ZAPISNIK 8. SEJE
UPRAVNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v sredo, 14. marca 2018 v prostorih Tenis Slovenije, Šmartinska 152, Ljubljana
Seja se je pričela ob 17:10.
Prisotni člani Upravnega odbora (UO) Teniške zveze Slovenije (TZS): Predsednik UO Marko
Umberger, Andrej Polenec, Marko Por, Gregor Sok, Ivan Gerjevič, Marko Mlakar, Denis Topčič, Drago
Završnik, Ivan Gorjup, Uroš Mesojedec, Aljaž Kos in Zlatko Sraka. Upravičeno odsotni član UO: Janja
Kaplja
Drugi prisotni: Gregor Krušič in Žiga Koščak
Pred začetkom seje predsednik TZS Marko Umberger seznani prisotne, da je Marko Skolaris iz
osebnih razlogov kot član UO TZS odstopil. Predsednik predlaga, da se namesto njega za člana UO
izvoli Aljaža Kosa. Prisotni na seji se s tem predlogom strinjajo. V nadaljevanju se Aljaž Kos, ki na
glasovanju ni bil prisoten, seje udeleži.
Na seji je prisotnih dvanajst od trinajstih članov UO, zato lahko organ veljavno sklepa.
Ad. 1. Potrditev dnevnega reda 8. seje UO TZS
Predsednik UO Marko Umberger predlaga naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 8.seje UO TZS
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 7. seje UO TZS z dne 23. oktobra 2017
3. Poročilo predsednika in direktorja o delovanju in finančnem poslovanju TZS in TZS Šport doo
za l.2017 in letni program dela za l.2018
4. Poročilo dela strokovnega sveta (SS) za leto 2017 in plan za l.2018
5. Poročili selektorjev Davis cup in Fed cup iz zadnjih nastopov v l.2018
6. Predlog novega cenika TZS
7. Predlog klasifikacije teniških klubov, članov TZS
8. Preventivna in kurativna zdravstvena oskrba članom TS
9. Razno
Sklep Ad. 1. : UO soglasno sprejme sklep o sprejemu dnevnega reda.

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 7. seje UO z dne 23. oktobra 2017
Na podlagi sklepa Ad. 7., e, pod točko Razno, je bilo Tekmovalno-registracijski komisiji (TRK) naloženo,
da pripravi čistopis kriterijev za dodelitev tekmovanj pod okriljem TS. Marko Por in Gregor Krušič sta

prenesla argumente članov TRK iz njihove zadnje 12. seje, kjer so trdili, da so obstoječi kriteriji v Biltenu
TZS, ki določajo mnoga merila, zadovoljivi in da posebni kriteriji niso potrebni.
V zvezi s TRK Marko Por izpostavi, da je na podlagi sklepa strokovnega sveta TS, na seji TRK že
večkrat izpostavil zahtevo po ukinitvi lestvice do 12 let. Argumenti za to je tudi ukinitev lestvice s strani
Tenis Europe in največjih teniških zvez (Belgija, Francija,…), kar potrdi tudi Marko Mlakar, ki je v
organizaciji ITF dejaven kot komisar PTW. Dokazano je, da lestvica zgolj spodbuja neprimerno
tekmovalnost in stres pri najmlajših tekmovalcih. TRK tega predloga SS ni sprejel.
Sklep Ad. 2.:
- UO soglasno potrjuje zapisnik 7. seje UO
- UO naloži Predsedniku TZS, da skliče sejo TRK na kateri se pogovori o problematiki
neizpolnjevanja nalog s strani TRK. Sklep strokovnega sveta bi moral biti za TRK
zavezujoč.

