ZAPISNIK 9. SEJE
UPRAVNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v četrtek, 25. oktobra 2018, v prostorih Tenis Slovenije, Šmartinska 152, Ljubljana
Seja se je pričela ob 17:05.
Prisotni člani Upravnega odbora (UO) Teniške zveze Slovenije (TZS): Predsednik UO Marko
Umberger, Andrej Polenec, Marko Por, Gregor Sok, Ivan Gerjevič, Denis Topčič, Ivan Gorjup, Aljaž Kos
in Zlatko Sraka.
Upravičeno odsotni član UO: Janja Kaplja, Marko Mlakar, Drago Završnik, Uroš Mesojedec
Drugi prisotni: Tea Starc, Gregor Krušič
Ad. 1. Potrditev dnevnega reda 9. seje UO TZS
Predsednik UO, Marko Umberger, predlaga naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 9. seje UO TZS
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 8. seje UO TZS z dne 14. marca 2018
3. Poročilo predsednika in direktorja TZS o delovanju in finančnem poslovanju TZS in TZS Šport
d. o. o. za leto 2018
4. Poročilo o ATP Challengerju 2018
5. Poročilo predsednika Strokovnega sveta za leto 2018
6. Poročili selektorjev Davis cup in Fed cup za leto 2018
7. Razno
Sklep Ad. 1.: UO soglasno sprejme sklep o sprejemu dnevnega reda.
Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 8. seje UO z dne, 14. marec 2018
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep Ad. 2.: UO soglasno potrjuje zapisnik 8. seje UO.
Ad. 3. Poročilo predsednika in direktorja o delovanju in finančnem poslovanju TZS in TZS Šport
d. o. o. za leto 2018
Predsednik UO TZS Marko Umberger ugotavlja, da je TZS v obdobju od januarja do septembra 2018
realizirala vse programe, ki jih je predvidela v letnem planu poslovanja.
Pomembni dosežki v tem obdobju so:
Odlična organizacija in izvedba teniških dogodkov v letu 2018 (Davis Cup, Igrajmo tenis, ATP
Slovenia Open, PRO-AM, rekreativni turnirji ). Navedeni dogodki so pomembni za razvoj in popularizacijo
tenisa, istočasno pa so vir marketinških prihodkov TS.

Turnir ATP Slovenia Open. Skupaj z novimi spremljajočimi dogodki in dobrodelnim projektom GIBAJ,
MLADINA! je bil turnir nova stopnička k uveljavitvi osrednjega slovenskega teniškega dogodka. Turnir bo
še naprej glavni produkt, ki ga TZS ima za pridobivanje sponzorskih sredstev.
Marketing TZS. Kljub temu, da je tenis v Sloveniji marketi v primerjavi z nekaterimi ostalimi športi manj
zanimiv, so bila pridobljena planirana sponzorska sredstva.
Uspešno poslovanje TZS. TZS je v obdobju januar – september na prihodkovni in odhodkovni strani
poslovala skladno s planom za leto 2018. Izpolnjevala je vse zakonske in pogodbene obveznosti.
Družbena omrežja in spletni strani TZS. Gašper Bolhar in Bojan Matevžič nadaljujeta z aktivnostmi na
družbenih omrežjih in spletni strani, ki postajajo nepogrešljiv način komunikacije s teniško javnostjo.
Napredek v ženskem tenisu. Ponovno imamo tri igralke med najboljših 100 na svetu (Herzog, Zidanšek,
Jakupović), Kajo Juvan, nosilko dveh zlatih medalj na Olimpijskih igrah v Buenos Airesu ter Andrejo
Klepač, ki je med najboljšimi na svetu v igri dvojic. Za njimi se kali še veliko število mladih tekmovalk.
Mednarodne aktivnosti podpredsednika TZS Marka Mlakarja. Kot član odborov Womens professional
cometee v ITF in Juniors comette v Tennis Europe Marko Mlakar nadaljuje svoje uspešno delo.
Skupaj z drugimi zvezami je aktivno sodeloval pri reformi Davis cup formata. Poseben dosežek pa je
njegova izvolitev v odbor Hall of Fame, najbolj imenitno svetovno teniško združenje.
Dobro delo Strokovnega sveta. Marko Por s sodelavci organizirano in natančno vodi strokovni svet.
Podpisovanje pogodb z mladimi igralci in igralkami je postalo utečena praksa. Najboljši še naprej dobivajo
izdatno finančno pomoč.
Nova teniška dvorana v Murski Soboti. Z aktivnim lobiranjem TS in posledično pridobitvijo sredstev s
strani Fundacije za šport, smo v »nerazvitem teniškem območju Slovenije« dobili teniški center, ki bo
omogočil večji razvoj tenisa v Prekmurju.
Slabosti, ki smo jih zaznali v letu 2018:
Slabši tekmovalni rezultati v moškem tenisu
Z izjemo Aljaža Bedeneta, mladinci in člani v vseh kategorijah nazadujejo. Strokovni svet TZS dela dobro,
prispevamo tudi sredstva za najbolj talentirane igralce, uspešnih mladih igralcev pa ni. Pri dekletih je
situacija ravno obratna. Imamo veliko dobrih in talentiranih igralk.
Kadri v pisarni
Sposobne delavce je težko najti. Potrebno jih je tudi dobro plačati kar do sedaj ni bila praksa. Tako sta
dva sodelavca v TZS, oba zelo sposobna in delovna, našla bolje plačani zaposlitvi pri drugem delodajalcu.
Težko ju je bilo nadomestiti. V bodoče bo potrebno kader v pisarni TZS bolje nagrajevati.
V nadaljevanju predsednik UO TZS navaja:
Pozitivno poročilo Nadzornega odbora. NO je na 6. sejah opravil temeljito analizo poslovanja TZS in
TZS Šport za leto 2017. Poslovanje je ocenil kot pozitivno. NO predlaga Skupščini, da to poročilo sprejme.
Poročilo NO je priloga 1 tega zapisnika.
Kandidatura za novega predsednika TZS. Predsednik TZS seznani prisotne o kandidaturi Andreja
Slaparja za novega predsednika TZS. Marko Umberger ocenjuje, da je Andrej Slapar kot bivši trener,
velik teniški navdušenec in ugleden gospodarstvenik dragocen kandidat, ki bi lahko pripomogel k

