TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Šmartinska 152

Ljubljana, 25. november 2018

1000 Ljubljana

ZADEVA: VABILO IN DNEVNI RED SKUPŠČINE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS)

Spoštovani zakoniti zastopniki in pooblaščenci teniških klubov, članov TZS.
Predsednik Upravnega odbora TZS Marko Umberger, pošilja naslovnikom vabilo in predlagani dnevni red
Skupščine, ki bo v sredo, 12. decembra 2018, ob 17.00 uri v Kristalni palači v BTC City, Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana. Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritveni pozdrav
Sprejem dnevnega reda Skupščinske seje TZS
Izvolitev delovnih teles skupščine
Poročilo verifikacijske komisije
Pregled in potrditev zapisnika zadnje Skupščine TZS z dne 10. maj 2017
Poročilo o delovanju TZS za leto 2017 s strani Predsednika, Direktorja TZS ter ostalih organov TZS
Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2017 in potrditev bilance uspeha ter izkaza
poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2017
8. Razprava in sprejem poročil
9. Razrešitev Predsednika in organov TZS
10. Volitve novega Predsednika in organov TZS
11. Predstavitev predloga nove klasifikacije teniških klubov, članov TZS (gradiva ni, zgolj predstavitev)
12. Anton Grosman - posthumno priznanje za častnega člana TZS
13. TK Portovald – priznanje za uspešno 20 letno delovanje TK Portovald v NM
14. Razno
Predlagani Predsednik delovnega predsedstva je g. Ivan Gorjup.

Marko Umberger
Predsednik Teniške zveze Slovenije

Tenis Slovenija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, M: +386 31 710 303, F: +386 1 430 66 95, E: info@tenis-slovenija.si

ZAPISNIK 8. SKUPŠČINE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v sredo, 10. 5. 2017 v Kristalni palači v BTC City, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana, s pričetkom ob 17.00 uri.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvoritev in izvolitev organov skupščine
Sprejem dnevnega reda skupščine TZS
Poročilo verifikacijske komisije
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Skupščine z dne 30.3.2016
Poročilo predsednika TZS in direktorja o poslovanju TZS ter ostalih organov TZS za
leto 2016 in plan 2017
Poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za
obdobje 2016
Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2016 in potrditev bilance
uspeha ter izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2015 in l.2016
Dopolnitev obstoječega Statuta TZS, pripadajočih poslovnikov in sprejem novih
poslovnikov
Sprejem Pravilnika za izvolitev člana Državnega sveta
Razprava o poročilih, dopolnitvi Statuta TZS in pripadajočih poslovnikih TZS ter
njihov sprejem
Projekt »Fair play poteza Tenis Slovenije«
Predstavitev in potrditev novega logotipa Tenis Slovenije
Energetska prenova teniške infrastrukture
Razno

Verifikacijska komisija pove, da je ob pričetku Skupščine ob 17.00 navzočih manj od potrebne polovice
delegatov, zato se Skupščina prestavi za 30 minut. Člani verifikacijske komisije ob 17.30 poročajo, da je
na Skupščini prisotnih 19 predstavnikov klubov, od tega jih ima 18 glasovalno pravico. To je več kot
potrebnih 15 delegatov, zato Skupščina prične z delom.
Ad. 1) Otvoritev in izvolitev organov skupščine
Predsednik Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS) Marko Umberger pozdravi vse prisotne
delegate in predlaga izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije v naslednji sestavi:
Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Gorjup
Član verifikacijske komisije: Ervin Hafner
Član verifikacijske komisije: Luka Zalaznik
Član verifikacijske komisije: Bojan Matevžič
Overovatelj zapisnika: Bruno Nikolić in Marko Smolčič
Predsednik delovnega predsedstva se delegatom zahvali in prevzame vodenje skupščine.

ZA: 18
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad.1) Organi skupščine so soglasno izvoljeni.
Ad. 2) Poročilo verifikacijske komisije
Predsedujoči pozove h glasovanju o potrditvi poročila verifikacijske komisije. Poročilo verifikacijske
komisije je sestavni del tega zapisnika.
ZA: 18
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad.2) Poročilo verifikacijske komisije je soglasno sprejeto, Skupščina TZS je sklepčna.
Ad. 3) Sprejem dnevnega reda Skupščine TZS
Predsednik delovnega predsedstva predlaga zgoraj navedeni dnevni red.
ZA: 18
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad. 3) Dnevni red je soglasno sprejet.
Ad. 4) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 7. Skupščine TZS z dne 30. 3. 2016
Predsedujoči odpre razpravo, vezano na potrditev zapisnika zadnje Skupščine, z dne 30. 3. 2016.
Delegati nimajo komentarjev, zato predsednik predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika.
ZA: 18
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad. 4) Zapisnik je soglasno potrjen.
Ad. 5) Poročilo predsednika TZS in direktorja o poslovanju TZS ter ostalih organov TZS za l.2016
in planih za l.2017
Predsedujoči pojasni točko »Poročilo predsednika TZS in direktorja TZS ter ostalih organov TZS« in
preda besedo predstavnikom organov TZS, ki predstavijo letna poročila o katerih so bili člani TZS
predhodno seznanjeni po elektronski pošti.
Predsedujoči preda besedo predsedniku TZS Marku Umbergerju, ki predstavi poročilo za l.2016 in plan
za l.2017.
Predsedujoči preda besedo direktorju TZS Gregorju Krušiču, ki predstavi poročilo za l.2016 in plan za
l.2017.
Predsedujoči preda besedo podpredsedniku trenerske organizacije Gregorju Šenici, ki predstavi
poročilo za l.2016.

Predsedujoči preda besedo disciplinskemu sodniku Juretu Jerkiču, ki predstavi poročilo za l.2016.
Predsedujoči preda besedo predsedniku komisije za pritožbe in (istočasno) predsedniku sekcije za tenis
na mivki Urošu Brinovcu, ki predstavi poročilo za l.2016.
Predsedujoči preda besedo članu izvršnega odbora sodniške organizacije Tomažu Majerju, ki po
pooblastilu predsednika sodniške organizacije TZS Roka Matičiča, predstavi poročilo za l.2016.
Predsedujoči preda besedo predsedniku strokovnega sveta TZS Marku Poru, ki predstavi poročilo
strokovnega sveta TZS za l.2016.
Vsa poročila iz te točke so sestavni del zapisnika.
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Sklep Ad. 5) Skupščina TZS potrjuje poročila predsednika TZS in direktorja o poslovanju TZS ter
ostalih organov TZS za l.2016 in plan za l.2017
Ad. 6) Poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za
obdobje 2016
Predsedujoči predstavi točko »Poročilo nadzornega odbora TZS (NO TZS) o pregledu poslovanja TZS
in TZS Šport d.o.o. za l.2016« in preda besedo predsedniku NO TZS Antonu Grosmanu. G.Grosman
pove, da je NO TZS v l.2016, poleg koncentracije na finančno poslovanje, deloma razširil delovanje in
pregledoval tudi ostale segmente poslovanja ter ali TZS in TZS šport d.o.o. delujeta v skladu s pravilniki.
NO TZS je v l.2016 pripravil šest javno objavljenih poročil, izmed katerih gre izpostaviti predvsem
delovanje ATP Challengerja Slovenia Open, Portorož. Pri slednjem je izstopal znesek za stroške
linijskih sodnikov (spanje, prehrana, delo), za katerega NO TZS meni, da je zaradi preštevilnega obsega
le teh skupni strošek previsok. Kot odgovor obtožbam glede prekomernega nadzora nad določenimi
dogodki je g.Grosman povedal, da je to del funkcije, ki jo NO TZS opravlja in predlaga, da tudi vsi ostali
organi začnejo upoštevati zapisana pravila in izvajati naloženo delo.
Na podlagi navedenih ugotovitev, ki izhajajo iz uradnih računovodskih izkazov ter ostale pregledane
dokumentacije, NO TZS ugotavlja, da je finančno poslovanje obeh subjektov TZS kot TZS Šport d.o.o.
stabilno in pozitivno. G. Grosman zato skupščini predlaga, da vsa finančna poročila sprejme in potrdi.
Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:
» Skupščina potrjuje Poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o.
za l.2016.«
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Sklep Ad. 6) Skupščina soglasno sprejme poročilo nadzornega odbora TZS o pregledu
poslovanja TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016.

Ad. 7) Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2016 in potrditev bilance
uspeha ter izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2015 in l.2016
Predsedujoči predstavi točko »Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016 in
potrditev bilance uspeha ter izkaza poslovnega izida za TZS in TZS Šport za l.2015 in l.2016« ter preda
besedo direktorju TZS Gregorju Krušiču.
G.Krušič predstavi konsolidirano bilanco TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016 ter bilanci uspeha in izkaza
poslovnega izida za TZS in TZS Šport za l.2015 in l.2016, o katerih so bili člani TZS seznanjeni
predhodno s pripadajočim materialom za Skupščino.
Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:
»Skupščina potrjuje konsolidirano bilanco uspeha za TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2016 ter potrjuje
bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2015 in l.2016.«
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Sklep Ad. 7) Skupščina soglasno potrjuje konsolidirano bilanco uspeha za TZS in TZS Šport
d.o.o. za l.2016 ter potrjuje bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za TZS in TZS Šport d.o.o.
za l.2015 in l.2016.«
Ad. 8) Dopolnitev obstoječega Statuta TZS, pripadajočih poslovnikov in sprejem novih
poslovnikov TZS
Vodja komisije za dopolnitev obstoječega Statuta TZS, pripadajočih poslovnikov ter sprejem novih
poslovnikov TZS Ivan Gorjup poudari, da je glavni namen in cilj te dejavnosti omogočiti integralno
povezavo vseh deležnikov v TZS.
Predsednik TZS Marko Umberger doda, da so bili Skupščini TZS že lani predstavljeni enaki predlogi,
vendar so bili umaknjeni, ker pred tem niso bili v javni obravnavi. Meni, da je komisija pod vodstvom
g.Gorjupa delo opravila odlično. S strani delegatov in ostalih članov TZS pisarna v vsem času javne
obravnave ni prejela nobenih pripomb.
Predsedujoči odpre razpravo o Statutu TZS, vendar prisotni delegati nimajo opomb.
Predsedujoči predlaga, da Skupščina TZS glasuje o naslednjem sklepu:
»Skupščina TZS je seznanjena z dopolnitvami obstoječega Statuta TZS ter pripadajočimi in novimi
poslovniki.«
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Sklep Ad. 8) Skupščina potrjuje seznanjenost z dopolnitvami obstoječega Statuta TZS ter
pripadajočimi poslovniki ter potrjuje nove poslovnike.

Ad. 9) Sprejem Pravilnika za izvolitev člana Državnega sveta
Direktor TZS Gregor Krušič predstavi delovanje Državnega sveta republike Slovenije in njegove koristi.
Prav tako predstavi interes o vključitvi v Državni svet z namenom delovanja v dobro in za razvoj
slovenskega športa ter kulture, ki jo ta funkcija predstavlja. V luči tega pove, da je pravilnik TZS za
izvolitev člana in o določitvi kandidata za člana državnega sveta pripravljen ter priložen k materialom, ki
so ga delegati za Skupščino TZS tudi pravočasno prejeli.
Predsedujoči predlaga, da Skupščina TZS glasuje o naslednjem sklepu:
»Skupščina sprejme Pravilnik za izvolitev člana Državnega sveta in potrjuje Gregorja Krušiča za
kandidata za Državni sveta RS«.
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Sklep Ad. 8) Skupščina soglasno potrdi Pravilnik za izvolitev člana Državnega sveta in potrdi
Gregorja Krušiča za kandidata Državnega sveta RS.
Ad. 10) Razprava o poročilih, dopolnitvi Statuta TZS, pripadajočih poslovnikih ter njihov sprejem
Predsednik delovnega predsedstva Ivan Gorjup odpre razpravo o poročilih, dopolnitvi Statuta ter
pripadajočih poslovnikih TZS.
Predsednik TZS Marko Umberger izpostavi vprašljivost samostojne sodniške organizacije. Razume
njihovo željo po strokovni samostojnosti, ki mora biti nedotakljiva, ne pa ločeno delovanje, saj so sodniki
del TZS. V Statutu TZS naj sicer ostane stanje nespremenjeno, v prihodnosti pa je potrebno odpreti
razpravo med sodniki, klubi in upravnim odborom TZS, da o tej problematiki najde rešitev, ki bo
najboljša za vse.
Ker ni nobenih drugih pripomb, predsednik delovnega predsedstva predlaga, da delegati sprejmejo vsa
poročila skupaj.
Glasovanje o poročilih:
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Glasovanje o dopolnitvi Statuta TZS, pripadajočih in novih pravilnikih TZS:
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Sklep Ad. 10) Poročila, dopolnitve Statuta in pripadajoči pravilniki TZS so soglasno sprejeti.
Ad. 11) Projekt »Fair play«
Predstavnica za marketing TZS Lea Medvešek prikaže pripravljeni projekt »Fair play poteza Tenis
Slovenije«, katerega namen je spodbujati fair play v tenisu kakor tudi dajati večjo pozornost pozitivnim
vrednotam v športu. Z oblikovanjem ličnih grafik ter vrednosti posameznih deležnikov teniškega turnirja