Ad. 3. Poročilo predsednika in direktorja o delovanju in finančnem poslovanju TZS in TZS Šport
doo za l.2017 ter cilji za l.2018
Predsednik UO TZS Marko Umberger ugotavlja, da je Tenis Slovenija v letu 2017 realizirala vse
programe, ki jih je predvidela v letnem planu poslovanja. Bilančni izkazi za leto 2017 so pozitivni.
Podaljšana je pogodba z generalnim sponzorjem Zavarovalnico Sava za leto 2018. Predsednik SS TS
Marko Por s sodelavci nadaljuje program dela, ki si ga je zastavil ob nastopu funkcije. Naši najboljši
mladi tekmovalci so s strani SS TS deležni izdatne svetovalne in finančne podpore ter nagrad za
uspehe na tekmovanjih. Turnir ATP Challenger 2017 je skupaj s spremljajočimi dogodki v celoti uspel.
Tribune so bile polne, udeležba na festivalu slovenskega otroškega in mladinskega tenisa je bila
odlična. Turnir je še naprej glavni produkt, ki ga TS ima za potrebe trženja in pridobivanja sponzorskih
sredstev. Za TS so zelo pomembne mednarodne aktivnosti podpredsednika TS Marka Mlakarja, ki je bil
v Mednarodni teniški zvezi izvoljen za člana ITF Women' s Comittee za obdobje 2018 – 2019. Gašper
Bolhar nadaljuje z aktivnostmi na družbenih omrežjih, ki postajajo nepogrešljiv način komunikacije s
teniško javnostjo (Facebook, Youtube, Instagram, Twiter ). Po zaslugi Bojana Matevžiča, ki skrbno ureja
spletno stran, se je močno povečal obisk le-teh. Pisarna TS je prevzela izvedbo rekreativno –
veteranskih tekmovanj. Turnirjev je bilo načrtno manj kot prejšnja leta, zato pa so bili dobro organizirani
in z veliko obiska. Aljaž Bedene se je vrnil v Davis Cup reprezentanco. Njegov povratek je močno
povečal interes javnosti za tenis. Evidentiranega imamo novega kandidata za Olimpijske igre in povečal
se bo prihodek iz naslova Fundacije za šport. Izvedena skupščina je soglasno potrdila vse dokumente,
ki jih je obravnavala. Posebno pomemben je bil sprejem dopolnjenega statuta in pripadajočih
poslovnikov, ki jih je pripravila statutarna komisija pod vodstvom Ivana Gorjupa, predsednika TK Branika
in člana UO TS.
Predsednika skrbijo, z izjemo mlajših igralk, slabši tekmovalni rezultati. Obžaluje tudi, da se klubi niso
odločili za zanimiv poslovni model, ki ga je Tenis Slovenija pripravila skupaj s Petrolom in po katerem
klubu ni potrebno zalagati lastnih sredstev za zamenjavo razsvetljave z energetsko varčno.
Podrobno bo o aktivnostih v nadaljevanju poročal direktor TZS.

Gregor Krušič poroča, da je bilo delovanje Tenis Slovenije v letu 2017 nemoteno in skladno s planom.
IPI in BS TZS in TZS Šport d.o.o. so pozitivne.
DEJAVNOST:
Koncentracija je bila usmerjena k vzdrževanju kvalitetnega servisa 2200 članom Tenis Slovenije (TS),
84 teniškim klubom, ki letno pod okriljem Tenis Slovenije organizirajo preko 220 teniških turnirjev.
Enakim ciljem smo težili pri servisu internih organov (NO, UO, TRK, strokovni svet, sodniška, trenerska
organizacija, disciplinski sodnik). Fokus je bil prav tako investiran v skrb za finance TZS in TZS Šport
doo, trženju in izvedbi pogodbenih obveznosti 24 izdelanih marketinških produktov.
Pisarna je poleg tega vsakomesečno organizirala številne dogodke za različne ciljne skupine - za
potrebe popularizacije: Igrajmo tenis!, Olimpijski festival, Svetovni dan tenisa, Zaključno prireditev, za
profesionalni tenis: ATP Challenger Slovenia open, Davis cup, Fed cup, za najuspešnejše slovenske
mladinske tekmovalce: Zavarovalnica Sava Masters, Energetika MB Play off ligaških tekmovanj, za
rekreativno-veteranske tekmovalce: BTC-Medot, RVO Tivoli, RVO Portorož in za sponzorje: Pro Am,
VIP Petrol ter VIP Portorož.
Pisarna TS je pomagala Trenerski organizaciji Tenis Slovenije organizirati trenersko konferenco na
kateri je 218 slušateljev obnovilo in pridobilo nova znanja ter licenco za možnost opravljanja svojega
dela. Enako velja za organizacijo dogodka GPTCR pod taktirko Gregorja Fickota, ki je oktobra 2017 v
Slovenijo pripeljal nekaj zvenečih trenerskih imen. Trenerji TS so imeli tako na razpolago zadovoljive
pogoje za osebno napredovanje.
Pod svoje okrilje je pisarna TS vzela Rekreativno – veteranske organizacijo, ki je v l.2017 organizirala
pet nacionalnih tekmovanj in 1.moško veteransko ligo. Zasedba in obisk se je zaradi dobre organizacije
močno povečala zato TS beleži 600 članov RVO. Prav tako so klubi organizirali pet mednarodnih ITF
veteranskih turnirjev, s čemer je potreba po tekmovanjih v tem segmentu popolnoma zadovoljujoča.
Obveščanje na spletne strani TS je s strani Bojana Matevžiča ažurno in kvalitetno, zelo aktivni pa smo
bili na področju družbenih omrežij TS, ki ga vodi Gašper Bolhar, kjer beležimo 300% letno porast
obiska.
FINANČNO POSLOVANJE:
Na področju finančnega poslovanja je stanje stabilno kar odraža pozitivna konsolidirana bilanca stanja
in izkaz poslovnega izida ter opisana dejstva v dokumentu dnevnega reda točke 4.1. Finančna slika
TZS kakor TZS Šport d.o.o. na dan 31. december 2017 je sledeča:



iz tekočega poslovanja ni obveznosti iz prejšnjih let (2016 in več). Pri tem ni srednjeročnih
obveznosti (starejših od 90 dni). Vse ostale obveznosti so kratkoročne narave krajše od 90 dni,
ki pa so v večini že poravnane v l.2018.
Ostaja dolgoročno posojilo v znesku 74.778 €. Zaradi nepredvidenih stroškov, ki so nastali v
lanskem letu, nismo uspeli realizirati planiranega večjega vračila tega posojila.












Za potrebe nemotenega pričetka poslovanja v l.2018 (Davisov pokal, ekipna evropska prv.), sta
bila TZS in TZS Šport primorana sprejeti kratkoročni premostitveni kredit v znesku 43.870 €, ki
pa bo vrnjen s prvimi prilivi MIZŠ in Fundacije za šport (maj-junij 2018).
vse obveznosti do države (FURS) so za l.2017 poravnane
vse obveznosti do zaposlenih so za l.2017 poravnane
vse prejete obveznosti do trenerjev-spremljevalcev in kapetanov reprezentanc so za l.2017
poravnane
obveznosti do klubov članov Tenis Slovenije ni. Enako velja obratno – obveznosti klubov do TS
prav tako ni
vse obveznosti do reprezentantov v vseh kategorijah so poravnane na valuto
vse obveznosti do ATP in ITF so za l.2017 poravnane
obveznosti do Tenis Europe (TE) se plačujejo v skladu z dogovorjenim programom
trenerska org. ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 15.860 €.
sodniška org. ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 1.355 €.

Solventnost pri obeh subjektih tako ni vprašanje. Žal pa so bili v letu 2017 izdatki na področju
informatike, organizacije Play off ligaškega tekmovanja nepričakovano višji. Enako velja za tekmovanje
v Davisovem pokalu, FED pokalu ter ATP Challengerju Slovenia open 2017, ki je sicer še vedno
posloval v pozitivnih okvirjih a se je po petih letih organizacije dogodka nadejalo večjega dobička. Zato
je bilo ob koncu poslovnega l.2017, za potrebe izvedbe Davisovega pokala (nakup podlage), Federation
pokala in izvedbe Winter pokala za ekipne mladinske reprezentančne nastope, potrebno realizirati
zgoraj omenjeno kratkoročno posojilo. Iz tega razloga nismo uspeli izpolniti zastavljenega cilja planiranega večjega vračila dolgoročnega posojila Kubus Inženiringu, G- Svetu in Marku Umbergerju.
Odločitev za nakup PVC podlage od Bosanske teniške zveze, na kateri je bilo 7.-8. februarja 2018
odigrano srečanje za Davisov pokal proti reprezentanci Poljske, smatramo kot zelo gospodarno. Cena
nakupa PVC podlage in akrilnega premaza za izdelavo igrišča je bila enaka ceni enkratnega najema na
trgu. Tako ima Tenis Slovenja sedaj svojo podlago, ki je prav tako predvidna v tržne namene za izvedbo
dogodkov Davis cup, Fed cup, ATP in WTA turnirjev organizatorjev iz sosednjih držav. Istočasno TS v
l.2018 načrtuje povratek investicije z naslova prijave na razpis javnih sredstev za sofinanciranje športne
opreme.
Zaradi vsega naštetega ter v l.2018 obvezne organizacije dveh srečanj za Davisov pokal, je finančni
plan za l.2018 skrajno racionaliziran in trenutno okleščen vseh obstoječih ter dodatnih investicij. V
primeru uspešnega poslovanja, doseženega plana prihodkov in stroškov ter izključitvi nepredvidljivih
izdatkov, bo bilanca uspeha ob zaključku poslovnega leta še vzornejša. Cilj za l.2018 je povračilo 80%
vseh evidentiranih dolgov iz l.2017.
REALIZIRANI CILJI V L.2017:
1. Projekt Aljaž Bedene (ATP 43.) ponovno igra za slovensko zastavo. Posledično večja gledanost
in tržna zanimivost TS
2. Izdelava in sprejetje novega Statuta ter poslovnikov Tenis Slovenije pod taktirko odvetnika
Ivana Gorjupa, predsednika TK Branik MB