nadaljnjemu razvoju slovenskega tenisa. Predsednik TZS predlaga, da Upravni odbor podpre kandidaturo
Andreja Slaparja za novega predsednika TZS. Prisotni se s predlogom strinjajo, od kandidata pa
pričakujejo, da bo pridobil več sredstev za razvoj mladinskega tenisa.
Direktor TZS poroča:
Delo pisarne. Koncentracija dela pisarne je na oskrbovanju 2482 članov TZS in 84 teniških klubov ter
nemoteno delo organov kot so TRK, strokovni svet, sodniška organizacija, trenerska organizacija, UO in
NO. Poleg njih so vsakodnevne naloge redno komuniciranje z ITF, TE, OKS, MIZŠ. Udeleževanje
vsakotedenskih sej Fundacije za šport pomagajo TZS in njenim članom pri pridobivanju sredstev z
naslova razpisov. Trženje in izvedba pogodbenih obveznosti 26 izdelanih marketinških produktov,
komunikacija in vzdrževanje dobrih odnosov s kapetani reprezentanc, tekmovalci/-kami, predstavniki
klubov članov TZS in sponzorji, prav tako zahteva velik delež delovnih procesov. Pisarna za marketing je
poleg sodelovanja na področju rednega delovanja, vsakomesečno organizirala dogodke za različne ciljne
skupine - za potrebe popularizacije Igrajmo tenis!, Olimpijski festival, Svetovni dan tenisa, Zaključno
prireditev, za visoko profesionalni tenis ATP Challenger Slovenia open, Davis cup, Fed cup, za
najuspešnejše slovenske mladinske tekmovalce/-ke 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 in VIP Portorož. V sodelovanju s Fakulteto za šport je TZS v 2018 izvedla
redne letne meritve 140 najboljših tekmovalcev/-k TZS, Trenerska organizacija TZS pa bo trenersko
konferenco, na kateri bo sodelovalo čez 200 trenerjev, organizirala 17. in 18. novembra. Pisarna TZS
nadaljuje z uspešnim vodenjem Rekreativno – veteranske organizacije, ki je v 2018 na nacionalnem nivoju
samostojno organizirala dve državni prvenstvi in dve tekmovanji OP. Pod taktirko Bojana Matevžiča in
pisarne TZS, so bila uspešno vodena in izpeljana vsa ligaška prvenstva v vseh kategorijah od 12 let do
veteranov. Kanali obveščanja so postali zelo pomemben člen TZS, saj se poleg spletne strani, ki mesečno
beleži 140.000 obiskov, redno komunicira tudi preko družbenih omrežij FB in You Tube. Vsako sredo je
v dnevniku Ekipa objavljen tedenski pregled dogodkov, celotni bazi pa vsak četrtek pisarna TZS pošlje
obsežen »pregled tedenskih novic«.
Delo v pisani kljub težavam dobro poteka. Po odhodu Žige Hama, ki je svoje delo opravljal požrtvovalno
in kvalitetno, je delo poleg direktorja prevzel Lovro Prašiček, določene naloge pa opravlja Marko Por.
Ostaja nekaj nerešenih zadev glede tekmovanja in ligaških tekem. Pričakuje se predlog oz. navodilo za
rešitev težav s TK Krško in TK Branik.
Finančno poslovanje. Stanje je stabilno kar odraža tudi pozitivna konsolidirana bilanca na dan 30. junij
2018 (priloga 2). Finančna slika TZS kakor TZS Šport d. o. o. na dan 10. oktober 2018 je sledeča:
- Iz tekočega poslovanja ni obveznosti iz prejšnjih let (2017 in dlje) razen do Tenis Europe kateri
se obveznosti plačujejo v skladu z dogovorjenim programom
- Dolgoročno posojilo TZS je znižano od 74.778 € na 48.785 €
- Vse obveznosti do države (FURS) so v l.2018 poravnane tekoče
- Vse obveznosti (plače, regres …) do zaposlenih se izplačujejo 10. v mesecu
- Vse prejete obveznosti do trenerjev - spremljevalcev in kapetanov reprezentanc so poravnane
na valuto
- Obveznosti do klubov, članov TZS ni