(tekmovalec/-ka, trener, sodnik/-ca, starš), ki so preslikane na banner in bo izobešen na vhodih
centralnih teniških igrišč klubov članov TZS, si TZS želi, da prav vsi udeleženci teniških turnirjev
postanejo na projekt fair play pozorni in s tem bolj izobraženi. Izbrana »Fair play poteza Tenis
Slovenije« in s tem oseba, bo na Zaključni prireditvi Tenis Slovenije tudi izpostavljena in nagrajena.
Drugi del projekta je »Fair play protokol«, ki se bo na vseh tekmovanjih izvajal pod okriljem tekmovalnoregistracijske komisije in sodniške organizacije. Pred začetkom tekmovanja bo vrhovni sodnik
tekmovanja povedal kaj fair playv osnovi je, vsak izmed deležnikov - tekmovalec/-ka, trener, sodnik/-ca,
starš pa glasno prebral prisege fair playa v tenisu in vstopil v teniško tekmovanje osveščen.
Predsedujoči predlaga, da Skupščina TZS glasuje o naslednjem sklepu:
»Skupščina TZS sprejme predlog »Fair play Tenis Slovenije« in od pristojnih organov pričakuje vestno
izvajanje projekta na vseh tekmovanjih pod okriljem TZS.«
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Sklep Ad. 8) Skupščina TZS predlog »Fair play Tenis Slovenije« soglasno potrdi in od pristojnih
organov pričakuje vestno izvajanje projekta na vseh tekmovanjih pod okriljem TZS.«
Ad. 12) Predstavitev in potrditev uporabe imena ter novega loga »Tenis Slovenija«
Blagovna znamka Tenis Slovenija:
Direktor TZS Gregor Krušič pove, da blagovna znamka Tenis Slovenija (TS) povzema strateško
delovanje in poslanstvo krovne teniške organizacije (Teniške zveze Slovenije). V izvornem smislu gre
za razvijanje tenisa na vseh ravneh v R Slovenij. Predstavlja tržno znamko TS, natančno definirano
podobo in poslanstvo krovne organizacije, kredibilnost v interni, strokovni in širši javnosti, povezovanje
teniških projektov in vseh nivojev tenisa med seboj, osnovo za trženje in simbolizira ter dejansko
povezuje slovenski tenis v unijo.
Blagovna znamka Tenis Slovenija je skupna znamka vsem, ki delujejo v slovenskem tenisu. Gre za
skupno grajenje vrednosti znamke, skupek deležnikov, ki tvorijo prepoznavno entiteto in platformo za
komunikacijo. Znamko lahko prav tako vsi deležniki (teniški klubi, dogodki, organizatorji, …) uporabljajo
in tržijo v sodelovanju s TS, skrbnikom blagovne znamke Tenis Slovenija. Tenis Slovenija postane
krovna znamka, ki se povezuje pri oblikovanju vseh dogodkov in produktov bodisi v sklopu TS ali
povezanih s TS – rdeča nit, ki povezuje …
 Cilji projekta Tenis Slovenije
 prepoznavnost tenisa v Sloveniji,
 povečanje promocije tenisa in povečevanje participacije,
 povečanje investicij v tenis s strani gospodarstva in države,
 povezovanje s partnerji in slovenskega tenisa v unijo.
Grafični element – logotip Tenis Slovenija:
Logotip je (zelo) pomemben, ker z njim vizualno komuniciramo. Vizualen izgled grafičnega elementa –
logotipa, pa je eden od ključnih dejavnikov pri vzpostavljanju stopnje zaupanja, kredibilnosti,

profesionalnosti, privlačnosti in ugleda institucije, kar dosežemo v primeru, če je grafična podoba
primerna, dosledna in prijetna.
Ime Teniška zveze Slovenije ostaja v uporabi za vse pravno-formalne oblike komuniciranja (prijave na
razpise, uradna pisma, …), Tenis Slovenija in njen logo pa je oblikovana za marketinško –
komunikacijske namene. Logo, ki povezuje in integrira tudi ostale organe je pripravljen tudi za trenersko
in sodniško organizacijo.
G.Krušič se v imenu TZS iskreno zahvali Marku Kočevarju za izdelavo prvotnega loga TZS in pomoč pri
pripravi novega. Nov je tudi že nekaj časa način komuniciranja z imenom Teniška zveza Slovenije, ki se
v svoji imenski osnovi postopoma spreminja v Tenis Slovenija, saj po vzoru večjih teniških zvez
predstavlja boljšo enovitost vključenih deležnikov v tenis predvsem na nacionalni pa tudi mednarodni
ravni.
Kapetan mladinskih reprezentanc Marko Por predlaga, da bi bile tako enotne tudi barve reprezentančne
opreme. G.Krušič se z idejo strinja a pojasni, da bi potemtakem morali opremo naročati ½ leta pred
zimsko/pomladanskimi reprezentančnimi akcijami, ko pa izbranci še niso določeni. V tem primeru bi
morali naročiti mnogo večje količine opreme, kar bi za TZS predstavljalo preveliko in s tem iracionalno
finančno breme. Zato bo pisarna še naprej naročala opremo po času izbire reprezentantov/-k, zaradi
česar se bodo ekipe barvno med seboj razlikovale. Posamezna reprezentančna ekipa bo seveda imela
enotni model in barvo reprezentančne opreme kar je pogoj in pravilo ITF.
Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:
»Potrdi se ime nove blagovne znamke Tenis Slovenija in nov logotip Tenis Slovenija, ki se uporablja na
vseh nivojih in s tem vsi organi TZS. Stari logotip TZS stopi iz veljave. Dosedanji uradni žig TZS se
zamenja z novim žigom - logo Tenis Slovenija.«
18 ZA, 0 PROTI, VZDRŽAN 0
Sklep Ad. 12) Skupščina TZS soglasno potrdi ime nove blagovne znamke Tenis Slovenija in nov logotip
Tenis Slovenija, ki se uporablja na vseh nivojih in s tem vsi organi TZS. Stari logotip TZS stopi iz
veljave. Dosedanji uradni žig TZS se zamenja z novim žigom - logo Tenis Slovenija.«
Ad. 13) Energetska prenova teniške infrastrukture
Predsednik TZS Marko Umberger poroča, da je poraba energije v teniških balonih izjemno visoka;
nekajkrat več kot v ostalih zgradbah. Teniški balon je tako najbolj potraten energetski objekt. Zato
predstavi projekt, ki ga TZS izvaja v sodelovanju z glavnim sponzorjem Petrol – energija za tenis.
Projekt deluje na principu »Pay as you save«, saj se vložek v sanacijo odplačuje iz prihrankov. Pove, da
je prva pogodba podpisana z ŽTK Maribor in prosi, da si teniški klubi preberejo brošuro ter močno
priporoči, da se energetska prenova teniške infrastrukture izvaja s stabilnim partnerjem, kot je Petrol.
Prepričan je, da je to odlična naložba. Drugi korak projekta je racionalizacija energetske porabe s
pomočjo toplotne črpalke. V informacijo doda, da lahko teniški klubi vse podatke dobijo pri njemu ali
Petrolovih posrednikih.

Sklep Ad 13) Skupščina predlaga vključitev klubov, članov TS v projekt.
Ad. 14) Razno
Predsednik TZS Marko Umberger pove, da je bila podpisana petletna pogodba za nove uradne teniške
žoge TZS. Partner ostaja isti - AP Šport d.o.o., kakor tudi cena, razširila pa se je ponudba. Poleg
Babolat je organizatorjem turnirjev pod okriljem TZS so razpolago tudi žoge blagovne znamke Dunlop.
Vse dodatne informacije glede uradnih žog TZS so objavljene v biltenu na spletni strani www.tenisslovenija.si
Predsednik TZS Marko Umberger se Predsedniku NO Antonu Grosmanu zahvali za pripravljen zbornik
Tenis Slovenije, ki je izšel pred enim letom. Meni, da šele zdaj razumemo, kako pomemben dokument
Zbornik sploh je. Pripravljen je bil na podlagi nekajletnega vestnega in natančnega zbiranja vseh
podatkov v zvezi s slovenskim tenisom v zadnjih 125 letih. G. Umberger se g.Grosmanu v imenu vseh
članov TZS zahvali za izjemno in dolgoletno delo ter mu podari darilo.

Skupščina z delom zaključi ob 19.40 uri.
Predsednik delovnega predsedstva:
Ivan Gorjup
Zapisnikar:
Žiga Ham
Overovatelja zapisnika:
Bruno Nikolić
Marko Smolčič

6.1. POROČILO PREDSEDNIKA TZS O POSLOVANJU TZS V LETU 2017
TZS je v letu 2017 realizirala vse programe, ki jih je predvidela v letnem planu poslovanja. Vse bilance so
pozitivne.
Pomembni dosežki:
1. Podaljšanje pogodbe z generalnim sponzorjem
Z generalnim sponzorjem Zavarovalnica Sava smo podaljšali pogodbo za leto 2017 in 2018.
2. Dobro delo Strokovnega sveta TZS
Predsednik SS Marko Por s sodelavci nadaljuje program dela, ki si ga je zastavil ob nastopu
funkcije. Naši najboljši mladi tekmovalci so bili deležni lepih finančnih vzpodbud.
3. Turnir ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017
Lanski turnir je skupaj s spremljajočimi dogodki uspel v celoti. Tribune so bile polne, udeležba na
festivalu slovenskega otroškega in mladinskega tenisa je bila odlična. Turnir je še naprej glavni
produkt, ki ga imamo na TZS za trženje in pridobivanje sponzorskih sredstev.
4. Mednarodne aktivnosti podpredsednika TZS Marka Mlakarja
Marko Mlakar je bil v Mednarodni teniški zvezi izvoljen za člana ITF Women' s Comittee za
obdobje 2018-2019. Tako kot v organizaciji Tenis Europe bo Marko tudi v Mednarodni teniški
zvezi požrtvovalno zastopal interese slovenskega tenisa.
5. Družbena omrežja in spletna stran
Gašper Bolhar nadaljuje z aktivnostmi na družbenih omrežjih, ki postajajo nepogrešljiv način
komunikacije s teniško javnostjo ( Facebook, Youtube, Instagram in Twiter ). Po zaslugi Bojana
Matevžiča, ki skrbno ureja spletno stran, se je močno povečal obisk le-te.
6. Rekreativno veteranska organizacija
Pisarna TZS je prevzela izvedbo rekreativno – veteranskih tekmovanj. Turnirjev je bilo načrtno
manj kot prejšnja leta, zato pa so bili dobro organizirani in veliko obiska.
7. Vrnitev Aljaža Bedeneta v Davis Cup reprezentanco
Povratek Aljaža v Slovenijo je močno povečala interes javnosti za tenis. Reprezentanca je
močnejša, evidentiranega imamo novega kandidata za Olimpijske igre, povečal se bo prihodek
iz naslova Fundacije za šport.
8. Izvedba skupščine TZS
Skupščina je soglasno potrdila vse dokumente, ki jih je obravnavala. Posebno pomemben je bil
sprejem dopolnjenega statuta in poslovnikov, ki jih je pripravila statutarna komisija pod vodstvom
Ivana Gorjupa, predsednika TK Branika in člana UO TZS.

Slabosti, ki smo jih zaznali v preteklem letu:
1. Slabši tekmovalni rezultati
Z izjemo mlajših tekmovalk rezultati ostalih igralcev niso bili dobri.
2. Energetska sanacija teniških dvoran in balonov
Zanimiv poslovni model, ki smo ga pripravili s Petrolom in po katerem klubu ni potrebno zalagati
lastnih sredstev za zamenjavo razsvetljave z energetsko varčno, sta izkoristila samo 2 kluba.