3. Potrditev novih ugodnejših kriterijev pri OKS za kategorizacijo teniških tekmovalcev/-k
najpomembnejšega svetovnega razreda
4. Popoln servis klubom in članom Tenis Slovenije s strani pisarne – pritožb ne beležimo
5. Podpis (130) pogodb z vsemi mladinskimi tekmovalci/-kami in nikakršnih težav pri podpisovanju
novih
6. Učinkovita finančna in sistemska podpora mladinskim reprezentantom/-kam in le tem na
prehodu iz mladinskega v članski tenis (mlada FC reprezentanca)
7. Oblikovanje »nove sestave« članske reprezentance za Davisov pokal
8. Povišanje prihodkov in stabilno finančno poslovanje TZS in TZS Šport
9. Aktivnosti pri povezanih organizacijah: Marko Mlakar (TE junior tennis committee), Ivan
Gerjevič (član strokovnega sveta za šport RS), Gregor Krušič (pet letni mandat v Fundaciji za
šport RS)
10. Uspešna postavitev temeljev za razvoj in zagon rekreativno – veteranskega tenisa
11. Profesionalna delovanje in vse večja marketinška ter komunikacijska dejavnost Tenis Slovenije,
s čemer se gradi dolgoročna pozitivna podoba Tenis Slovenije
Skrb vzbujajoči so neprepoznavni rezultati v članskem profesionalnem tenisu. Slednje botruje slabši
kategorizaciji NPŠZ in medijski ne-prepoznavnosti ter s tem močno ohromljeno zanimanje sponzorjev.
CILJI ZA LETO 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pridobitev marketinških sredstev v enakem obsegu kot v l.2017
Racionalizacija vseh stroškov (Challeger, Play off ligaškega tekmovanja, itd)
Povrnjeno 80% vseh evidentiranih dolgov iz l.2017
Implementacija »brezplačnega« sodelovanja s Tennis Touch in s tem zamenjava obstoječega
dobavitelja IT storitev
Implementacija projekta preventivna in kurativna zdravstvena oskrba članom TS
Priprava (kratke verzije) strategije in marketinške strategije Tenis Slovenije 2018 – 2024
Posodobitev pravilnikov (tekmovalni, registracijski,…) TS
Lobiranje za še optimalnejše kriterije za kategorizacijo teniških tekmovalcev pri OKS
Obstanek moških in ženskih članskih reprezentanc v obstoječih skupinah in priprava na naskok
v višjo skupino v l.2019

Sklep Ad. 3.:
- UO soglasno potrjuje poročilo predsednika in direktorja o poslovanju TZS in TZS Šport
d.o.o. za l.2017 ter letni program dela za leto 2018.
- UO soglasno potrjuje konsolidirano bilanco uspeha in izkaza poslovnega izida TZS in
TZS Šport d.o.o za l.2017 ter predstavljeni letni finančni načrt za l.2018.

Ad. 4. Poročilo dela Strokovnega sveta Tenis Slovenije za leto 2017 in plan za l.2018
Predsednik SS TS Marko Por pove, da je Strokovni svet TS v letu 2017 nadaljeval z zastavljeno
strategijo vodenja oz. delovanja SS TS. Izpostavi sledeče opravljene naloge:

1, Podpis pogodb s tekmovalci, ki črpajo sredstva iz proračuna mladinskih reprezentanc potekajo
nemoteno z vsako novo generacijo. Pogodbo je v letu 2017 podpisala tudi Nika Radišič, ki velja za eno
naših najperspektivnejših igralk.
2. Vpeljan je projekt »Mlada Fed Cup ekipa«, v sklopu katerega so bile pod vodstvom selektorja Fed
Cup ekipe opravljene skupne priprave, pod vodstvom trenerja Robija Cokana pa skupni odhodi na
tekmovanja – turnirja serije Futures z nagradnim skladom 15.0000$.
3. Proračun mladinskih reprezentanc je bil enak proračunu iz leta 2016, ki je bil z Ireno Pekolj tedensko
kontroliran. S skrbnim poslovanjem smo v treh letih zbrali 26.000 eur rezerve, ki jih bomo namenili za
posebne dosežke naših mladih reprezentantov. Ustanovitev tega sklada je bil eden temeljnih ciljev
Strokovnega sveta TS ob začetku svojega delovanja v letu 2015. Tako imamo sedaj na voljo kar nekaj
denarja, da TS v primeru , ko se nam pojavi izjemen talent, pomaga tekmovalcu v višjem znesku kar do
sedaj ni bila praksa.
4. Za leto 2017 je Strokovni svet TZS dodelil sledeča neposredna finančna sredstva mladim
tekmovalcem za nastope na mednarodnih tekmovanjih:
- Kaja Juvan 13.000 €: 4.000 € delovanje, 5.000 € Orange Bowl, 2.000 €, Wimbledon, 2.000 € EPP 18
- Nina Potočnik 3.000 €
- Živa Falkner 2.500 €: 2.000 € , 500 € medalja OFEM
- Nika Radišič 2.000 €: uvrstitev na 30.mesto ITF 18
- Pia Lovrič 500 €: medalja OFEM
- Anja Gal 500 €: medalja EPP 18
5. Izboljšal sem komunikacijo v smeri starši - trenerji – Tenis Slovenija. Vsi starši in trenerji
reprezentantov sedaj obvestila dobivajo na svoje osebne maile.
6. Skupaj s TRK smo našli soglasje pri izdelavi terminskega Koledarja tekmovanj TS. Koledar je sedaj
usklajen s mednarodnimi tekmovanji v naši bližini.
7. Strokovni svet je zaskrbljen nad slabimi rezultati v mlajših kategorijah do 12. in do 14. let na
evropskem zimskem ekipnem prvenstvu in poletnih reprezentančnih nastopih. Naše ekipe so dosegle
zelo malo zmag in so se uvrščale na zadnja mesta.
Da bi izboljšali stanje, je SS podal predlog TRK-u za ukinitev lestvice do 12. let. Cilj je, da se trenerji bolj
posvetijo mladih tekmovalcev v smislu izboljšanja tehnike in motoričnih sposobnosti in manj upoštevajo
želje staršev po čim višji uvrstitvi na lestvici TS. TRK našega predloga ni podprla. SS TS apelira na UO
TZS in Skupščino TZS, da spremeni Statut TZS tako, da bo TRK zavezana udejanjiti predloge
strokovnega sveta Tenis Slovenije.
8. Naša strategija SS, da finančno in svetovalno pomagamo najboljšim (npr. Kaja Juvan), že obrodila
sadove. Kaja ima sedaj res odlične pogoje za delo, ostali pa bodo sledili. Tu predvsem mislim na Niko
Radišič, ki je v letošnji sezoni naredila ogromen preskok.
Poleg omenjenih finančnih sredstev s strani Tenis Slovenije, bo Kaja Juvan na predlog TS kot največji
up slovenskega tenisa v letu 2018, dobila s strani ITF 25.000 USD.

Sklep Ad. 4.: UO soglasno potrjuje Poročilo dela Strokovnega sveta za l.2017 in plan za l.2018

Ad. 5. Poročili selektorjev Davis cup in Fed cup iz zadnjih nastopov v l.2018
Člani UO TZS so na seji obravnavali poročili selektorjev Davis Cup reprezentance Mihe Mlakarja in Fed
Cup reprezentance Andreja Kraševca.
Miha Mlakar, selektor Davis Cup reprezentance:
Maribor 29.01. - 02.02.2018
Treningov za nastop so se udeležili:
Aljaž Bedene, Kavčič Blaž, Blaž Rola, Tom Kočevar Dešman, Nik Razboršek, Mike Urbanija, Kapetan:
Miha Mlakar, Pomočnik kapetana: Andraž Bedene, Maser-fizioterapevt: Julia Moldovan
Priprave z reprezentanco so se začele v ponedeljek 29. 1. 2018. Na koncu treninga tega dne je Blaž
Kavčič potarnal, da ga boli zadnja stegenska mišica. Po pregledu pri Dr. Drobniču je sporočil, da ima
manjšo (8 mm) natrganino in da mu je zdravnik svetoval 14 dni brez obremenitev te noge.
Kot zamenjavo zanj sem tako v torek popoldne poklical Mika Urbanijo, ki se je klicu z veseljem odzval.
Same priprave so potekale v zelo pozitivnem vzdušju. Za pristop, delo in zavzetost na treningih je fante
potrebno pohvaliti. Ni bilo zamujanja in vsak trening se je naredil zelo kvalitetno, tako da so se igralci
relativno hitro lahko privadili na podlago.
Glede logistike in podpore je bilo vse na izjemno visokem nivoju in igralci ter strokovni štab smo imeli na
voljo vse ker smo potrebovali in si želeli.
Zaključek
Poraz proti Poljski je zagotovo razočaranje. Aljaž je po pričakovanju prinesel 2 točki, ostali igralci pa mu
v danem trenutku niso bili sposobni slediti. Glede na spremenjena pravila, ko je v reprezentanci lahko 5
igralcev in druge tekme posameznikov potekajo po tekmi dvojic, nam še bolj manjka kakšen kvaliteten
igralec dvojic, ki bi s svojim nastopom tudi omogočil spočiti ostale igralce za tekme posameznikov.
Tekom celega tedna je ekipa delovala homogeno in vzdušje je bilo sproščeno in zelo pozitivno.
Srečanje je potekalo v fair tekmovalnem vzdušju.
Sojenje na končni razplet dvoboja ni imelo vpliva.
Andrej Kraševec, selektor Fed Cup reprezentanc




tekmovanje v okviru »Fed Cup« (Pokal federacij) je potekalo od 7. do 10. februarja 2018
naša postava: Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Nina Potočnik, Nika Radišič, selektor Andrej
Kraševec, pomočnik Danijel Šantl
v t. i. »vsak-igra-z vsakim tekmovanju« (round-robin tournament or all-play-all tournament) smo
imeli za nasprotnice ekipe Švedske, Hrvaške in Madžarske.