-

Vse obveznosti do reprezentantov v vseh kategorijah so poravnane na valuto
Vse obveznosti do ATP in ITF so poravnane
Trenerska organizacija ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 12.164 €
Sodniška organizacija ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 1.355 €
Strokovni svet ima za potrebe delovanja na računu pozitiven saldo 25.000 €
Za potrebe nemotenega poslovanja v l.2018, je bila TZS primorana sprejeti premostitveni kredit
v znesku 12.800 €
Solventnost pri obeh subjektih se bo iz razloga članarin in kotizacij uravnovesilo. Izdatki, ki so
najbolj bremenili proračun so članska reprezentančna tekmovanja za Davisov pokal in Pokal
Federacij ter informatika. ATP Challenger Slovenia open 2018 je posloval pozitivno. Za nakup
PVC podlage je TZS v celoti prejela povračilo od Fundacije za šport.
V primeru uspešnega poslovanja do konca leta, doseženega plana prihodkov in stroškov ter
izključitvi nepredvidljivih izdatkov, bo bilanca uspeha ob zaključku leta vzorna. Zastavljeni cilj
vračila 80% posojila Timu Umbergerju (prej Kubus inženiring), G svetu in Marku Umbergerju gre
v pravi smeri. Za dosego cilja je potrebno vrniti 28.785 €. Za tem bo ostalo neplačanega dolga v
znesku 20.000 €.

Realizirane naloge v letu 2018
1. Popoln servis klubom in članom TZS s strani pisarne. Dobri odnosi, povezanost in sodelovanje
med organi.
2. Nemotena kadrovska tranzicija.
3. Število podpisanih pogodb z vsemi mladinskimi tekmovalci/-kami je trenutno 151, pri čemer
beležimo težave pri podpisovanju novih pogodb le v primeru »Vetrih«.
4. Učinkovita finančna in sistemska podpora mladinskim reprezentantom/-kam in le tem na prehodu
iz mladinskega v članski tenis.
5. Stabilna nova sestava moške članske reprezentance za Davisov pokal na čelu s selektorjem
Miho Mlakarjem in prvim igralcem Aljažem Bedenetom.
6. Implementacija projekta preventivna in kurativna zdravstvena oskrba članom TZS.
7. Uspešno vodenje rekreativno – veteranskega tenisa.
8. Zagon dobrodelnega projekta Gibaj, mladina!
9. Profesionalna delovanje in vse večja marketinška ter komunikacijska dejavnost TZS, s čemer se
gradi dolgoročna pozitivna podoba TZS.
10. Velika skrb in delo je bilo posvečeno kvalitetnemu servisiranju generalnega sponzorja
Zavarovalnice Sava, glavnih sponzorjev Petrol, Telemach, sponzorjev Heineken, Alta, Coca Cola
ter ostalih manjših sponzorjev.
Cilji za leto 2019
1. Napredovanje ženske in moške članske reprezentance v višjo skupino.
2. Realizacija dogovora nastopanja argentinskega Slovenca Tomaža Lipovška Puchesa za
Slovensko DC reprezentanco, ki je specialist za dvojice - 200 ATP.
3. Povišanje marketinških sredstev
4. Racionalizacija stroškov (Challeger, Play off ligaškega tekmovanja).