Ljubljana, 20. november 2018

Marko Umberger
Predsednik Teniške zveze Slovenije

TENIS SLOVENIJA
Šmartinska 152

Ljubljana, 20. november 2018
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6.2. POROČILO PREDSEDNIKA TZS O POSLOVANJU TZS V OBDOBJU JANUAR –
SEPTEMBER 2018
TZS je v obdobju januar – september 2018 realizirala vse programe, ki jih je predvidela v letnem
planu poslovanja.
Pomembni dosežki
1. Odlična organizacija in izvedba teniških dogodkov (Davis Cup, Igrajmo tenis, ATP Slovenia
Open, PRO-AM, rekreativni turnirji )
Gregor Krušič, Aljaž Kos, Gašper Bolhar, Bojan Matevžič in ostali zunanji sodelavci so odlično
pripravili in izvedli zgoraj naštete dogodke, ki so pomembni za razvoj in popularizacijo tenisa,
istočasno pa so vir marketinških prihodkov TZS
2. Turnir ATP Slovenia Open
Letošnji turnir je skupaj z novimi spremljajočimi dogodki in dobrodelnim projektom GIBAJ
MLADINA nova stopnička k uveljavitvi osrednjega slovenskega teniškega dogodka. Velik
korak naprej je bil narejen pri aktivni udeležbi sponzorjev. Turnir bo še naprej glavni produkt,
ki ga imamo na TZS za pridobivanje sponzorskih sredstev.
3. Marketing TZS
Tenis v Sloveniji je v Sloveniji marketinško manj zanimiv v primerjavi z nekaterimi drugimi
športi. Kljub temu smo Gregor Krušič, Janja Kaplja, Uroš Mesojedec Marko Mlakar, Zlatko
Sraka in jaz zagotovili planirana finančna sredstva za letošnje leto.
4. Uspešno poslovanje TZS
TZS je v tem obdobju na prihodkovni in odhodkovni strani poslovala skladno s planom za leto
2018. Izpolnjevala je vse zakonske in pogodbene obveznosti in uspešno realizirala vse
programe.
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5. Družbena omrežja in spletna stran
Gašper Bolhar in Bojan Matevžič nadaljuje z aktivnostmi na družbenih omrežjih in spletni
strani Tenis Slovenija, ki postajajo nepogrešljiv način komunikacije s teniško javnostjo.
6. Napredek v ženskem tenisu
Zopet 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 pa še veliko število talentiranih mladih
igralk.
7. Mednarodne aktivnosti podpredsednika TZS Marka Mlakarja
Marko nadaljuje svoje delo znotraj ITF v Womens Professional Comitee in znotraj Tennis
Europe v Juniors Comitee. V navezi z drugimi zvezami je aktivno sodeloval pri reformi Davis
Cup formata. Posebno prestižna pa je njegova izvolitev v odbor Hall of Fame, svetovno
najbolj imenitno teniško združenje.
8. Dobro delo strokovnega sveta TZS
Marko Por s sodelavci organizirano in natančno vodi strokovni svet. Podpisovanje pogodb z
mladimi igralci in igralkami, ki je v začetku naletelo pri nekaterih na upor, je postalo utečena
praksa. Najboljši še naprej dobivajo finančno pomoč.
9. Nova teniška dvorana v Murski Soboti
Tudi z aktivnim lobiranjem TZS in posledično pridobitvijo sredstev 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 letošnjem letu:
1. Slabši tekmovalni rezultati v moškem tenisu
Z izjemo Aljaža Bedeneta, mladinci in člani v vseh kategorijah nazadujejo. Strokovni svet TZS
po moji oceni 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. Zakaj je temu tako?
2. Kadri v pisarni
Sposobne delavce je v Ljubljani težko najti. Potrebno jih je tudi jih dobro plačati kar do sedaj
ni bila navada v pisarni TZS. Tako sta dva sodelavca, oba zelo sposobna in delovna, našla bolje
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plačani službi drugje. Težko ju je bilo nadomestiti. V bodoče bo potrebno kader v pisarni TZS
bolje nagrajevati.

Predsednik TZS
Marko Umberger
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6.3. POROČILO O DELOVANJU TZS IN TZS ŠPORT DOO ZA LETO 2017 TER CILJI
ZA LETO 2018
DEJAVNOST:
Koncentracija je bila usmerjena k vzdrževanju kvalitetnega servisa 2200 članom Tenis Slovenije (TS), 82
teniškim klubom, kateri letno pod okriljem Tenis Slovenije organizirajo 220 teniških turnirjev. Enakim ciljem
smo težili pri servisu internih organov (NO, UO, TRK, strokovni svet, sodniška, trenerska org.,…), še bolj
pa po zaslugi Žige Hama pri eksternih organih (ITF, OKS, MIZŠ, Fundacija za šport). Fokus je bil s strani
Irene Pekolj vložen v vsakodnevno skrbi za finance TZS in TZS Šport doo, trženju in izvedbi pogodbenih
obveznosti 26 izdelanih marketinških produktov. Prav tako je bilo veliko dela namenjenega komunikaciji
in vzdrževanju dobrih odnosov s kapetani reprezentanc, tekmovalci/-kami, predstavniki klubov članov TS
in sponzorji. 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 TS v 2017 izvedla redne letne meritve 140 najboljših tekmovalcev/-k TS, Trenerska
organizacija Tenis Slovenije pa trenersko konferenco na kateri je 218 trenerjev obnovilo in pridobilo nova
znanja ter licenco za možnost opravljanja svojega dela.
Veseli smo uspešnega pričetek delovanja Rekreativno – veteranske organizacije, ki je v l.2017
organizirala pet mednarodnih in pet nacionalnih tekmovanj. Sploh slednji so bili popoln uspeh saj se je na
turnirje prijavljalo maksimalno razpisano št. 30 parov. Prav tako je bila pod ingerenco Bojana Matevžiča
uspešno vodena in izpeljana 1.moška veteranska liga s čemer smo za preteklo leto v celoti zadovoljili
potrebe in postavili odlične temelje za nadgradnjo rekreativno-veteranskega tenisa.
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. 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, je bila TZS in TZS Šport primorana sprejeti
kratkoročni premostitveni kredit v znesku 43.870 €. Slednji bo vrnjen s prilivi MIZŠ in Fundacije
za šport aprila 2018.

-

vse obveznosti do države (FURS) so za l.2017 poravnane – financiranja zimskih dogodkov
Davisov pokal, ekipna evropska prv.
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
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 pa je še vedno posloval v pozitivnih
okvirjih a smo se po petih letih organizacije dogodka nadejali 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 Inženeringu, G- Svetu in Markotu Umbergerju.
REALIZIRANI CILJI V L.2017:
1. Projekt Aljaž Bedene (ATP 43.) ponovno igra za slovensko zastavo – večja gledanost in tržna
zanimivost
2. Izdelava in sprejetje novega Statuta ter poslovnikov Tenis Slovenije
3. Potrditev novih ugodnejših kriterijev za kategorizacijo teniških tekmovalcev/-k pri OKS
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. Izvolitev Gregorja Krušiča za pet letni mandat za člana Fundacije za šport za financiranje športnih
organizacij v RS
10. Uspešna postavitev temeljev za razvoj rekreativno – veteranskega tenisa
11. Dobri odnosi, povezanost in sodelovanje med organi
12. Profesionalna delovanje in vse večja marketinška ter komunikacijska dejavnost Tenis Slovenije,
s čemer se gradi dolgoročna pozitivna podoba Tenis Slovenije
Velika skrb in delo je bilo posvečeno kvalitetnemu servisiranju in zadržanju generalnega sponzorja
Zavarovalnice Sava, glavnih sponzorjev Petrol in Telemach ter ostalih sponzorjev, ki so za delovanje
Tenis Slovenije eksistencialno pomembni.
Skrb vzbujajoči so neprepoznavni rezultati v članskem profesionalnem tenisu. Slednje botruje slabši
kategorizaciji NPŠZ in pa medijski neprepoznavnosti ter s tem močno ohromljeno zanimanje sponzorjev.

CILJI ZA LETO 2018
1. Pridobitev marketinških sredstev v enakem obsegu kot v l.2017
2. Racionalizacija vseh stroškov (Challeger, pokali, Play off ligaškega tekmovanja)
3. Implementacija »brezplačnega« sodelovanja s Tennis Touch in s tem zamenjava obstoječega
dobavitelja IT storitev
4. Implementacija projekta preventivna in kurativna zdravstvena oskrba članom TS
5. Priprava kriterijev izvedbe tekmovanj TK za potrebe izboljšanja organizacije tekmovanj pod
okriljem TS in posodobitev pravilnikov (tekmovalni, registracijski,…) TS
6. Priprava (kratke verzije) strategije in marketinške strategije Tenis Slovenije 2018 – 2024
7. Lobiranje za še optimalnejše kriterije za kategorizacijo teniških tekmovalcev pri OKS
8. Obstanek moških in ženskih članskih reprezentanc v obstoječih skupinah in priprava na naskok
v višjo skupino v l.2019

V Ljubljani, 10. november 2018

Gregor Krušič
Direktor Tenis Slovenije
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6.3. POROČILO O DELOVANJU TZS IN TZS ŠPORT DOO ZA LETO 2018 TER CILJI ZA
LETO 2019
DELO PISARNE:
Koncentracija dela je na oskrbovanju 2482 članov Tenis Slovenije (TS), 84 teniških klubov, v sodelovanju s
katerimi letno izvedemo 223 teniških tekmovanj. Za nemoteno delovanje pozornost pisarne zahtevajo organi kot
so TRK, strokovni svet, sodniška org., trenerska org. in nenazadnje UO in NO. Poleg njih so vsakodnevne naloge
redno komuniciranje z ITF, TE, OKS, MIZŠ. Udeleževanje vsakotedenskih sej Fundacije za šport pomagajo TS
in njenim članom pri pridobivanju sredstev z naslova razpisov. Glede na letni promet nekaj pod 1M € je skrb za
finance in 1800 vhodnih ter izhodnih faktur zahteven obseg dela saj je urejeno poslovanje prioriteta.
Trženje in izvedba pogodbenih obveznosti 26 izdelanih marketinških produktov, komunikacija in vzdrževanje
dobrih odnosov s kapetani reprezentanc, tekmovalci/-kami, predstavniki klubov članov TS 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
TS v 2018 izvedla redne letne meritve 140 najboljših tekmovalcev/-k TS, Trenerska organizacija Tenis Slovenije
pa bo trenersko konferenco, na kateri bo sodelovalo čez 200 trenerjev, organizirala 17. in 18. novembra. Na
slednji bodo trenerji pridobili nova znanja kakor tudi potrdili veljavno licenco za l.2019.
Pisarna TS nadaljuje z uspešnim vodenjem Rekreativno – veteranske organizacije, ki je v 2018 na nacionalnem
nivoju samostojno organizirala dva državna prvenstva in dva tekmovanja OP. V povprečju nastopi 80
tekmovalcev, kar po odbitku vseh stroškov TS doprinese 1.500 € na posamezni dogodek. Poleg nacionalnih
tekmovanj je bilo v sodelovanju s klubi člani TS organiziranih tudi pet mednarodnih ITF tekmovanj.
Pod taktirko Bojana Matevžiča in pisarne TS, so bila uspešno vodena in izpeljana vsa ligaška prvenstva v vseh
kategorijah od 12 let do veteranov.
Kanali obveščanja so postali zelo pomemben člen TS, 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 e bazi pa vsak četrtek pisarna TS pošlje obsežen »pregled
tedenskih novic«.
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FINANČNO POSLOVANJE:
Na področju finančnega poslovanja je stanje stabilno kar odraža tudi pozitivna konsolidirana bilanca na dan 30.
junij 2018. Finančna slika TZS kakor TZS Šport d.o.o. na dan 30. september 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 iz 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 Tenis Slovenije ni
vse obveznosti do reprezentantov v vseh kategorijah so poravnane na valuto
vse obveznosti do ATP in ITF so poravnane
trenerska org. ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 12.164 €.
sodniška org. 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 dolgoročni 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.
Zaradi vsega naštetega je finančni plan v l.2018 skrajno racionaliziran in okleščen vseh dodatnih investicij. V
primeru uspešnega poslovanja, doseženega plana prihodkov in stroškov ter izključitvi nepredvidljivih izdatkov,
bo bilanca uspeha ob zaključku poslovnega leta vzorna. Zastavljeni cilj vračilo 80% posojila Timu Umbergerju
(prej Kubus inženiring), G Svetu in Marku Umbergerju gre v pravi smeri. Za dosego cilja je potrebno vrniti še
28.785 €. Za tem bo ostalo neplačanega dolga v znesku 20.000 €.
REALIZIRANE NALOGE V LETU 2018:
1. popoln servis klubom in članom Tenis Slovenije s strani pisarne – pritožb ne beležimo
2. nemotena kadrovska tranzicija
3. št. podpisanih pogodb z vsemi mladinskimi tekmovalci/-kami je trenutno 151, pri čemer ne beležimo
nikakršnih težav pri podpisovanju novih
4. učinkovita finančna in sistemska podpora mladinskim reprezentantom/-kam in le tem na prehodu iz
mladinskega v članski tenis (mlada FC reprezentanca)
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 TS
7. uspešno vodenje rekreativno – veteranskega tenisa
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8. dobri odnosi, povezanost in sodelovanje med organi
9. zagon dobrodelnega projekta Gibaj, mladina!
10. profesionalna delovanje in vse večja marketinška ter komunikacijska dejavnost Tenis Slovenije, s čemer
se gradi dolgoročna pozitivna podoba Tenis Slovenije
Velika skrb in delo je bilo posvečeno kvalitetnemu servisiranju in zadržanju generalnega sponzorja
Zavarovalnice Sava, glavnih sponzorjev Petrol, Telemach in sponzorjev Heineken, Alta, Coca Cola ter ostalih
sponzorjev, ki so za delovanje Tenis Slovenije eksistencialno pomembni.
Skrb vzbujajoči so neprepoznavni rezultati v moškem profesionalnem in mladinskem tenisu. Obratnosorazmerno je pri ženskah, kjer so trenutno tri tekmovalke med 100 na WTA lestvici, dvakratna mladinska
olimpijska prvakinja Kaja Juvan, pa je s še ne 18. leti 195 na WTA lestvici.

