ZAPISNIK ENAJSTE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki je potekala v torek 17.4.2018, v prostorih Tenis Slovenije, na naslovu Šmartinska 152, Ljubljana.

Seja se je pričela ob 11:00 uri.

Prisotni člani strokovnega sveta: Marko Por, Daniel Šantl, David Lenar, Andrej Kraševec, Gregor Sok,
Miha Mlakar, Borut Urh in Tomaž Berendijaš.
Odsotni člani strokovnega sveta: Marko Tkalec
Na seji so bili prisotni še Gregor Krušič in Žiga Ham

Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov Strokovnega Sveta, zato lahko organ veljavno sklepa.

Predlagani dnevni red:
1. Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc-prvo trimesečje 2018 .
2. Uvrstitev dodatnih tekmovanj v Program mladinskih reprezentanc .
3. Dodelitev neposrednih finančnih sredstev za sofinanciranje programa mednarodnih
tekmovanj v mladinskih kategorijah.
4. Poročilo kapetan Fed Cup ekipe 2018 in plan za leto 2019. (pripravi Kraševec Andrej)
5. Poročilo kapetan Davis Cup ekipe 2018 in plan 2019. (pripravi Miha Mlakar)
6. Razno

Ad. 1) Dnevni red
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1:
»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Sprejem dnevnega reda,
Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc-prvo trimesečje 2018 .
Uvrstitev dodatnih tekmovanj v Program mladinskih reprezentanc .
Dodelitev neposrednih finančnih sredstev za sofinanciranje programa mednarodnih
tekmovanj v mladinskih kategorijah.
5. Poročilo kapetan Fed Cup ekipe 2018 in plan za leto 2019. (pripravi Kraševec Andrej)
6. Poročilo kapetan Davis Cup ekipe 2018 in plan 2019. (pripravi Miha Mlakar)
7. Razno«

ZA

8,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2) Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc za prvo trimesečje leta 2018.
Kapetan mladinskih reprezentanc Marko Por poda poročilo o izvedbi Programa mladinskih
reprezentanc.
Program mladinskih reprezentanc se je v prvem trimesečju 2018 izvedel po planu. Tenis
Slovenija je organizirala odhode na ekipna reprezentančna tekmovanja Winter Cup, kjer smo
dosegli sledeče rezultate:
-

Fantje do 12. let 6. mesto v kvalifikacijah od 8. držav
Dekleta do 12. let 5. mesto v kvalifikacijah od 8. držav
Fantje do 14. let 4. mesto v kvalifikacijah od 10. držav
Dekleta do 14. let 8. mesto v kvalifikacijah od 10. držav
Fantje do 16. let 7. mesto v kvalifikacijah od 8. držav
Dekleta do 16. let 5. mesto v kvalifikacijah od 8. držav

Rezultati so bili pričakovani, razen v kategorijah deklice do 12. let in dekleta do 16. let, kjer
smo pričakovali več.
V letu 2018 so za proračun mladinskih reprezentanc planirana le sredstva, ki jih dobimo od
države in rezerva , ki smo jo ustvarili v letih 2016 in 2017. Najverjetneje bo Tenis Slovenija v
proračun mladinskih reprezentanc participirala le nagrade za Sava Masters in
reprezentančno opremo.
Na UO TZS sva z Gregorjem Sokom protestirala in opozorila, da če bo sponzorski vložek Tenis
Slovenija v mladinski tenis tako majhen si ne moramo nadejati boljših rezultatov! Odgovor
predsednika je bil, da žal trenutna finančna situacija na TZS ne dopušča vlaganja denarja v

mladinski tenis. Lahko se pa zgodi, da se bodo dodatna sredstva za mladinski tenis na TS
našla do konca leta.
.
Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

AD. 3) Dodelitev neposrednih finančnih sredstev za sofinanciranje programa mednarodnih
tekmovanj v mladinskih kategorijah.
Kapetan mladinskih reprezentanc Marko Por predlaga, da se na podlagi dobrih rezultatov in
mnenja Strokovnega sveta TZS dodeli sledeča finančna sredstva sledečim tekmovalcem:
-

Radišič Nika
Falkner Živa
Milič Ela
Planinšek Jeff
Artnak Bor
Cupu)

2000 eur (uvrstitev pod 20.mesto na lestvici ITF Juniors)
2000 eur (171. mesto lestvice ITF Juniors, polfinale ITF Firenze)
1000 eur (1.mesto TE12 Vrsar )
1000 eur (najbolje uvršeni Slovenec na lestvici ITF Juniors)
1000 eur (zmaga na TE 14 Tirana in odlični nastopi na Winter

Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje programa mednarodnih tekmovanj navedenih
tekmovalcev.
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št. 3:
» Strokovni Svet TZS sprejme predlog dodelitve neposrednih finančnih sredstev navedenim tekmovalcem
iz proračuna mladinskih reprezentanc.«
ZA

8,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 4) Uvrstitev dodatnih tekmovanj v Program mladinskih reprezentanc
V program mladinskih reprezentanc bomo dodatno uvrstili sledeča tekmovanja:

-

.

TE 12 Bludenz Avstrija v mesecu avgustu
ITF 18 Srbija v mesecu septembru
ITF 18 Mostar v mesecu septembru
TE 14 Vrsar v mesecu septembru
TE12 Široki Brijeg v mesecu novembru
Nations Cup do 11 let Italija v mesecu novembru

Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št. 4:
» Strokovni Svet TZS sprejme uvrstitev dodatnih tekmovanj v Program mladinskih reprezentanc za leto
2018«
ZA

8,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 5) Poročilo kapetan Fed Cup ekipe za leto 2018 in plan za leto 2019.
Kapetan Andrej Kraševec poda poročilo za leto 2018 in plan za leto 2019:

Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 6) Poročilo kapetan Davis Cup ekipe 2017.
Kapetan Miha Mlakar poda poročilo za leto 2018 in plan za leto 2019:

Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 6) Razno

Direktor TS Gregor Krušič je zahteval pojasnilo glede »statusa« neposrednih finančnih sredstev
namenjenih Svenu Lahu v lanskem letu.
Strokovni Svet TS poda razlago, da so bila to striktno namenska sredstva, ki bi jih moral Sven Lah porabiti
za sofinanciranje svojih nastopov na mednarodnih tekmovanjih v tujini. Ta že dodeljena sredstva so se
vrnila nazaj v proračun mladinskih reprezentanc.
Enak sklep je bil sprejet v primeru Hane Mraz Tk Triglav Kranj , ki v letu 2016 ni prejela sredstev, ki so ji
že bila dodeljena zaradi istega razloga. (zapisnik 7.redne seje Strokovnega Sveta TZS 17.11.2016 Ad.2)

Seja je zaključila z delom ob 13:00. Sejo je sklical in ji predsedoval predsednik Strokovnega sveta TS
Marko Por.

Kranj 17.4.2018

Zapisnik zapisal:
Marko Por, predsednik SS TS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl, podpredsednik SS TS