5. Razmah projekta preventivna in kurativna zdravstvena oskrba članom TZS.
6. Popolno zavarovalno kritje »Paket športnik« kategoriziranih športnikov z veljavno kategorizacijo,
perspektivnega, mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda.
7. Priprava kriterijev izvedbe tekmovanj TK za potrebe izboljšanja organizacije tekmovanj pod
okriljem TZS.
8. Posodobitev pravilnikov (tekmovalni, registracijski …) TZS.
9. Priprava (kratke verzije) strategije in marketinške strategije TZS 2018 – 2024.
Sklep Ad. 3.: UO soglasno potrjuje poročilo predsednika in direktorja o delovanju in finančnem
poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2018 ter nekatere cilje TZS za leto 2019.
UO soglasno potrjuje poročilo Nadzornega odbora TZS za leto 2017.
UO soglasno potrjuje kandidaturo Andreja Slaparja za novega predsednika TZS.
Ad. 4.: ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia open 2018 - www.slo-open.si:
Prejeto evalvacijsko poročilo s strani organizacije ATP in supervisorja tekmovanja je bilo z naslova
organizacije in izvedbe odlično. Nekoliko slabše ocenjena je bila infrastruktura, saj se igrišča za trening v
obrabljenosti razlikujejo od tekmovalnih igrišč. Zaradi razširjenosti tekmovanja se soočamo s prostorsko
stisko saj manjka prostor za sodnike in pobiralce žog, prostor za fizioterapevtska opravila pa je glede na
povpraševanje premajhen. Ker bodo nova pravila ATP Challengerja v letu 2018 zahtevala dva
fizioterapevta bo slednje resen izziv. Odzivi 15.000 obiskovalcev je nad opravljenim delom 18 članske
organizacijske ekipe, na čelu z direktorjem tekmovanja Aljažem Kosom, predstavnikom generalnega
sponzorja Zavarovalnice Sava, pozitivno. Predvsem navdušuje dejstvo, da je bil centralni stadion za časa
TV prenosa ½ finalnih, predvsem pa finalne tekme, navkljub ne nastopanju slovenskega tekmovalca,
zavidljivo zaseden. Zmagovalec tekmovanja je bil Francoz Constant Lestienne, ki je v finalu premagal
Italjana Andreo Arnaboldijja s 6:2 in 6:1. V finalu dvojic so nastopli Čačič, Medler prosti Grannollers, Rosol.
Zmagala sta slednja s 7:5 in 6:3. Podelitev je poleg direktorja turnirja in predsednika TZS g.Marka
Umbergerja opravil predsednik Republike Slovenije g.Borut Pahor.
Tenis Fest:
Organizacija Festivala za otroke se izkazuje kot nujno potrebno iz naslova obiska ATP tekmovanja ter
možnosti ogleda profesionalnih teniških igralcev, 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 je
nastopilo 680 tekmovalcev/-k.
Fun zone in Žiher hiše VIP Lounge:
…se izkazuje kot vse pomembnejši segment organizacije dogodka. Tekom tedna smo organizirali tri
dogodke za naše poslovne partnerje - Coca Cola, Zavarovalnica Sava in Diners Club, ki je med drugim
gostil predsednike teniških klubov, članov Tenis Slovenije. Sami, kot Tenis Slovenija smo organizirali dva
pomembnejša dogodka. Na torkovem ATP TOP Exclusive smo gostili 13 predsednikov uprav naših
največjih in najpomembnejših slovenskih korporacij, na sobotnem ATP TOP 100, pa smo pred finalom
ATP tekmovanja povabili 100 najtesnejših poslovnih partnerjev in sponzorjev Tenis Slovenije. Skupno je