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 za 20%
4. racionalizacija stroškov (Challeger, Play off ligaškega tekmovanja)
5. razmah projekta preventivna in kurativna zdravstvena oskrba članom TS
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 TS
8. posodobitev pravilnikov (tekmovalni, registracijski,…) TS
9. priprava (kratke verzije) strategije in marketinške strategije Tenis Slovenije 2018 – 2024

Gregor Krušič
Direktor Tenis Slovenije
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STROKOVNI SVET TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V LETU 2017

V letu 2017 je Strokovni svet TZS nadaljeval z zastavljeno strategijo. Izpostavil bi sledeče
opravljene naloge:

1. Podpis pogodb s tekmovalci, ki črpajo sredstva iz proračuna mladinskih reprezentanc.
Podpisi pogodb potekajo nemoteno z vsako novo generacijo. Pogodbo so podpisali
vsi reprezentanti iz kategorije do 12. let. Pogodbo je v mesecu juliju 2017 podpisala
tudi Nika Radišič, ki velja poleg Kaje Juvan za eno naših najperspektivnejših igralk.
2. Vpeljali smo projekt »Mlada Fed Cup ekipa«. V sklopu projekta so bile pod vodstvom
kapetana Fed Cup ekipe že opravljene prve skupne priprave in pod vodstvom trenerja
Robija Cokana prvi skupen odhod na tekmovanje – dva turnirja serije Futures Tunizija
z nagradnim skladom 15.0000$. V mesecu decembra pa so bile opravljene skupne
priprave v Kranju.
3. Proračun mladinskih reprezentanc je bil enak proračunu iz leta 2016 in sem ga
tedensko kontroliral z ga.Ireno Pekolj , da ne bi prišlo do prekoračitve. S skrbnim in
racionalnim poslovanjem smo v treh letih zbrali 26.000 eur rezerve, ki jih bomo
namenili za posebne dosežke naših mladih reprezentantov. To je »sklad za posebne
dosežke« v mladinskih selekcijah. Ustanovitev tega sklada je bil eden temeljnih ciljev
Strokovnega Sveta TZS ob začetku svojega delovanja v letu 2015. Tako imamo sedaj
na voljo kar nekaj denarja , da TZS v primeru , ko se nam pojavi izjemen talent,
pomaga tekmovalcu v višjem znesku kot včasih.

4. Za leto 2017 je Strokovni svet TZS dodelil sledeča neposredna finančna sredstva
mladim tekmovalcem za nastope na mednarodnih tekmovanjih:
-

Kaja Juvan 13.000 eur ( 4000 eur+5000 eur Orange Bowl +2000 eur
Wimbledon + 2000 eur EPP18)
Nina Potočnik3.000 eur
Živa Falkner 2.500 eur (2000 eur+500 eur medalja OFEM)
Nika Radišič 2000 eur (uvrstitev na 30.mesto ITF 18)
Pia Lovrič
500 eur (medalja OFEM)
Anja Gal
500 eur (medalja EPP 18)

V prilogi je seznam prejemnikov posredne in neposredne finančne pomoči s strani
Tenis Slovenije.

5. Izboljšal sem komunikacijo v smeri starši- trenerji – TZS. Vsi starši in trenerji
reprezentantov sedaj obvestila dobivajo na svoje osebne maile.
6. Skupaj s TRK smo našli soglasje pri izdelavi terminskega Koledarja tekmovanj TZS.
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! Naši
tekmovalci zaostajajo na tehničnem in motoričnem področju.
Eden od predlogov, ki ga je Strokovni svet podal Tekmovalno registracijski komisiji 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
čimvišji uvrstitvi na lestvici TZS!
Tekmovalno registracijska komisija našega predloga ni podprla. Sklepam, da je TRK v
strukturi TZS najpomembnejši organ! Apeliram na UO TZS – Skupščino TZS, da
spremeni Statut TZS v to smer , da bo TRK zavezana udejaniti predloge Strokovnega
Sveta.
8. Vesel sem, da je naša strategija s tem , da resnično pomagamo najboljšim (npr. Kaja
Juvan) že obrodila sadove. Kaja ima sedaj res odlične pogoje za delo in kot smo
napovedali ostali bodo sledili. Tu predvsem mislim na Niko Radišič , ki je v letošnji
sezoni naredila ogromen preskok.
Poleg omenjenih finančnih sredstev s strani Tenis Slovenija bo Kaja Juvan na predlog
TZS kot največji up slovenskega tenisa v letu 2018 dobila s strani ITF 25.000 USD.

Zaključim lahko z stavkom, da ni potrebno iti v tujino, da bi imel dobro pogoje za svoj
razvoj.

Kranj 24.12.2017

Marko Por
Predsednik Strokovnega sveta TZS

PRILOGA 1. Evidenca vložka TZS v tekmovalce v letu 2017 (top 32)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tekmovalec-ka
Juvan Kaja
Falkner Živa
Radišič Nika
Potočnik Nina
Emeršič Gal
Šuntar Jon
Lovrič Pia
Križnik Matic
Novak Kristina
Taja Lončarič
Planinšek Filip
Klevišar Tjaša
Obrul Lun
Lanišek Ana
Dimic Matic
Vidovič Blaž
Golob Jaka
Gal Anja
Pislak Manca
Strašek Nika
Pliberšek Nina
Jeran Aljaž
Milič Ela
Artnak Bor
Kušter Tim
Makorič Maja
Kupčič Jan
Erjavec Veronika
Belinger Alja
Jurjevčič Nik
Stojanovič Leontina
Tekavec Tim

Klub

Vložek TZS 2017

Tk Šport Plus

15.673 €
4.172 €
3.947 €
3.000 €
2.527 €
2.342 €
2.252 €
2.231 €
2.164 €
2.155 €
1.935 €
1.912 €
1.843 €
1.748 €
1.706 €
1.625 €
1.577 €
1.494 €
1.379 €
1.348 €
1.186 €
1.031 €
875 €
834 €
781 €
779 €
779 €
738 €
706 €
592 €
506 €
510 €

TK Otočec
TK Talos
TK Galtena
ŽTK Maribor
TK Triglav
TK Domžale
TK CC
TK Triglav
TK Ptuj
TK Ptuj
Tk Triglav
TK Celje
Tk Radomlje
TK MAX
TK Ptuj
TK Triglav
ŽTK Maribor
TC Ljubljana
TK Ptuj
TK Ptuj
Tk Radomlje
TK CC
TK As Litija
TK CC
TK Ptuj
ŽTK Maribor
LTC Ljubljana
TK Triglav
TK LTC
TK CC
TK Max Ljubljana

TENIS SLOVENIJA
Šmartinska 152

Ljubljana, 2. november 2018

1000 Ljubljana

ZADEVA:

POROČILO TEKMOVALNO REGISTRACIJSKE KOMISIJE TZS
ZA OBDOBJE april 2017 – november 2018

Tekmovalno registracijska komisija pri TZS se je v tem času sestala na 5. rednih sejah in 2. dopisnih sejah.
V tem obdobju so speljani tekmovalni koledarji POLETJE 2017, ZIMA 2017/18 in poletje 2018. V teku je
koledar ZIMA 2018/19.
Pri pripravi koledarjev, predvsem za poletne sezone, se člani TRK vsakoletno soočamo s težko odločitvijo,
saj je interesentov za organizacijo turnirjev znatno več, kot je razpisanih terminov za turnirje. Trenutno
stališče TRK, za dodelitev turnirjev, je v smeri velike razpršenosti turnirjev, torej vsi kandidati, ki zadostijo
minimalnim kriterijem, so dobili vsaj en turnir. Turnirje smo zaupali tudi štirim novim klubom. Posledično so
vsi ti. »veliki« klubi dobili manj turnirjev ! Tekmovalni koledarji v tem obdobju so bili izpeljani korektno in na
visoki ravni, razen treh klubov, ki so omenjeni v zadnjem zapisniku TRK.
Opažamo upad število mladih tekmovalcev , ki se udeležujejo tekmovanj iz nacionalnega programa TZS v
kategorijah 8-11, zato smo število turnirjev zmanjšali. Mladi igralci se raje udeležujejo regijsko razpisanih
tekmovanj (Ljubljana, Koper, Maribor, Gorenjska), kar je pozitivno. Tudi v ostalih kategorijah smo število
turnirjev ustrezno zmanjšali.
Izpeljana so bila vsa Državna prvenstva, tudi B v kategorijah 12, 14 in 16 let.
Vsa ligaška tekmovanja v letu 2017 so se uspešno zaključila s projektom Play off LIGE 2017, s pomočjo TK
Branik in TK ŽTK Maribor. V letu 2018 smo play off lige do 12 let izpeljali posebej, z namenom
razbremenitve PLAY offa. Viden je upad sodelujočih ekip v ligaškem sistemu. V letu 2018 je bilo v 2. STML
prijavljenih le 5 ekip, ki so odigrala enokrožni sistem. Tendenca padca je že nekaj let, kar je odraz slabše
socialne situacije klubov.
V letih 2017 in 2018 sta bila izpeljana dva velika projekta: IGRAJMO TENIS (maj) , ki ga vsako leto gosti
teniška dvorana Millenium, v sodelovanju z BTC Ljubljana in TENIŠKI FESTIVAL PORTOROŽ, v sklopu
Challengerja v Portorožu, ki trenutno velja za najmnožičnejši projekt Tenis Slovenije.
V sezoni 2017 je bil uspešno izpeljan projekt MASTERS 2017, ki ga je gostil TC Krka OTOČEC, v letu
2018 je MASTERS uspešno gostil TK Luka Koper.
Tudi naprej je značilnost zadnjega leta delovanja TRK-ja sodelovanje s Strokovnim svetom TZS in na
podlagi le tega je bilo sprejetih nekaj pomembnih novosti v tekmovalnem in ligaškem pravilniku.
Delo TRK ocenjujem uspešno, veseli me sodelovanje z vsemi komisijami, tako SS, SO in disciplinskim
sodnikom.

Anja Regent
Predsednica TRK

Tenis Slovenija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, M: +386 31 710 303, F: +386 1 430 66 95, E: info@tenis-slovenija.si

Rok Matičič
Predsednik SO TS
Rosinova 1
2000 Maribor

Zadeva: Poročilo predsednika SO Tenis Slovenije za redno skupčino 2018

Ko smo leta 2014 z ekipo kandidirali za člane Izvršnega odbora in predsednika
Sodniške organizacije, smo si zadali naslednje:








dvig spoštovanja vseh sodnikov na nivo, ki si ga zaslužijo,
ureditev plačil za sodniško delo, tako izplačila klubov kot tudi izplačila s strani
TS,
večjo prepoznavnost disciplinske komisije,
določitev člana za urejanje spletne strani, strani na Facebooku ter obveščanje
preko spletne strani TS,
oživitev foruma,
uvedbo vsakoletnega izobraževanja starih in novih vrhovnih sodnikov,
redni teambuilding med sodniki.

Ocenjujem, da smo svoje delo v veliki meri opravili. In to uspešno. Ko je odstopal
Boštjan Kreutz, takratni predsednik SO TZS, so bili odnosi s pisarno Tenis Slovenije
skrhani, čez sodnike pa so letele raznorazne kritike, če se vljudno izrazim. Nam je
uspelo, da smo s pomočjo disciplinske komisije, ki je redno obravnavala pritožbe čez
sodnike, zadostili strokovni presoji njihovega dela in tako zagotovili, da je njihovo
delo lahko potekalo na najvišjem nivoju. Več vam bo kasneje predstavil predsednik
disciplinske komisije Borut Dereani.
Smo pa poskrbeli tudi za to, da so sodniki redno obnavljali svoje znanje na letnih
seminarjih za vrhovne in vrhovne ligaške sodnike, čez katere je v preteklosti letelo
največ kritik. Prepričani smo, da smo tako njihovo znanje spravili na višji nivo, s tem
pa tudi ugled sodniškega dela nasploh.
Naprej. S pisarno Tenis Slovenija smo po dolgih pogajanjih uspešno prišli do
dogovora o plačevanju sodnikov na najbolj optimalen način, ki ga omogoča slovenska
zakonodaja in ga sprejemajo tudi teniški klubi. Sodniki so na ta račun tudi za okoli 20
odstotkov(neto) bolje plačani, kot so bili prej. Treba pa je poudariti, da je osnovni
problem v Sloveniji, da teniška zveza in klubi letno organizirajo premalo
tekmovanj(tako domačih kot mednarodnih turnirjev), da bi lahko teniški sodniki od

te 'službe živeli, ustanavljali s.p.-je ipd. Posledično so po načelu »čisti računi dobri
prijatelji« boljši tudi odnosi s pisarno Tenis Slovenija. (upam, da Krušič zdaj kima )
Da bi izboljšali tudi komunikacijo s širšo javnostjo, smo, kot smo obljubili, zagotovili
redno urejanje spletne strani SO s pomočjo kolegice Barbare Dolenc, ki se ji na tem
mestu iskreno zahvaljujem za njeno prizadevno delo. Bili smo aktivni tudi na
družbenem omrežju facebook in tako skrbeli za prepoznavnost sodniškega dela.
Priznamo pa, da nam ni uspelo oživiti foruma.
Prav tako bi se zahvalil kolegu Alešu Frasu, ki je vestno objavljal prijavnice za različne
mednarodne turnirje. V času našega mandata se je namreč pomembno okrepilo tudi
mednarodno sodelovanje med sodniki. Vse več slovenskih sodnikov ima možnost
udeležbe na turnirjih čez mejo. Ko smo delali izračun za leto 2016, smo ugotovili, da
nas je od 70 registriranih sodnikov kar 26 delovalo v tujini. Skupaj smo zbrali celih
945 dni zastopanja slovenskih barv onkraj meja. Aktivni smo bili tako na Grand
slamih (Wimbledon, US Open, Australien open), Olimpijskih in Paraolimpijskih igrah v
Riu, finalu Davisovega pokala ter ostalih ATP, WTA in ITF dogodkih po svetu. Čez
palec bi rekel, da je lani udeležbe naših sodnikov v tujini bilo še več.
V času našega mandata je mednarodno licenco White badge dobila še ena sodnica,
Ana Pipan, Blaž Anže Pipan pa je dobil celo značko ˝Silver Referee˝.
Skrbeli pa smo tudi za priliv novih glavnih in ligaških vrhovnih sodnikov. Tukaj bi se
zahvalil sekretarju Blažu Anžetu Pipanu, ki je z Danilom Peskarjem izšolal nove
sodnike.
Da bi skrbeli za dobre odnose in razpoloženje med sodniki, pa smo redno organizirali
tudi teambuilding ob zaključku leta. Na tem mestu bi se zahvalil Ani Štih in Ani Pipan
za organizacijo v zadnjih dveh letih.
Ne nazadnje pa bi se rad iskreno zahvalil vsem članom IO – Ana Sodnik, Borut
Dereani, Tomaž Majer – hvala vam. Danilo Peskar, ti pa počivaj v miru.
Hvala.