Po dveh tesnih porazih v prvih dveh kolih - obakrat so bile odločilne tekme dvojic (zgubili smo z 1:2) smo zadnji dan premagali ekipo Švedske s 3:0. Tako smo si zagotovili obstanek v Prvi Evro-afriški
skupini že pred končnico (»Play-off«)!
Sklepne misli:
 rad bi pohvalil prav vse igralke za njihovo prizadevnost in borbenost na igrišču, pa tudi za njihovo
ustrezno obnašanje izven njega.
 hkrati želim poudariti, da smo imeli na omenjenem tekmovanju turnirju daleč najmlajšo ekipo
 če bo ekipa tudi še naprej delovala tako zavzeto in timsko enotno kot je v Talinu, sem prepričan, da
se bomo lahko v roku dveh/treh let resno borili za vstop v svetovno skupino!
S svojim letošnjim obstankom v skupini je naša reprezentanca dosegla postavljeni cilj ter povsem
upravičila naša pričakovanja!
Sklep Ad.5.:
- UO soglasno potrdi Miho Mlakarja za novega selektorja Davis cup reprezentance, čigar
mandat je pričel s 1. januarjem 2018
- UO soglasno sprejme selektorjevi poročili zadnjih srečanj za Davisov pokal in Pokal
Federacij

Ad. 6. Predlog novega cenika TZS
Predlog novega cenika dejavnosti TZS je pripravljen na podlagi sklepa zadnje 7.seje:
Ad.7., Razno:
c) UO naloži pisarni TS, da do naslednje seje UO pripravi predlog povišanja cen članarin in ostalih
predlaganih storitev TS
Predsednik TZS predstavi predlog, ki ga je pripravila pisarna TS. Člani UO so se strinjali, da je z razloga
rasti cen na trgu, nespremenjenih cen iz cenika TZS iz l.2004 cene potrebno regulirati, kakor tudi
povišati članarino klubov članov TZS.
Predsednik izpostavi pomembna dejstva, da je delovanje TS vsako leto vse obsežnejše. Primeri, ki jih
navede so investicije v aplikacije kot so on-line prijave na teniška tekmovanja, avtomatični izračun
lestvic, on-line vnos podatkov za sodnike, spletni portal, on-line registracije klubov ter tekmovalcev,
trenerjev, sodnikov, veteranov in rekreativcev ter stalno nadgradnjo sistema, kar je TS financirala iz
sponzorskih 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. Prav tako so se v tem času povišale cene članarin
organizacij ITF in TE, ki jih plačuje TZS in na podlagi katerih lahko klubi organizirajo 14 mednarodnih
turnirjev.
Novi cenik je priloga ena tega zapisnika.

Sklep Ad.6.: UO soglasno sprejme povišanje cen cenika dejavnosti TZS, ki stopijo v veljavo z
objavo tega zapisnika. Nove cene za ligaška tekmovanja in članarine klubov pa stopijo v veljavo
v/za l.2018.

Ad. 7. Predlog klasifikacije teniških klubov, članov TZS
Marko Umberger predstavi predlog klasifikacije teniških klubov, članov TZS. Predlog, ki ga je pripravila
pisarna TS, je povzet po vzoru krovne organizacije ITF in razvitejših mednarodnih zvez, ki s klasifikacijo
klubov določa jasne kriterije, pravice ter ostale koristi klubov, svojih članov. Cilj je večja razumljivost in
transparentnost dodeljevanja tekmovanj pod okriljem panožne zveze in ostalih pripadajočih pravic ter
koristi, kakor tudi objektivnejša regulacija cen članarin teniških klubov različnih velikosti in obsegov
njihovega delovanja.
Vzpostavljajo se 3 razredi. Po naši oceni bi bila razmerja klubov naslednja: 1. razred 10 – 15 TK, 2.
razred 30 – 50 TK, 3. razred 20 – 40 TK. Pogoji za uvrstitev v posamezni razred so število zunanjih in
pokritih igrišč, razvitost infrastrukture, število registriranih tekmovalcev in trenerjev, uvrstitve na jakostnih
lestvicah, število članov kluba itd. Temu ustrezno pa imajo klubu iz višjega razreda prednosti pri
dodeljevanju domačih in mednarodnih turnirjev, prednosti pri razpisih Fundacije za šport, večje
ugodnosti pri dodeljevanju opreme itd. Klubi iz višjih razredov plačujejo tudi višje članarine.
Podrobni opisi za posamezne razrede so podani v drugi prilogi tega zapisnika.
Direktor TS poroča, da je predlog nove klasifikacije predstavil tudi na seji TRK. Člani TRK so predlagali,
da se pred sprejemom opravi širša diskusija in zberejo pripombe.
UO na podlagi priložene dokumentacije podrobno obravnava predlog in poda kritične pripombe.
Sklep Ad.7.: UO se seznani s predlogom klasifikacije teniških klubov članov TZS in predlaga, da
se predlog do naslednje seje UO v sodelovanju s klubi še dodatno razčleni in dopolni.