VIP Lounge Žiher hiše v tednu dni obiskalo blizu 1000 pomembnih gostov. Le te bodo na tak ali drugačen
način zagotovo pomagali tenisu tako na lokalni kakor nacionalni ravni.
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.
Finančna plat dogodka je bila zelo uspešna saj so bili prihodki iz naslova trženja za ½ višji od odhodkov.
Direktor Gregor Krušič je članom Upravnega odbora tudi nadrobno predstavil finančno konstrukcijo
dogodka.
Člani UO se strinjajo, da je ATP Challenger Zavarovalnica Sava 2018 v svoji izvedbi uspel saj ga je
organizacijski odbor izpeljal z odliko.
Sklep Ad. 4.: UO soglasno potrjuje Poročilo ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open
za leto 2018
Ad.5.: Poročilo dela Strokovnega sveta TZS za leto 2018
Predsednik SS TZS Marko Por pove, da je Strokovni svet TZS v letu 2018 nadaljeval z zastavljeno
strategijo vodenja oz. delovanja SS TZS. Izpostavi sledeče:
1. Podpisi pogodb s tekmovalci, ki črpajo sredstva iz proračuna mladinskih reprezentanc, potekajo
nemoteno z vsako novo generacijo.
2. Projekt »Mlada Fed Cup ekipa« se je v letu 2018 zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zaustavil,
kar SS meni, da je velika škoda.
3. Proračun mladinskih reprezentanc je enak lanskemu in je tedensko kontroliran. Trenutno je
porabljenih ca. 75.000 € od skupno 93.000 € dodeljenih sredstev in 27.000 € rezerve iz leta 2017.
Do konca leta v mladinskih selekcijah načrtujemo še izvedbo priprav, kjer bo zajetih 56 mladinskih
reprezentantov in nastop naših najmlajših na tekmovanju Tenniseurope do 12. let v Širokem
Brijegu ter ekipe do 11. let na tekmovanju Euroregione v Italiji.
4. Za leto 2018 je TZS na predlog SS dodelila sledeča neposredna finančna sredstva mladim
tekmovalcem za nastope na mednarodnih tekmovanjih:
 Kaja Juvan 9.000 €
 Nika Radišič 7.000 €
 Živa Falkner 3.000 €
 Bor Artnak 3.000 €
 Ela Milič 3.000 €
 Jeff Planinšek 2.000 €
 Tjaša Klevišar 500 €
5. Izboljšala se je komunikacija s starši, trenerji, SS in TZS. Vsi starši in trenerji reprezentantov vsa
obvestila dobivajo na svoje osebne maile.
6. SS in TRK sta vskladili izdelavo terminskega koledarja tekmovanj TZS. Koledar je sedaj usklajen
s mednarodnimi tekmovanji v naši bližini. Marko Por izpostavi dobro sodelovanje med TRK in SS.
7. SS 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. Naši tekmovalci zaostajajo na tehničnem in

motoričnem področju. Eden od predlogov, ki ga je SS podal TRK je ukinitev lestvice do 12. let,
oziroma sprememba pravilnika o rangiranju. Cilj tega predloga je, da se trenerji bolj posvečajo
napredku mladih tekmovalcev v smislu izboljšanja tehnike in motoričnih sposobnosti in manj
upoštevajo želje staršev po čim višji uvrstitvi na lestvici TZS. Tega nam v letu 2018 ni uspelo
uresničiti.
8. Potrditev ustrezne strategije o finančni pomoči najboljših (npr. Kaja Juvan), ki je že obrodila
sadove. Kaja ima sedaj res odlične pogoje za delo in kot smo napovedali ostali bodo sledili.
Sklep Ad. 5.: UO soglasno potrjuje Poročilo dela Strokovnega sveta za l.2018.
Ad. 6. Poročili selektorjev Davis cup in Fed cup o nastopih v l.2018 in ciljih za leto 2019
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:
Tekmovanja in nastopi:
- 1. kolo Davisovega pokala 3. - 4. februar 2018
- 2. kolo Davisovega pokala, play-out 7. - 8. april 2018
- Sredozemske igre, Tarragona julij 2018
Priprave in treningi reprezentance:
- pred 1. kolom Davisovega pokala (5 dni)
- pred 2. kolom Davisovega pokala (4 dni)
Z letošnjim letom se je reprezentanci pridružil Aljaž Bedene, ki je velika pridobitev za reprezentanco.
Jedro reprezentance sestavljajo Aljaž Bedene, Blaž Rola, Nik Razboršek, Tom Kočevar Dešman in Mike
Urbanija. Se pa postopno izboljšujejo tudi rezultati mlajših igralcev, tako da imajo Anže Arh, Sven Lah in
Matic Špec z dobrim nadaljnjim delom in konstantnim napredkom vse možnosti, da se v prihodnje vključijo
v slovensko reprezentanc.
Izhodiščno stanje posameznikov je slabše oziroma najslabše v zadnjih šestih letih. Z Aljažem imamo
samo enega igralca med prvi 100, Blaž Rola pa ne najde prave forme, poleg tega pa je imel še probleme
z zdravjem, tako da se trenutno nahaja izven prve dvestoterice.
Igri dvojic reprezentanti ne posvečajo večjega zanimanja, tako da so rezultati in uvrstitve na lestvici pri
najboljših slabši kot med posamezniki. Tudi zaradi tega smo v letošnjem letu navezali kontakt z
Argentinskim Slovencem Tomažem Lipovšek Puchesom, ki ima Slovensko državljanstvo in naj bi
naslednje leto zaigral za Slovenijo. Je specialist za igranje dvojic, tako da nam bo njegovo znanje lahko
prišlo zelo prav v naslednji sezoni.
Reprezentanca za Davisov pokal je sezono začela v II. Evro-afriški skupini, kjer je nastopala že lansko
leto. Cilj pred letošnjo sezono je bilo napredovanje v I. Evro-afriško skupino, a nam je poraz v prvem krogu
proti močni Poljski to preprečil. Tako smo si morali v dvoboju protu Turčiji zagotoviti obstanek v II. Evroafriški skupini. Z naslednjim letom se nam obetajo spremembe formata tekmovanja, tako da bomo igrali
samo eno tekmo v celotnem letu. Zmaga nam bo prinesla napredovanje in glede na naš položaj na lestvici
in pa kvaliteto igralcev, ostaja cilj enak, to je napredovanje v I. Evro-afriško skupino.