POROČILO PREDSEDNIKA DISCIPLINSKE KOMISIJE TS
Nova disciplinska komisija TS je bila imenovana 6.10.2016, na sestanku IO SO.
Sestavljamo jo predsednik Borut Dereani in pa člana Ana Štih in Marko
Ducman. Ustvarili smo tudi nov elektronski naslov (dk_tsenis@tenis-sodnik.si),
na katerega se lahko obrnejo s vprašanji ali prijavami tako sodniki, trenerji,
starši in tudi drugi vključeni v tekmovalni tenis v primeru disciplinskih kršitev
članov SO.
Do zaključka leta 2016 na naš naslov nismo prejeli nobene prijave.
V letu 2017 pa smo obravnavali 8 kršitev. Za kar 4 od teh smo izdali kazen, ki
veleva prepoved opravljanja ene izmed sodniških funkcij za neko določeno
obdobje. Žal smo se za eno kršitev sodniške etike in nespoštovanja
tekmovalnega pravilnika morali začeti k ekstremni kazni sedmih mesecev
prepovedi delovanje za določeno sodniško funkcijo. Za ostale kršitve smo izrekli
le opomine.
V letu 2018 smo do današnjega dne obravnavali 1 kršitev. Za to kršitev smo
izdali prepoved opravljanja vseh sodniških funkcij za obdobje 3 mesecev.
Ob vsaki prijavi članov TS na DK, se redno sestanemo oz. dogovorimo kako
bomo rešili primer. Prijavljeni ima vedno 15 dni časa, da se odzove na naš poziv
in razloži prijavo še s svoje strani. Če tega ne prejmemo, je naše delo težje, saj
tako ne poznamo plati zgodbe prijavljenega. V sklepu vsakemu podamo
priporočilo, kaj narediti, če se v prihodnje zopet znajde v takšni situaciji.
Kar nekaj spornih zadev smo rešili s pogovorom ali pisno obrazložitvijo, ki je
zadovoljila vprašujočega, tako da ni podal uradne prijave.
Menim, da je DK SO TS v tej sestavi delovala vestno, korektno, poučno, po
pravilih in fleksibilno tam, kjer je bilo potrebno. Kljub profesionalnem pristopu
pa je bilo naše delo popolnoma voluntersko in brez stroškov za SO kot za TS.
Upam, da bo naslednja DISCIPLINSKA KOMISIJA, ki jo bo imenoval novi IO SO
TS, nadaljevala naše delo in ga še nadgradila.

Maribor, 12.4.2018
Borut Dereani
Predsednik DK SO TS

Blaž Anže Pipan
Sekretar SO TS
Kajakaška cesta 26
1133 Ljubljana

Zadeva: Poročilo sekretarja SO Tenis Slovenije za skupščino 2018
1. Primerjava števila rednega članstva med leti 2005 do 2018
Leto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Število članov SO TZS
107
110
99
102
111
98
80
84
78
59
76
70
75
50* plačila do 11.04.2018

Indeks
102,8
90,0
103,0
108,8
88,3
81,6
105,0
92,8
75,64
128,81
92,11
107,14

V letih od 2014 in 2018 je plačevanje članarine potekalo preko računov, ki sem jih kreiral
sekretar SO Tenis Slovenije, Blaž Anže Pipan. V teh letih je pošiljanje položnic potekalo v
mesecu februarju in marcu. Sodniki so že prejeli položnice za letošnje leto, vendar nimam
popolno odprtega portala za kreiranje položnic in ne morem vsem poslati položnic, niti ne
morem popravljati njihovi osebnih podatkov.
Članstvo se zmanjšuje vsako leto in se bo tudi v prihodnje, glede na to, da se število
mednarodnih turnirjev zmanjšuje, ter da se zmanjšuje število sojenj glavnih sodnikov na
nacionalnih turnirjih in ligah. Mladi perspektivni glavni sodniki ne dobijo dovolj priložnosti
za napredovanje in s tem izgubijo zanimanje za sodelovanje v Sodniški organizaciji. Število
članov se tako lahko dopolnjuje z organizacijo seminarjev za glavne sodnike vsako leto. Za
leto 2018 predlagam, da se ponovno razpiše in organizira seminar za nove glavne sodnike saj
bo s tem članstvo v SO zagotovo višje v letošnjem in prihodnjem letu.

Število vrhovnih sodnikov se nekoliko zmanjšuje. Od zadnjega seminarja za vrhovne sodnike
je minilo 7 let, zato bi bilo primerno v bližnji prihodnosti organizirati seminar za nove
vrhovne sodnike.
2. Delegiranje
Pri delegiranju vrhovnih sodnikov na posamezne turnirje so odločali različni faktorji. Kot
poglavitni faktor je bila želja organizatorjev po posameznih sodnikih in njihova bližina. Z
zmanjšanjem dela nekaterih vrhovnih sodnikov se je povečala širina delegacij med vrhovne
sodnike.
Delegacije so bile kdaj poslane tudi zelo pozno, zaradi poznega prejema koledarjev s strani
Tenis Slovenije, še posebej za ligaške tekme, ki jih prejmem teden dni pred začetkom ligaških
tekem. Posebnost so delegacije na ligi do 18 let, saj se delegacije delajo iz dneva v dan, saj se
ne pozna domačina tekmovanja pred zaključkom prejšnjega dne. Kljub vsemu so bili vsi
turnirji in vsa ligaška tekmovanja pokrita z vrhovnimi sodniki.
Pri delegacijah za poletje 2018 se bom zavzemal, da lahko delo opravljajo samo sodniki, ki so
poravnali članarino za poletno in zimsko sezono 2018/2019. Do 11.04.2018 je članarino za
leto 2018 poravnalo 50 sodnikov.
3. Licenčno obnovitveni seminarji
V letih 2015, 2016 in 2017 je bil pred vsakim začetkom poletne sezone organiziran licenčnoobnovitveni seminar. V letu 2017 je bil sestavljen nov test, ki je zahteval od tečajnikov pisne
odgovore. S tem pa so se lahko razvili pogovori. Pred začetkom poletne sezone 2018, licenčno
obnovitveni seminar ni bil organiziran. Bilo bi primerno, da se najde termin in da se ga
organizira med poletno sezono 2018, v kolikor bi bilo to izvedljivo, mogoče v novi obliki, kjer
bi bilo več časa na razpolago za pogovor o celotni izvedbi turnirja v praksi. Kar bi pomenilo,
da bi moral seminar potekati preko celega dneva. Zadnji dve leti je bil obnovitveni seminar
organiziran v prostorih Študentskega Kampusa v Ljubljani.
4. Seminar za nove glavne sodnike
V letih 2015, 2016 in 2017 je bil razpisan seminar za nove glavne sodnike. V letu 2016
seminar za nove glavne sodnike ni bil izpeljan zaradi premajhnega števila prijavljenih,
prijavilo se je 5 kandidatov. V letu 2015 se je na seminar prijavilo 28 kandidatov, od tega je
22 prijavljenih tečajnikov seminar opravilo in prejelo naziv glavni sodnik. V letu 2017 se je
prijavilo na seminar za nove glavne sodnike 22 kandidatov, udeležilo se jih je 20, 19 jih je
opravilo izpit in s tem pridobilo naziv glavni sodnik.

5. Seminar za nove vrhovne ligaške sodnike
Teoretični del seminarja za nove ligaške sodnike je bil izpeljan v petek, 8.4.2016, v
Študentskem kampusu, v Ljubljani. Udeležilo se ga je 19 tečajnikov. Eden od tečajnikov je po
teoretičnem delu odstopil od opravljanja seminarja. Do danes je pozitivno opravilo seminar
11 tečajnikov. Preostali tečajniki niso opravili ali teoretičnega dela ali prakse na ligaškem
srečanju.

Ljubljana, 11. 4. 2018

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

POROČILO O DELOVANJU KOMISIJE ZA PRITOŽBE V LETU 2017 in 2018*
Komisija za pritožbe pri Teniški zvezi Slovenije v letu 2017 in 2018 ni prejela v odločanje nobene
zadeve.

Ljubljana, 10. 11. 2018
Uroš Brinovec, l.r.
Predsednik Komisije za pritožbe pri TZS

*Poročilo zajema delovanje Komisije za pritožbe pri Teniški zvezi Slovenije v letu 2017 in v letu 2018, in sicer do dneva tega poročila.

POROČILO O DELOVANJU SEKCIJE ZA TENIS NA MIVKI PRI TENIŠKI ZVEZI
SLOVENIJE V LETU 2017 in 2018*
I.

UVOD

Sekcija za tenis na mivki pri Teniški zvezi Slovenije (v nadaljevanju: Sekcija) je v letu 2017 in 2018 kot krovna
organizacija s področja tenisa na mivki v Sloveniji nadaljevala s svojimi aktivnostmi v zvezi s promocijo in
popularizacijo tenisa na mivki v Sloveniji.
II.

AKTIVNOSTI

Sekcija je v sodelovanju s ŠD Tenis na mivki Domžale v letu 2017 organizirala 11 dogodkov v tenisu na mivki,
med katerimi je bilo 8 mednarodnih ITF turnirjev in 3 nacionalne turnirje. V letu 2018 je bilo organiziranih 9
dogodkov v tenisu na mivki, med katerimi je bilo 7 mednarodnih ITF turnirjev in 2 nacionalna turnirja. V letu
2018 je bila prvič organizirana slovenska turneja mednarodnih turnirjev v tenisu na mivki, v okviru katere je
bilo v 10 dneh organiziranih 5 mednarodnih ITF turnirjev v tenisu na mivki (v Mariboru, Ljubljani in
Preddvoru). Na tedenski ravni so bili organizirani treningi in promocijske aktivnosti.
III.

REZULTATI

Člani in članice reprezentance v tenisu na mivki so v letu 2017 in 2018 zelo uspešno nastopali na
mednarodnih tekmovanjih. Največji uspehi v letu 2017 in 2018:
 4x polfinale na mednarodnem ITF turnirju v tenisu na mivki z nagradnim skladom 10.000$ - moške
dvojice (Fukuoka in Miyazaki, Japonska);
 5x zmaga na mednarodnih ITF turnirjih z nagradnim skladom 2.500$ (Katovice, Poljska; Heraklion,
Grčija; Maribor; Preddvor);
 1 slovenski igralec v TOP 50, 1 slovenska igralka v TOP 100 na svetovni ITF lestvici.
IV.




NAČRTI ZA LETO 2019
nadaljevanje promocije in popularizacije tenisa na mivki v Sloveniji (področje Maribora, Primorske);
priprava na udeležbo na Beach World Games, ki bodo oktobra 2019 potekale v San Diegu, ZDA;
iskanje sponzorskih sredstev za promocijske, organizacijske in reprezentančne aktivnosti.

Ljubljana, 10. 11. 2018
Uroš Brinovec, l.r.
Predsednik Sekcije za Tenis na mivki pri TZS

*Poročilo zajema delovanje Sekcija za Tenis na mivki pri Teniški zvezi Slovenije v letu 2017 in v letu 2018, in sicer do dneva tega poročila.