Ad. 8. Preventivna in kurativna zdravstvena oskrba članom Tenis Slovenije
Gregor Krušič predstavi program, s katerim želi TS, skupaj s predstavniki klubov narediti pomemben
korak k boljši zdravstveni oskrbi svojih članov. Priložen dokument obravnava:
1. Osnovne preventivne zdravstvene preglede,
2. Pomoč poškodovanim tekmovalcem (akutne in kronične poškodbe) ter bolnim tekmovalcem,
3. Pomoč pri zdravstvenemu zavarovanjih.

1. Osnovni preventivni zdravstveni pregledi
Preventivni zdravstveni pregledi so po slovenski zakonodaji obvezni za vse športnike, ki tekmujejo v
sistemih nacionalnih panožnih zvez enkrat letno. Prav tako so obvezni za sodnike (enkrat letno) in
trenerje (na 36 mesecev).
Bistvo preventivnega zdravstvenega pregleda je v zgodnjem odkrivanju možnih skritih bolezni srca in
ožilja, zaradi katere oseba sicer nima nikakršnih težav, obstaja pa možnost, da jo intenzivni telesni
napori poslabšajo ali izzovejo zaplete, med katere sodi tudi nenadna srčna smrt.
Pomembno je vedeti, da se tak pregled priporoča tudi vsem tistim, ki s telesno aktivnostjo šele
začenjajo.
Preventivni zdravstveni pregled mora opraviti ustrezno usposobljen zdravnik - specialist medicine dela
prometa in športa in ki ob zaključku pregleda izda uradno zdravniško spričevalo.
Minimalni obseg osnovnega preventivnega zdravstvenega pregleda, ki je namenjen registriranim
športnikom, obsega:
 pregled zdravstvene dokumentacije,
 osebna anamneza ( podatki o športni aktivnosti in obremenitvah, opis tedenske pogostnosti in
količine treninga), podatki o športnih uspehih in poškodbah,
 klinični pregled s poudarkom na stanju živčevja, srčno-žilnega sistema in mišično-skeletnega
sistema,
 antropometrija,
 meritev krvnega tlaka in srčne frekvence,
 test vida,
 elektrokardiogram,
 spirometrija,
 laboratorijske preiskave krvi in urina (hemogram, SR, železo, feritin, urogram).
Ob osnovnem pregledu je v preventivni pregled smiselno (a neobvezno) dodati še obremenitveno
testiranje srčno-žilnega in dihalnega sistema, pri katerem se dejansko vrednoti odziv teh dveh sistemov
med obremenitvijo.
Pri Tenis Sloveniji smo se o navedenem posvetovali s kardiologinjo, dr. Katjo Ažman Juvan, in Dr.
Klemnom Stražarjem, dr. med., specialistom ortopedske kirurgije, bivšim slovenskim reprezentantom.
Oba se, vsak na svojem področju, dnevno ukvarjata s športniki in sta tudi zdravnika slovenske
olimpijske reprezentance. Pri tem odločno zastopata stališče doslednega izvajanja preventivnih
zdravstvenih pregledov.
Tenis Slovenija ima v obstoječem registracijskem pravilniku že zapisano, da morajo klubi ob registraciji
svojega tekmovalca potrditi, da je opravil zdravstveni pregled. Pri tem beležimo, da se v praksi
zdravstveni pregledi ne izvajajo vedno, kar smatramo za neodgovorno in za naše člane nevarno.
2. Pomoč tekmovalcem pri diagnostiki in zdravljenju poškodb ter preobremenitvi ali bolezeni
mišično skeletnega sistema