Andrej Kraševec, selektor Fed Cup reprezentance:
V letu 2018 je bilo v Talinu izpeljano tekmovanje Fed Cup za reprezentance naše skupine t. j. Prve
Evro-afriške skupine. Tekmovanje je bilo za našo ekipo uspešno, saj smo ostali v tej skupini ter tako
dosegli zastavljeni cilj. Slovenska reprezentanca je na tekmovanju nastopila v naslednji postavi: Tamara
Zidanšek, Kaja Juvan, Nika Radišič, Nina Potočnik.
Naša ekipa je bila najmlajša na turnirju, kar je dobra popotnica za prihodnje nastope in doseganje še
večjih uspehov.
Za leto 2019 načrtujemo, da bomo nastopili na turnirju v mestu Bath v Angliji. Naš cilj je, da sestavimo
najmočnejšo ekipo ter da na tekmovanju z ustrezno motivacijo dosežemo, da se prav vsa naša dekleta
na vsaki tekmi borijo po svojih najboljših močeh ter tako dosežejo svoj tekmovalni maksimum, ki so ga
trenutno sposobne.
Sklep Ad.6.: UO soglasno sprejme selektorjevi poročili letošnjih srečanj za Davisov pokal in Pokal
Federacij in cilje za l.2019.
Ad. 7. Razno
a) Predsednik UO predlaga Teo Starc kot novo delojemalko na delovnem mestu direktorice za
marketing in PR. Predstavljen je bil program dela in pričakovanja glede na kadrovsko politiko
TZS. Pomembni cilji novega delovnega mesta so trženje marketinških produktov TZS,
optimizacija in nadgradnja obstoječega dela, PR, digitalizacija, odnosi s klubi, mediji in ostalo
javnostjo. Z Žigom Koščakom, sodelavcem v marketingu smo sporazumno prekinili delovno
razmerje.
b) Gregor Krušič članom UO predstavi poslovno realizacijo dela za l.2017, ki jo v pisni obliki
prejmejo 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 njo soglaša.
c) Zaradi večje motiviranosti in odgovornosti do dela Marko Umberger razmišlja o pričetku
izplačevanja honorarja vodji Tekmovalno-registracijske komisije. Prav tako razmišlja o
izplačevanju sejnin članom organov TRK in SS. Vsa leta do sedaj člani delujejo volontersko,
kar pa je glede na vse večji obseg dela in načina delovanja sistema, verjetno edina oblika za
povečanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja komisij.
d) TZS je prejela prošnjo o zmanjšanju stroškov pri združevanju in prestopih kluba LTC in Šport
plus. Predlog je bil s strani obeh klubov najprej poslan TRK-ju, ki svojega stališča ni izrekel
ampak je prošnjo odstopil UO-ju. Gre za izredni primer, kjer se bodo iz dveh klubov združili v
enega, a oba kluba ostaneta delujoča.
e) Direktor poroča o dobrodelni akciji Gibaj, mladina! In predlaga, da se nadaljuje. Do sedaj je
bilo zbranih 14.000 € dobrodelnih sredstev, kateri so bili predani ZPM Ljubljana Moste-Polje
in omogočajo socialno ogroženim otrokom med 7 in 11 let pod strokovnim vodstvom učenje
gibanja, motoričnih vaj in tenisa. S tem poleg dobrodelnosti širimo popularizacijo tenisa na
nacionalnem nivoju. Pri pridobljenih sredstvih sponzorjev v tem primeru nihče in upravičen