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017
______________________________________________________________________________
Zavezanec za davek: TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Sedež oziroma kraj poslovanja: VURNIKOVA ULICA 2, LJUBLJANA
Davčna številka: 83932658 Matična številka 5245834
Vrsta dejavnosti (po SKD): 93.190 - Druge športne dejavnosti
Vrsta pretežne dejavnosti: 93.190 - Druge športne dejavnosti
Šifra davčne izpostave, ki je pristojna za zavezanca: 25 - LJUBLJANA-CENTER
Občina: 0061 - LJUBLJANA

______________________________________________________________________________
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji: DA
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji:
Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote: NE

NE

______________________________________________________________________________
Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:
Način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obračun:
X davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
Sprememba načina ugotaljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju:
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju:

NE

Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem
obdobju: NE

______________________________________________________________________________
Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2: DA
Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2:
NE obračun investicijskega sklada (prvi odstavek 61. člena)
NE obračun pokojninskega sklada (drugi odstavek 61. člena)
NE obračun zavarovalnice za izvajanje pokojninskega načrta (tretji odstavek 61. člena)
NE obračun družbe tveganega kapitala za izvajanje dopustnih naložb tveganega kapitala (četrti odstavek 61.
člena)

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2: NE
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2: NE
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim
odstavkom 17. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE
Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2: NE
Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2
in mora v skladu s šestim odstavkom 19. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec je del mednarodne skupine podjetij, katere skupni konsolidirani prihodki v poslovnem letu
neposredno pred poslovnim letom poročanja so enaki ali presegajo 750.000.000,00 evrov:
NE

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo (označite z obkrožitvijo)
NE davčni obračun za dejavnosti obdavčene po ZDDPO-2
NE davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo
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______________________________________________________________________________
Vrsta oddanega obračuna:
DA

Redni davčni obračun (358. člen ZDavP-2)
DA za koledarsko leto
NE za poslovno leto, ki je različno od koledarskega leta
NE za prehodno obdobje

NE Davčni obračun v primeru statusnih sprememb
primeru statusnih sprememb

Pomoč za izpolnjevanje obrazca Obračuna DDPO v

Obračunski dan:
Dan vpisa spremembe v register:
NE
NE
NE
NE
NE
NE

davčni obračun pri združitvah - pripojitvah ali spojitvah (361. in 362. člen ZDavP-2)
davčni obračun pri razdelitvah (363. in 364. člen ZDavP-2)
davčni obračun pri oddelitvah (365. in 366. člen ZDavP-2)
davčni obračun pri izčlenitvah
davčni obračun pri prenosu premoženja

davčni obračun prevzete (prenosne) družbe

Prevzete družbe v transakciji

NE

davčni obračun prevzemne družbe

Prevzemne/novoustanovljene družbe v
transakciji

NE

Davčni obračun pri začetku postopka prisilne poravnave (367. člen ZDavP-2)

NE

Davčni obračun v primeru prenehanja davčnega zavezanca

Naziv

Davčna številka

NE

prenehanje po stečajnem postopku (368. člen ZDavP-2):
NE davčni obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka
NE davčni obračun v času stečajnega postopka
NE končni davčni obračun ob koncu stečajnega postopka

NE

prenehanje po postopku likvidacije (368.a člen ZDavP-2):
NE davčni obračun na dan pred začetkom likvidacije
NE davčni obračun v času likvidacijskega postopka
NE končni davčni obračun ob zaključku likvidacije

NE

davčni obračun v primeru prenehanja po skrajšanjem postopku (369. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri drugih postopkih prenehanja (360. člen ZDavP-2) (razen v primerih statusnih
sprememb iz 361. do 366. člena ZDavP-2)
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Znesek v eurih s centi
Zap.št.

Postavka

Znesek

1.

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:

434.700,51

1.1

Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim
odtegljajem

2.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje (vsota
2.1 do 2.14)

365.081,72

2.1

Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti

365.081,72

2.2

Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih
rezervacij

2.3

Izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih
rezervacij

2.4

Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni
upoštevala

2.5

Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam

2.6

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo
v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.7

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega
kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena
ZDDPO-2

2.8

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v
skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.9

Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja

2.10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
2.11 Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih
davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne
obdavčitve
2.12 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
2.13 Izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
2.14 Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, združitvah
in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju
samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.
3.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje (vsota 3.1
do 3.6)

3.1

Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.
člena

3.2

Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena

3.3

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena

3.4

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom
iz 17. člena

3.5

Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti

0,00
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3.6

Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2.

4.

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)

5.

ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih

5.N

NORMIRANI ODHODKI v višini 0 % davčno priznanih prihodkov

69.618,79
427.679,64
0,00

6.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota
6.1 do 6.43)

378.270,75

6.1

Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti

359.186,74

6.2

Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.
člena

6.3

Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena

6.4

Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16.
člena

6.5

Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb
rezidentov iz 17. člena

6.6

Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso
davčno priznane

6.7

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov
prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo
zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po 1. odst. 21. člena ne priznajo

6.8

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22.
členu ne priznajo.

6.9

Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih
po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja
bančništvo

6.10 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom,
ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti
6.11 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb
o izogibanju dvojnega obdavčevanja
6.12 Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim
izplačilom dobička
6.13 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
6.14 Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)

0,00

6.14.1 Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb
6.14.2 Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb
6.15 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev
6.16 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ
6.17 Nepriznani odhodki za davke
6.18 Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih
dajatev

24,92

6.19 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b tč. 1.
odst. 30. člena
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6.20 Nepriznani odhodki za donacije
6.21 Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
6.22 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z
zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino
6.23 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom
6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance

1.440,78
17.618,31

6.25 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega
organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora
6.26 Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil
6.27 Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,
obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi
predpisanih stopenj
6.28 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih
nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana
6.29 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred
dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,
obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne
namene
6.30 Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna
tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo
6.31 Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška
družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki
ureja trg vrednostnih papirjev
6.32 Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki
presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo
6.33 Nepriznani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila
plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih
odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z
zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi
6.34 Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z
zakonom
6.35 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za
izgube, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena
ZDDPO-2
6.36 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi
naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim
odstavkom 25. člena ZDDPO-2
6.37 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v
bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2
6.38 Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu
premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
6.39 Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2.
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6.40 Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na
določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni
pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.
6.41 Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem
ali preteklih davčnih obdobjih
6.42 Nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob
6.43 Nepriznani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob
7.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje (vsota 7.1
do 7.12)

7.1

Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile
delno priznane kot odhodek

7.2

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob
odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane

7.3

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili
davčno priznani

7.4

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se
priznajo ob prodaji oz. odtujitvi

7.5

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni
znesek, ki kot odhodek ni bil priznan

7.6

Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po
metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj

7.7

Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo

7.8

Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred
dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,
obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne
namene

7.9

Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti

0,00

7.10 Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2.
7.11 Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na
določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni
pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.
7.12 Povečanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. člena ZUDDob
8.

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7) oziroma 5.N

49.408,89

9.

RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)

20.209,90

10.

RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)

0,00

11.

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri
spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1
– 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5 - 11.6)

0,00

11.N

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri
spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih za
zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov

0,00
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(zap.št.11 krat (1-0))
11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način
sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu
11.2 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen
način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem
obračunu
11.3 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih
usmeritev in popravkov napak
11.4 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih
usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne
nagrade in odpravnine
11.5 Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi
prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni
poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo,
ter za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem
donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju
11.6 Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za
pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način
računovodenja ter za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v
drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih
rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni
zmanjševal davčne osnove
12.

Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.8)

0,00

12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve
sredstva pred predpisanim rokom
12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa
sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko
brezposelnostjo pred predpisanim rokom
12.3 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne
dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
12.4 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v
višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
12.5 Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi
12.6 Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene
spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva
12.7 Povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in
delitvah, v skladu z 38. člena ZDDPO-2
12.8 Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve
terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis
13.

DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če > 0 oziroma (9 + 11.N +
12)

20.209,90

14.

DAVČNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če < 0

0,00

15.

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar
največ do višine davčne osnove pod zap. št. 13)

0,00

15.1 Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih
vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine
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ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine
15.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
15.3 Pokrivanje izgube
15.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
15.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
15.6 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku 1. odst. 55. člena
ZDDPO-2
15.7 Zmanjšanje davčne osnove za koriščenje regijske olajšave za vlaganja v
raziskave in razvoj po 55. členu ZDDPO-2
15.8 Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2
15.9 Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem
15.10 Olajšava za zaposlovanje invalidov
15.11 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
15.12 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
15.13 Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene,
dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke
religiozne in splošno koristne namene
15.14 Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim
društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
15.15 Izplačila političnim strankam
15.16 Davčna ugodnost za začetno investicijo v ekonomski coni – vlaganja v osnovna
sredstva in neopredmetena sredstva
15.17 Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni
15.18 Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu ZDDPO-2
15.19 Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28.
člena ZSRR-2
15.20 Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena
ZSRR-2
16.

OSNOVA ZA DAVEK (13 – 15)

17.

DAVEK (zap. št. 16 krat 19 odstotkov)

18.

Odbitek tujega davka

19.

Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka

20.

DAVČNA OBVEZNOST (17 – 18 ± 19)

21.

Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka

22.

Vplačane akontacije

23.

OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 – 21 – 22), če > 0

24.

PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), če < 0

25.

OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA

26.

Akontacija 19

27.

Mesečni obrok akontacije

28.

Trimesečni obrok akontacije

20.209,90
3.839,88

3.839,88

3.668,47
171,41
0,00
20.209,90
3.839,88
319,99
0,00
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DA Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3):
Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3, ker so bili ti podatki predloženi
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne 22.02.2018
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______________________________________________________________________________
Sestavni del obračuna so naslednje priloge (označene z X):
Priloga 3a – Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv v primeru združitev in delitev
Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja
Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube
Priloga 6a – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2
Priloga 7a – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
Priloga Pravilnik (za 7a1) – Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Priloga priloga 7b – Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Priloga 11 – Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi
Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami
Priloga 14 – Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij
oziroma držav z davčno ugodnejšim režimom
Priloga 15 – Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami
Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2
Priloga 17 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 17. členu ZDDPO-2
Priloga 18 – Podatki v zvezi z olajšavo po ZUDDob
Priloga 19 – Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v družbe tveganega kapitala
Priloga 20 – Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
ZRPPR1015 - Priloga 1
ZRPPR1015 - Priloga 2
Uredba RDP - Priloga 1
Uredba RDP - Priloga 2
Priloga CbCR
Obrazec Samoprijava-1

V/Na...................................., dne.............................

Žig in podpis odgovorne osebe:
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OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017
______________________________________________________________________________
Zavezanec za davek: TZS ŠPORT d.o.o.
Sedež oziroma kraj poslovanja: Vurnikova ulica 2 , Ljubljana
Davčna številka: 95479627 Matična številka 6380557
Vrsta dejavnosti (po SKD): 93.190 - Druge športne dejavnosti
Vrsta pretežne dejavnosti: 93.190 - Druge športne dejavnosti
Šifra davčne izpostave, ki je pristojna za zavezanca: 24 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD
Občina: 0061 - LJUBLJANA

______________________________________________________________________________
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji: DA
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji:
Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote: NE

NE

______________________________________________________________________________
Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:
Način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obračun:
X davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
Sprememba načina ugotaljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju:
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju:

NE

Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem
obdobju: NE

______________________________________________________________________________
Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2: NE
Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2:
NE obračun investicijskega sklada (prvi odstavek 61. člena)
NE obračun pokojninskega sklada (drugi odstavek 61. člena)
NE obračun zavarovalnice za izvajanje pokojninskega načrta (tretji odstavek 61. člena)
NE obračun družbe tveganega kapitala za izvajanje dopustnih naložb tveganega kapitala (četrti odstavek 61.
člena)

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2: NE
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2: NE
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim
odstavkom 17. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE
Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2: DA
Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2
in mora v skladu s šestim odstavkom 19. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec je del mednarodne skupine podjetij, katere skupni konsolidirani prihodki v poslovnem letu
neposredno pred poslovnim letom poročanja so enaki ali presegajo 750.000.000,00 evrov:
NE

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo (označite z obkrožitvijo)
NE davčni obračun za dejavnosti obdavčene po ZDDPO-2
NE davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo
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______________________________________________________________________________
Vrsta oddanega obračuna:
DA

Redni davčni obračun (358. člen ZDavP-2)
DA za koledarsko leto
NE za poslovno leto, ki je različno od koledarskega leta
NE za prehodno obdobje

NE Davčni obračun v primeru statusnih sprememb
primeru statusnih sprememb

Pomoč za izpolnjevanje obrazca Obračuna DDPO v

Obračunski dan:
Dan vpisa spremembe v register:
NE
NE
NE
NE
NE
NE

davčni obračun pri združitvah - pripojitvah ali spojitvah (361. in 362. člen ZDavP-2)
davčni obračun pri razdelitvah (363. in 364. člen ZDavP-2)
davčni obračun pri oddelitvah (365. in 366. člen ZDavP-2)
davčni obračun pri izčlenitvah
davčni obračun pri prenosu premoženja

davčni obračun prevzete (prenosne) družbe

Prevzete družbe v transakciji

NE

davčni obračun prevzemne družbe

Prevzemne/novoustanovljene družbe v
transakciji

NE

Davčni obračun pri začetku postopka prisilne poravnave (367. člen ZDavP-2)

NE

Davčni obračun v primeru prenehanja davčnega zavezanca

Naziv

Davčna številka

NE

prenehanje po stečajnem postopku (368. člen ZDavP-2):
NE davčni obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka
NE davčni obračun v času stečajnega postopka
NE končni davčni obračun ob koncu stečajnega postopka

NE

prenehanje po postopku likvidacije (368.a člen ZDavP-2):
NE davčni obračun na dan pred začetkom likvidacije
NE davčni obračun v času likvidacijskega postopka
NE končni davčni obračun ob zaključku likvidacije

NE

davčni obračun v primeru prenehanja po skrajšanjem postopku (369. člen ZDavP-2)

NE davčni obračun pri drugih postopkih prenehanja (360. člen ZDavP-2) (razen v primerih statusnih
sprememb iz 361. do 366. člena ZDavP-2)
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Znesek v eurih s centi
Zap.št.

Postavka

1.

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:

1.1

Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim
odtegljajem

2.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje (vsota
2.1 do 2.14)

2.1

Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti

2.2

Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih
rezervacij

2.3

Izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih
rezervacij

2.4

Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni
upoštevala

2.5

Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam

2.6

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo
v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.7

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega
kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena
ZDDPO-2

2.8

Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v
skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.9

Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja

Znesek
426.939,65

0,00

2.10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
2.11 Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih
davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne
obdavčitve
2.12 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
2.13 Izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
2.14 Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, združitvah
in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju
samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.
3.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje (vsota 3.1
do 3.6)

3.1

Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.
člena

3.2

Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena

3.3

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena

3.4

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom
iz 17. člena

3.5

Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti

605,43

605,43
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3.6

Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2.