V tekmovalnem tenisu so akutne in še pogosteje preobremenitvene poškodbe zelo pogoste. Pri Tenis
Sloveniji želimo svojim članom zagotoviti hitro, strokovno in prvovrstno diagnostiko ter sodobno in z
dokazi podprto zdravljenje omenjenih poškodb, kakor tudi bolezni mišično skeletnega sistema. Naš
skupni cilj je, da bi igralcu omogočili vrnitev v polni trening in tekmovanja v čim krajšem času.
Za uresničitev namena, smo se za sodelovanje dogovorili z dr. Klemnom Stražarjem, dr. med.,
specialistom ortopedske kirurgije, z večletnimi izkušnjami na področju športne ortopedije. Pri njem se
lahko opravi prrvi pregled v primeru akutne poškodbe, preobremenitvene poškodbe ali bolezni mišično
skeletnega sistema, se za vse kategorizirane tekmovalce in ostale člane Tenis Slovenije. Pri naročanju
bo potrebno podati informacijo za kakšno poškodbo gre. V nekaj urah bo administracija ambulante
potrdila in osebi sporočila termin prvega pregleda. Stroške diagnostike in zdravljenja lahko pacienti
krijejo sami ali pa iz naslova paketa posebnega in prej sklenjenega zdravstvenega zavarovanja.
Podpora in nasvet svojim članom Tenis Slovenije, je sklenitev paketa zdravstvenega zavarovanja,
opisanega v spodnji tretji točki, s katerim se stroški diagnostike ter zdravljenja, odvisno od izbranega
zavarovanja, lahko poplačajo delno ali v celoti. Na prvem pregledu se lahko določi diagnostika ter
tekmovalca po potrebi napoti ustreznemu specialistu, subspecialistu, fizioterapevtu oz. kineziologu ali
pa že ustrezno zdravljenje.
V primeru urgence, se prvi (nujni) pregledi izvedejo v urgentnih ambulantah iz naslova
obveznega/dodatnega zavarovanja ali v tujini iz naslova zdravstvenega zavarovanja v tujini.
3. Podpora Tenis Slovenije pri zdravstvenemu zavarovanju
Ker so čakalne dobe za zdravstveno oskrbo aktivnih športnikov praviloma (pre)dolge, samoplačniško pa
finančno zahtevne, je na tržišču kar nekaj ponudb nadstandardnih zavarovanj, ki omogočajo
zavarovancem hitro diagnostično in terapevtsko obravnavo.
Pri Tenis Sloveniji smo se zato dogovorili za sodelovanje z zavarovalno specialistko – posrednico
Bojano Kavčič, ki vodi agencijo Heureka. Bojana Kavčič bo na podlagi športnih izkušenj, predvsem pa
poznavanja posebnosti zavarovalnih ponudb, članom Tenis Slovenije svetovala in urejala
zavarovancem najboljšo možno zavarovalno zaščito Zavarovalnice Sava, generalnemu sponzorju Tenis
Slovenije. Pri svojem delu bo zastopala zlasti interese zavarovalca in pomagala pri izvrševanju pravic
ter obveznosti iz zavarovalne pogodbe.
Sklep Ad.8.: UO pozdravlja in podpira predlog pisarne TZS o preventivni in kurativni zdravstveni
oskrbi članov Tenis Slovenije. Do naslednje seje je potrebno upoštevati pripombe članov UO in
pripraviti čistopis predloga kot usmeritev za nadaljnje konkretno delo.
Ad. 9. Razno
a) Marko Umberger seznani člane UO z obstoječim stanjem nadzornega odbora (NO) TZS,
kjer sta po nedavni smrti predsednika NO Toneta Grosmana, ostala zgolj dva člana. Postavi
vprašanje kako naj NO nadaljuje z delom do volilne skupščine, ki bo konce letošnjega leta.
Član UO g. Ivan Gorjup se ponudi za pravno proučitev stanja.

b) Člani UO so kritični do močnega upada števila sodelujočih na članskih turnirjih. Gregor
Krušič predstavi novi model tekmovanja z nagradnim skladom, ki je v pripravi in bo v
kratkem poslan TRK v obravnavo.
c) Člani UO so kritični do izvedbe mnogoterih teniških tekmovanj, ki so klubom dodeljeni pod
okriljem TZS. Praksa je, da organizator brezosebno priskrbi karton žog in pokale, vse ostalo
vključno s podelitvijo pa opravi vrhovni sodnik.
Sklep Ad. 9.: Razno
a) Člani UO soglasno sprejmejo, da Ivan Gorjup prouči in predlaga kako naj NO
nadaljuje z delom.
b) Člani UO soglasno sprejmejo in nalagajo TRK, da se izvedba članskega turnirja z
nagradnim skladom veže na organizacijo dodatnega turnirja v mlajših
kategorijah, ki ga določi TRK.
c) Člani UO soglasno sprejmejo, da na primerih dobrih praks (ŠD Šporn, TK
Brežice, TK Šentjur,…) TRK izdela dodatne kriterije za izvedbo turnirjev s ciljem
dviga kvalitete in boljšega odnosa do nastopajočih otrok in mladine.

8. redna seja upravnega odbora Teniške zveze Slovenije se je zaključila ob 21.00 uri.
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