do provizije, ravno tako vsi ambasadorji projekta (Rado Mulej, Nuša Lesar, Grega Žemlja,
Anže Kopitar …) vse aktivnosti opravlja brezplačno.
f) Gregor Krušič predstavi možnosti, da se pri oddaji dohodnine del sredstev nameni TZS in
pozove člane UO k oddaji prispevka.
g) Pri tej točki g.Gorjup prosi Predsednika TZS, da začasno zapusti sejo. Brez njegove
prisotnosti prebere predlog komisije za priznanja in nagrade, katere član je Drago Završnik,
da se predsednika Marka Umbergerja imenuje za častnega predsednika TZS. Priznanje se
podelili na Zaključni prireditvi TS. Člani UO predlog soglasno potrdijo.
h) Komisija za priznanje in nagrade, katere član je Drago Završnik, predlaga, da Anton Grosman
posthumno prejme naziv častnega člana TZS. Priznanje se razglasi na Skupščini TZS.
i) 16. decembra bo potekala volilna skupščina OKS-ZŠZ, na kateri bodo delegati volili novo
vodstvo. Za potrebe zadovoljitve postopkov mora zveza delegata/kandidata, imenovati na
pristojnem organu zveze, v našem primeru upravnem odboru TZS. Predlog za člana
strokovnega sveta za vrhunski šport OKS – ZŠZ je Marko Por, delegata na volitvah pa
OKS-ZŠZ pa Marko Umberger.
j) Gregor Krušič predstavi Vabilo na Zaključno prireditev TZS, 27. novembra 2018 in vse člane
prijazno tudi povabi.
Sklep Ad. 7.: Razno
a) Člani UO soglasno sprejmejo sklep o potrditvi nove delojemalke, Tee Starc na
delovno mesto direktorica marketinga in PR TZS.
b) UO soglasno sprejme sklep o potrditvi poslovne realizacije Gregorja Krušiča z
naslova marketinških aktivnosti za leto 2017.
c) Člani UO se s smerjo razmišljanja strinjajo vendar bo za konkretno sprejetje
sklepa potrebna še dodatna razčlenitev.
d) Člani UO soglasno sprejmejo odločitev, da je bil predlog slabo pripravljen in da je
združevanje in prestopne takso potrebno plačati po ceniku TZS, saj gre za
običajen prestop med klubi.
e) Člani UO soglasno sprejmejo odločitev, da se dobrodelni projekt Gibaj, Mladina!
nadaljuje.
f) Člani UO soglasno potrdijo predlog o nakazilu dela dohodnine TZS.
g) Člani UO soglasno potrdijo predlog, da se Marku Umbergerju, v skladu s
Poslovnikom o nagradah in priznanjih, dodeli naziv Častni predsednik TZS.
h) Člani UO soglasno potrdijo predlog, da se Antonu Grosmanu, v skladu s
Poslovnikom o nagradah in priznanjih, dodeli naziv Častni predsednik TZS.
i) Člani UO soglasno potrdijo Marka Pora za člana strokovnega sveta za vrhunski
šport OKS – ZŠZ in Marka Umbergerja za delegata na volitvah OKS-ZŠZ.
9. redna seja upravnega odbora Teniške zveze Slovenije se je zaključila ob 19.30 uri.

Zapisnik napisala:
Tea Starc, direktorica marketinga in PR TZS

Zapisnik potrdila:
Marko Umberger, predsednik TZS
Gregor Krušič, direktor TZS

POROČILO
NADZORNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO
2017

1. Uvod:
Člana Nadzornega odbora Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju tudi: člana NO TZS ali samo
člana) uvodoma pojasnjujeta, da je obveznost Nadzornega odbora, skladno z določili statuta,
spremljanje celotnega poslovanja zveze in njenih organov. Nadzorni odbor se je v okviru svojih
obveznosti osredotočil še zlasti na pregled finančno-materialnega poslovanja, ugotovitve katerega
bodo podane v nadaljevanju.