4.

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)

427.545,08

5.

ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih

422.981,23

5.N

NORMIRANI ODHODKI v višini 0 % davčno priznanih prihodkov

6.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota
6.1 do 6.43)

6.1

Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti

6.2

Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.
člena

6.3

Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena

6.4

Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16.
člena

6.5

Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb
rezidentov iz 17. člena

6.6

Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso
davčno priznane

6.7

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov
prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo
zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po 1. odst. 21. člena ne priznajo

6.8

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22.
členu ne priznajo.

6.9

Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih
po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja
bančništvo

0,00
9.138,12

6.10 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom,
ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti
6.11 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb
o izogibanju dvojnega obdavčevanja
6.12 Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim
izplačilom dobička
6.13 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
6.14 Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)

80,00

6.14.1 Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb
6.14.2 Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb

80,00

6.15 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev
6.16 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ

515,00

6.17 Nepriznani odhodki za davke
6.18 Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih
dajatev

186,25

6.19 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b tč. 1.
odst. 30. člena
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6.20 Nepriznani odhodki za donacije

5,00

6.21 Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
6.22 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z
zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino
6.23 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom
6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance

8.351,87

6.25 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega
organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora
6.26 Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil
6.27 Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,
obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi
predpisanih stopenj
6.28 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih
nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana
6.29 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred
dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,
obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne
namene
6.30 Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna
tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo
6.31 Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška
družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki
ureja trg vrednostnih papirjev
6.32 Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki
presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo
6.33 Nepriznani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila
plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih
odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z
zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi
6.34 Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z
zakonom
6.35 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za
izgube, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena
ZDDPO-2
6.36 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi
naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim
odstavkom 25. člena ZDDPO-2
6.37 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v
bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2
6.38 Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu
premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
6.39 Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2.
Stran 5 od 10

6.40 Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na
določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni
pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.
6.41 Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem
ali preteklih davčnih obdobjih
6.42 Nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob
6.43 Nepriznani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob
7.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje (vsota 7.1
do 7.12)

7.1

Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile
delno priznane kot odhodek

7.2

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob
odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane

7.3

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili
davčno priznani

7.4

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se
priznajo ob prodaji oz. odtujitvi

7.5

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni
znesek, ki kot odhodek ni bil priznan

7.6

Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po
metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj

7.7

Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo

7.8

Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred
dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,
obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne
namene

7.9

Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti

0,00

7.10 Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma
vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja,
zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.
poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu
ZDoh-2.
7.11 Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na
določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni
pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.
7.12 Povečanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. člena ZUDDob
8.

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7) oziroma 5.N

413.843,11

9.

RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)

13.701,97

10.

RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)

0,00

11.

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri
spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1
– 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5 - 11.6)

0,00

11.N

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri
spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih za
zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov

0,00
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(zap.št.11 krat (1-0))
11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način
sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu
11.2 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen
način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem
obračunu
11.3 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih
usmeritev in popravkov napak
11.4 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih
usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne
nagrade in odpravnine
11.5 Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi
prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni
poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo,
ter za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem
donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju
11.6 Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za
pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način
računovodenja ter za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v
drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih
rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni
zmanjševal davčne osnove
12.

Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.8)

0,00

12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve
sredstva pred predpisanim rokom
12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa
sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko
brezposelnostjo pred predpisanim rokom
12.3 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne
dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
12.4 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v
višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov
12.5 Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi
12.6 Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene
spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva
12.7 Povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in
delitvah, v skladu z 38. člena ZDDPO-2
12.8 Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve
terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis
13.

DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če > 0 oziroma (9 + 11.N +
12)

13.701,97

14.

DAVČNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če < 0

0,00

15.

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar
največ do višine davčne osnove pod zap. št. 13)

0,00

15.1 Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih
vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine
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ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine
15.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
15.3 Pokrivanje izgube
15.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
15.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
15.6 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku 1. odst. 55. člena
ZDDPO-2
15.7 Zmanjšanje davčne osnove za koriščenje regijske olajšave za vlaganja v
raziskave in razvoj po 55. členu ZDDPO-2
15.8 Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2
15.9 Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem
15.10 Olajšava za zaposlovanje invalidov
15.11 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
15.12 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
15.13 Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene,
dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke
religiozne in splošno koristne namene
15.14 Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim
društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
15.15 Izplačila političnim strankam
15.16 Davčna ugodnost za začetno investicijo v ekonomski coni – vlaganja v osnovna
sredstva in neopredmetena sredstva
15.17 Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni
15.18 Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu ZDDPO-2
15.19 Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28.
člena ZSRR-2
15.20 Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena
ZSRR-2
16.

OSNOVA ZA DAVEK (13 – 15)

17.

DAVEK (zap. št. 16 krat 19 odstotkov)

18.

Odbitek tujega davka

19.

Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka

20.

DAVČNA OBVEZNOST (17 – 18 ± 19)

21.

Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka

22.

Vplačane akontacije

23.

OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 – 21 – 22), če > 0

24.

PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), če < 0

25.

OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA

26.

Akontacija 19

27.

Mesečni obrok akontacije

28.

Trimesečni obrok akontacije

13.701,97
2.603,37

2.603,37

1.973,94
629,43
0,00
13.701,97
2.603,37
216,95
0,00
Stran 8 od 10

DA Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3):
Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3, ker so bili ti podatki predloženi
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne 22.02.2018
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______________________________________________________________________________
Sestavni del obračuna so naslednje priloge (označene z X):
Priloga 3a – Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv v primeru združitev in delitev
Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja
Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube
Priloga 6a – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2
Priloga 7a – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
Priloga Pravilnik (za 7a1) – Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Priloga priloga 7b – Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Priloga 11 – Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi
Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami
Priloga 14 – Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij
oziroma držav z davčno ugodnejšim režimom
Priloga 15 – Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami
Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2
Priloga 17 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 17. členu ZDDPO-2
Priloga 18 – Podatki v zvezi z olajšavo po ZUDDob
Priloga 19 – Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v družbe tveganega kapitala
Priloga 20 – Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
ZRPPR1015 - Priloga 1
ZRPPR1015 - Priloga 2
Uredba RDP - Priloga 1
Uredba RDP - Priloga 2
Priloga CbCR
Obrazec Samoprijava-1

V/Na...................................., dne.............................

Žig in podpis odgovorne osebe:
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Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Osnovni podatki
Vrsta:

Društvo

Matična številka

5245834000

Davčna številka

83932658

Ime poslovnega subjekta

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Sedež (ulica, hišna številka in kraj)

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Izračunana zavezanost k reviziji

0 - Ne

Status društva

1 - Društvo

Računovodimo

SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

MAJDA ŠPAROVEC

Telefonska številka osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance

04 513 04 59

Email kontaktne osebe

TEMPO@SIOL.NET

Vodja poslovnega subjekta

MARKO UMBERGER

Kraj

LJUBLJANA

Obdobje poročanja
od

1.1.2017

do

31.12.2017

Pripravljeno: 27.02.2018 13:24

Stran 1 od 8

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5245834000

Sedež poslovnega subjekta:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
83932658

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
04 513 04 59

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,
63, 65, 66, 67

SREDSTVA

001

131.576,40

128.116,00

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del
07, del 08, del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

002

18.275,01

20.678,00

del 00, del 08, del 13

I. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

003

10.176,01

12.769,00

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

004

10.176,01

12.769,00

2. Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

009

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

599,00

409,00

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

019

7.500,00

7.500,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020

7.500,00

7.500,00

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0,00

0,00

del 07, del 08, 10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,
32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

032

83.853,57

76.516,00

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

033

0,00

0,00

II. Zaloge

034

0,00

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe

040

0,00

1.164,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil

041

0,00

1.164,00

2. Kratkoročna posojila

045

0,00

0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

82.565,13

72.138,00

V. Denarna sredstva

052

1.288,44

3.214,00

C. KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

053

29.447,82

30.922,00

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

131.576,40

128.116,00

A. SKLAD

056

-51.857,42

-55.596,00

I. Društveni sklad

056a

-51.857,42

-55.596,00

94

II. Revalorizacijske rezerve

067

0,00

0,00

95

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

del 00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,
del 13
01
06, del 07
06

67
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,
65, 66
del 07, 17, 18
17
del 07, 18
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16
10, 11
19
del 99
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98
90, 92, 93, 94, 95
90, 92, 93

Pripravljeno: 27.02.2018 13:24
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta
96

Prejšnjega leta

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

072

0,00

0,00

del 96

1. Rezervacije

073

0,00

0,00

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

074

0,00

0,00

del 97, del 98

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

075

0,00

0,00

del 97

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

0,00

0,00

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

085

183.433,82

183.712,00

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

086

0,00

0,00

27, del 97

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

97.165,50

128.284,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

86.268,32

55.428,00

D. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

095

0,00

0,00

Zunajbilančne obveznosti

096

0,00

0,00

21

29
del 99

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

LJUBLJANA

MAJDA ŠPAROVEC

MARKO UMBERGER

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.

Pripravljeno: 27.02.2018 13:24

MD5: BD99DC3B14FAD321307BD0DF7EC2B19E
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5245834000

Sedež poslovnega subjekta:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
83932658

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
04 513 04 59

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

1
del 76

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

59.216,72

53.167,00

60, del 61, 63

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

60, del 61, 63

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

79

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

del 76

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVNIMI UČINKI

124

365.081,72

332.789,00

del 76

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

0,00

0,00

60, 61, 63, 76, 79

F. KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA

126

424.298,44

385.956,00

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,
72

G. POSLOVNI ODHODKI

127

426.472,21

393.163,00

I. Stroški blaga, materiala in storitev

128

334.522,34

295.022,00

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0,00

0,00

40

2. Stroški porabljenega materiala

130

14.668,63

9.148,00

41

3. Stroški storitev

134

319.853,71

285.874,00

47

II. Stroški dela

139

87.363,00

92.398,00

del 47

1. Stroški plač

140

68.492,91

70.540,00

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

6.092,28

6.267,00

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

4.984,61

5.128,00

del 47

4. Drugi stroški dela

143

7.793,20

10.463,00

43, 72

III. Odpisi vrednosti

144

3.001,57

3.410,00

1. Amortizacija

145

3.001,57

3.410,00

del 72

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

0,00

0,00

del 72

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147

0,00

0,00

44, 48

IV. Drugi poslovni odhodki

148

1.585,30

2.333,00

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

H. PRESEŽEK POSLOVNIH
PRIHODKOV

151

0,00

0,00

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

I. PRESEŽEK POSLOVNIH
ODHODKOV

152

2.173,77

7.207,00

40, 41, del 70
del 70

43

J. FINANČNI PRIHODKI

153

10.057,74

13.955,00

del 77

77

I. Finančni prihodki iz deležev

155

8.775,49

13.192,00

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

0,00

0,00

Pripravljeno: 27.02.2018 13:24
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

1.282,25

763,00

K. FINANČNI ODHODKI

166

1.193,86

5.241,00

del 74

I. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb

168

0,00

0,00

del 74

II. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

169

83,60

0,00

del 74

III. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

174

1.110,26

5.241,00

78

L. DRUGI PRIHODKI

178

344,33

1,00

75

M. DRUGI ODHODKI

181

13,57

1.174,00

80

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

182

7.020,87

334,00

80

O. PRESEŽEK ODHODKOV

183

0,00

0,00

del 81

P. DAVEK OD DOHODKOV

184

0,00

0,00

del 81

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

186

7.020,87

334,00

89

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187

0,00

0,00

del 80

Š. Kritje odhodkov obravnavanega
obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih
obdobij

187a

0,00

0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)

188

3,00

3,07

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

189

12

12

Tekočega leta
74

Prejšnjega leta

Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo
plače /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

LJUBLJANA

MAJDA ŠPAROVEC

MARKO UMBERGER

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.

Pripravljeno: 27.02.2018 13:24

MD5: 63F4B97509A349D4E0892FCDA8CCBE08
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5245834000

Sedež poslovnega subjekta:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
83932658

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
Dodatni podatki k izkazu
04 513 04 59

poslovnega izida
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi

Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

SKUPAJ

1

2

76

3

OD TEGA: iz opravljanja
pridobitne dejavnosti

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

4

5

6 (del 4)

7 (del 5)

1. Prihodki od dejavnosti

400

424.298,44

385.956,00

59.216,72

53.167,00

del 76

a) dotacije iz Fundacije za
financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji

401

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

b) dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev

402

216.743,73

202.904,00

0,00

0,00

del 76

c) dotacije iz drugih fundacij,
skladov in ustanov

403

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

č) donacije drugih pravnih in fizičnih
oseb

404

78.172,99

59.210,00

0,00

0,00

del 76

d) prispevki uporabnikov posebnih
socialnih programov

405

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

e) članarine in prispevki članov

406

70.165,00

70.675,00

0,00

0,00

del 76

f) prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

407

59.216,72

53.167,00

59.216,72

53.167,00

del 76

g) prihodki od prodaje trgovskega
blaga in materiala

408

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

h) ostali prihodki od dejavnosti

409

0,00

0,00

0,00

0,00

del 48

2. Dotacije drugim društvom in
drugim pravnim osebam

410

0,00

0,00

0,00

0,00

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

LJUBLJANA

MAJDA ŠPAROVEC

MARKO UMBERGER

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.

