf- flash animacije...)

400 X 300

504x238

118 x175

8m x 150cm
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26

31

30

29

28

Promocijska tabla za ob cesto (Cvetkotov Billbord)

Kovinska tabla (namenjeno rezultatom)

smerokazi

grafika za plakatne površine občine piran B1 (30 mest)

Novinarkso ozadje

310X253

240 x 160

100x60

B1

400x250

25

17

27

32

24

KOMUNICIRANJE – znamčenje igrišč
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
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KOMUNICIRANJE – znamčenje igrišč
Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
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Hvala za sponzorsko sodelovanje na
dogodku ATP Challenger Zavarovalnica
Sava Slovenia Open 2017

Zaključni
video

Se vidimo 3. – 11. avgusta 2018
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