2. Obseg dela članov Nadzornega odbora TZS:
Nadzorni odbor je svoje delo opravil v prostorih Teniške zveze Slovenije, ki se nahajajo na
naslovu Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, na način, da je v obsegu vsaj šestih sestajanj opravil
pregled v trajanju od 3 do 5 ur. Nadzorni odbor je tako pregledal finančno dokumentacijo
poslovanja TZS ter se tako seznanil z opravljenim delom TZS.
V času pregleda so bili v pisarni praviloma prisotni Anton Grosman (ki je naknadno preminil),
Marko Smolčič, Gregor Krušič, Irena Pekolj, Marko Umberger in Nina Spremo.

3. Predmet pregleda:
Nadzorni odbor je vpogledal v naslednje listine:
- prejete in plačane fakture;
- potne naloge direktorja in drugih zaposlenih;
- bančne izpiske;
- medletne izkaze;
- stanje na TRR ob zaključku meseca (obveznosti, terjatve);
- morebitne odprte obveznosti do delavcev v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (regres,…);
- pogodbe o sodelovanju, ki so trenutno v veljavi, zlasti sklenjeni pavšali med TZS (ali TZS Šport
d.o.o.) ter z zunanjimi sodelavci;
- cenik sodniških storitev;
- podatke glede gotovinskega poslovanja;
- stroške reprezentance (gostinske storitve) in
- druge listine.
Gornje listine so se nanašale tako na TZS kot tudi na TZS Šport d.o.o., ki je v lasti TZS.
Predmet pregleda so bili tudi podatki glede organiziranega ATP dogodka v Portorožu, še zlasti
pa:
- sponzorske pogodbe;
- prejeti računi;
- podatki o gotovinskem poslovanju;
- druge listine vezane na dogodek.

4. Ugotovitve:
Po vpogledu v gornje listine in po prejemu pojasnil na podane zahteve Nadzornega odbora TZS
s strani direktorja Gregorja Krušiča, Nadzorni odbor ugotavlja, da je TZS poslovala skladno s cilji

in nalogami, kot jih določajo pravila delovanja TZS, prav tako pa je slednja poslovala v skladu z
veljavno zakonodajo in veljavnimi predpisi.
Nadzorni odbor dalje ugotavlja, da zoper TZS niso v teku izvršilni postopki ter da kljub zamudi
pri plačilu svojih obveznosti, TZS slednje poravnava skladno s sprejetimi dogovori glede roka
plačila, tudi obročno. Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da si TZS praviloma pred sklenitvijo
poslovnega sodelovanja s tretjimi osebami prizadeva najti najcenejšega ponudnika, in sicer bodisi
s pomočjo javnega razpisa bodisi s podajo konkretne ponudbe. V času trajanja mandata članov
Nadzornega odbora je bilo moč opaziti vse bolj gospodarno in racionalno ravnanje s sredstvi
TZS, tudi poročanje porabe samih sredstev je bilo s časom vse bolj natančno.
Po oceni Nadzornega odbora TZS so bila sredstva uporabljena za doseganje ciljev TZS.
Podatki finančnega poslovanja so javne narave, zato jih Nadzorni odbor ne bo posebej omenjal v
obravnavanem poročilu.
Glede na vse navedeno, Nadzorni odbor TZS predlaga, da Skupščina TZS sprejme
Poročilo za leto 2017.

5. Predlogi:
Ob upoštevanju gornjih ugotovitev in na podlagi opravljenih pregledov, Nadzorni odbor vseeno
predlaga naslednje:
- znižanje provizije direktorja in zvišanje njegove neto plače;
- znižanje stroškov računovodstva;
- določitev meje stroškov reprezentance;
- priprava finančnega plana poslovanja TZS;
- utemeljitev potnih nalogov z dokazili.
Nadzorni odbor še predlaga, da TZS v prihodnosti nameni več sredstev igralcem in manj za
področje oglaševanja (»marketinga«), saj so uspešni igralci najboljši način »marketinga«.

V Kopru, dne 22.10.2018

Poročilo pripravila: Marko Smolčič in Nina Spremo oba člana Nadzornega odbora TZS