Pripravljeno: 27.02.2018 13:24

MD5: 8CF3FC052A2298C4FFC272FE1D032EE

Stran 6 od 8

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Matična številka:

5245834000

Davčna številka:

83932658

Ime poslovnega subjekta:

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Sedež:

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

IZJAVA

Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, namenjeni tudi
javni objavi.
S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša
obveznost predlaganja letnih poročil po prvem odstavku 29. člena Zakona o društvih (ZDru-1).

Z izjavo se strinjam:

DA

Kraj:

Zastopnik društva:

LJUBLJANA

MARKO UMBERGER

Datum:

Pripravljeno: 27.02.2018 13:24
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Matična številka:

5245834000

Davčna številka:

83932658

Ime poslovnega subjekta:

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Sedež:

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO
Postavke v letnih računovodskih izkazih so vrednotene po načrtu stalnosti.
Upoštevano je načelo previdnosti, kar pomeni, da so do bilančnega dne upoštevani samo
uresničeni dobički, da so upoštevana vsa predvidljiva tveganja in izgube, da je obračunana
amortizacija in evidentirali vsi odpisi ne glede na plačilo, torej po načelu nastanka poslovnega
dogodka. Sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so upoštevane posamično.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomerne časovne amortizacije.
Amortizacija se obračunava posamično, za vsako osnovno sredstvo posebej.
Postavke, ki izvorno glasijo na tujo valuto, so preracunane v domačo valuto na bilančno-presečni
dan po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Družba ima dolgoročne finančne naložbe v TZS šport d.o.o.
Društvo je družbenik v drugi družbi.
Društvo ima presežek Prihodkov v višini 7020,87 EUR.

Kraj:

Zastopnik društva:

LJUBLJANA

MARKO UMBERGER

Datum:
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Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Osnovni podatki
Vrsta:

Gospodarska družba

Matična številka

6380557000

Davčna številka

95479627

Ime poslovnega subjekta

TZS ŠPORT D.O.O.

Sedež (ulica, hišna številka in kraj)

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Velikost

Mikro podjetje

Statusna sprememba

0 - ni statusne spremembe

Matična številka pred statusno spremembo
Računovodimo

SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

MAJDA ŠPAROVEC

E-naslov poslovnega subjekta za prejemanje eračunov in obvestil

TEMPO@SIOL.NET

Telefonska številka osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance

04 513 04 59

Email kontaktne osebe

TEMPO@SIOL.NET

Vodja poslovnega subjekta

GREGOR KRUŠIČ

Kraj

LJUBLJANA

Obdobje poročanja
od

1.1.2017

do

31.12.2017
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
TZS ŠPORT D.O.O.

Matična številka:
6380557000

Sedež:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
95479627

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
04 513 04 59

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1
Statusna sprememba:
0
Matična številka pred
statusno spremembo:

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60,
61, 63, 65, 66, 67

SREDSTVA

001

113.260,77

79.644,00

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del
07, del 08, 09, del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

002

5.031,38

5.059,00

del 00, del 08, del 13

I. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

003

4.059,14

4.556,00

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

004

4.059,14

4.556,00

del 00

a) Dolgoročne premoženjske pravice

005

4.059,14

4.556,00

del 00

b) Dobro ime

006

0,00

0,00

del 00

c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

007

0,00

0,00

č) Druga neopredmetena sredstva

008

0,00

0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

009

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

972,24

503,00

del 00, del 02, del 03

1. Zemljišča

011

0,00

0,00

del 00, del 02, del 03

2. Zgradbe

012

0,00

0,00

del 04, del 05

3. Proizvajalne naprave in stroji

013

0,00

0,00

del 04, del 05

4. Druge naprave in oprema, drobni
inventar in druga opredmetena osnovna
sredstva

014

942,39

503,00

del 04, del 05

5. Biološka sredstva

015

0,00

0,00

del 02, del 04

6. Opredmetena osnovna sredstva v
gradnji in izdelavi

016

0,00

0,00

del 08, del 13

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev

017

29,85

0,00

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

del 00, del 08, del 13
del 00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,
del 13

01
06, del 07

IV. Dolgoročne finančne naložbe

019

0,00

0,00

06

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020

0,00

0,00

del 06

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

021

0,00

0,00

del 06

b) Druge delnice in deleži

022

0,00

0,00

del 06

c) Druge dolgoročne finančne naložbe

023

0,00

0,00

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00
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Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

del 07

a) Dolgoročna posojila družbam v
skupini

025

0,00

0,00

del 07

b) Druga dolgoročna posojila

026

0,00

0,00

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0,00

0,00

del 08

1. Dolgoročne poslovne terjatve do
družb v skupini

028

0,00

0,00

del 08

2. Dolgoročne poslovne terjatve do
kupcev

029

0,00

0,00

del 08

3. Dolgoročne poslovne terjatve do
drugih

030

0,00

0,00

VI. Odložene terjatve za davek

031

0,00

0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

032

107.000,39

74.560,00

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

033

0,00

0,00

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,
65, 66

II. Zaloge

034

0,00

0,00

30, 31, 32

1. Material

035

0,00

0,00

09
del 07, del 08, 10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,
32, 60, 61, 63, 65, 66, 67
67

2. Nedokončana proizvodnja

036

0,00

0,00

61, 63

60

3. Proizvodi

037

0,00

0,00

65, 66

4. Trgovsko blago

038

0,00

0,00

del 13

5. Predujmi za zaloge

039

0,00

0,00

del 07, 17, 18

III. Kratkoročne finančne naložbe

040

30.765,50

57.224,00

17

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil

041

0,00

0,00

del 17

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

042

0,00

0,00

del 17

b) Druge delnice in deleži

043

0,00

0,00

del 17

c) Druge kratkoročne finančne naložbe

044

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

045

30.765,50

57.224,00

del 07, del 18

del 07, 18

a) Kratkoročna posojila družbam v
skupini

046

30.765,50

57.224,00

del 07, del 18

b) Druga kratkoročna posojila

047

0,00

0,00

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

76.175,10

14.285,00

del 08, del 12, del 13, del 15

1. Kratkoročne poslovne terjatve do
družb v skupini

049

0,00

0,00

del 08, del 12, del 13, del 15

2. Kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev

050

74.165,68

13.206,00

del 08, del 13, 14, del 15, 16

3. Kratkoročne poslovne terjatve do
drugih

051

2.009,42

1.079,00

V. Denarna sredstva

052

59,79

3.051,00

C. KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

053

1.229,00

25,00

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

113.260,77

79.644,00

A. KAPITAL

056

4.287,20

10, 11
19
del 99
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98
90, 91, 92, 93, 94, 95
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Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta
90

Prejšnjega leta

I. Vpoklicani kapital

057

7.500,00

7.500,00

del 90

1. Osnovni kapital

058

7.500,00

7.500,00

del 90

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna
postavka)

059

0,00

0,00

91

II. Kapitalske rezerve

060

0,00

0,00

92

III. Rezerve iz dobička

061

0,00

0,00

del 92

1. Zakonske rezerve

062

0,00

0,00

del 92

2. Rezerve za lastne delnice in lastne
poslovne deleže

063

0,00

0,00

del 92

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži
(kot odbitna postavka)

064

0,00

0,00

del 92

4. Statutarne rezerve

065

0,00

0,00

del 92

5. Druge rezerve iz dobička

066

0,00

0,00

94

IV. Revalorizacijske rezerve

067

0,00

0,00

95

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

del 93

VI. Preneseni čisti dobiček

068

0,00

0,00

del 93

VII. Prenesena čista izguba

069

3.212,80

5.405,00

del 93

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta

070

0,00

0,00

del 93

IX. Čista izguba poslovnega leta

071

0,00

0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

072

0,00

0,00

del 96

1. Rezervacije

073

0,00

0,00

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

074

0,00

0,00

del 97, del 98

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

075

0,00

0,00

del 97

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

0,00

0,00

del 97

1. Dolgoročne finančne obveznosti do
družb v skupini

077

0,00

0,00

del 97

2. Dolgoročne finančne obveznosti do
bank

078

0,00

0,00

del 97

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti

079

0,00

0,00

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

del 98

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do
družb v skupini

081

0,00

0,00

del 98

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

082

0,00

0,00

del 98

3. Druge dolgoročne poslovne
obveznosti

083

0,00

0,00

del 98

III. Odložene obveznosti za davek

084

0,00

0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

085

108.973,57

77.549,00

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

086

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

52.248,58

19.718,00

1. Kratkoročne finančne obveznosti do
družb v skupini

088

12.213,58

4.743,00

96

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
del 97, del 98
21
27, del 97
del 27, del 97
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Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

del 27, del 97

2. Kratkoročne finančne obveznosti do
bank

089

0,00

0,00

del 27, del 97

3. Druge kratkoročne finančne
obveznosti

090

40.035,00

14.975,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

56.724,99

57.831,00

del 22, del 23, del 28, del 98

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do
družb v skupini

092

0,00

0,00

del 22, del 23, del 28, del 98

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

093

54.449,01

48.753,00

del 23, 24, 25, 26, del 28, del
98

3. Druge kratkoročne poslovne
obveznosti

094

2.275,98

9.078,00

29

D. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

095

0,00

0,00

Zunajbilančne obveznosti

096

0,00

0,00

del 99

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja družbe

LJUBLJANA

MAJDA ŠPAROVEC

GREGOR KRUŠIČ

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.

Pripravljeno: 22.02.2018 14:44
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
TZS ŠPORT D.O.O.

Matična številka:
6380557000

Sedež:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
95479627

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
04 513 04 59

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1
Statusna sprememba:
0
Matična številka pred
statusno spremembo:

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta
1

2

3

Prejšnjega leta

4

5

del 76

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

408.044,07

361.650,00

del 76

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem
trgu

111

350.544,07

356.650,00

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev razen najemnin

112

349.883,67

349.775,00

del 76

2. Čisti prihodki od najemnin

113

0,00

0,00

del 76

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala

114

660,40

6.875,00

del 76

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

115

30.000,00

0,00

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

116

30.000,00

0,00

del 76

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala

117

0,00

0,00

del 76

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven
EU

118

27.500,00

5.000,00

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

119

27.500,00

5.000,00

del 76

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala

120

0,00

0,00

60, del 61, 63

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

60, del 61, 63

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

79

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

del 76

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVNIMI UČINKI

124

17.607,68

5.000,00

del 76

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

0,00

0,00

60, 61, 63, 76, 79

F. KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA

126

425.651,75

366.650,00

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,
72

G. POSLOVNI ODHODKI

127

422.546,24

362.679,00

I. Stroški blaga, materiala in storitev

128

420.622,26

360.275,00

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0,00

0,00

2. Stroški porabljenega materiala

130

65.037,68

40, 41, del 70
del 70
40
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Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

del 40

a) stroški materiala

131

51.864,97

50.078,00

del 40

b) stroški energije

132

1.517,56

1.333,00

del 40

c) drugi stroški materiala

133

11.655,15

4.818,00

3. Stroški storitev

134

355.584,58

304.046,00

del 41

41

a) transportne storitve

135

7.859,73

2.469,00

del 41

b) najemnine

136

87.858,15

45.640,00

del 41

c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi
z delom

137

24.659,57

17.088,00

del 41

č) drugi stroški storitev

138

235.207,13

238.849,00

47

II. Stroški dela

139

0,00

0,00

del 47

1. Stroški plač

140

0,00

0,00

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

0,00

0,00

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

0,00

0,00

del 47

4. Drugi stroški dela

143

0,00

0,00

43, 72

III. Odpisi vrednosti

144

742,38

539,00

1. Amortizacija

145

742,38

539,00

del 72

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

0,00

0,00

del 72

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147

0,00

0,00

44, 48

IV. Drugi poslovni odhodki

148

1.181,60

1.865,00

44

1. Rezervacije

149

0,00

0,00

48

43

2. Drugi stroški

150

1.181,60

1.865,00

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA

151

3.105,51

3.971,00

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA

152

0,00

0,00

J. FINANČNI PRIHODKI

153

787,83

1.068,00

del 77

Finančni prihodki od obresti (upoštevano
že v II. in III.)

154

0,00

0,00

del 77

I. Finančni prihodki iz deležev

155

0,00

0,00

del 77

1. Finančni prihodki iz deležev v družbah
v skupini

156

0,00

0,00

del 77

2. Finančni prihodki iz deležev v
pridruženih družbah

157

0,00

0,00

del 77

3. Finančni prihodki iz deležev v drugih
družbah

158

0,00

0,00

del 77

4. Finančni prihodki iz drugih naložb

159

0,00

0,00

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

22,11

0,00

del 77

1. Finančni prihodki iz posojil, danih
družbam v skupini

161

0,00

0,00

del 77

2. Finančni prihodki iz posojil, danih
drugim

162

22,11

0,00

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

765,72

1.068,00

77
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Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

del 77

1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
do družb v skupini

164

0,00

0,00

del 77

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
do drugih

165

765,72

1.068,00

K. FINANČNI ODHODKI

166

263,71

724,00

del 74

Finančni odhodki za obresti (upoštevano
že v II. in III.)

167

0,00

0,00

del 74

I. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb

168

0,00

0,00

del 74

II. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

169

16,06

0,00

del 74

1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od
družb v skupini

170

0,00

0,00

del 74

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od
bank

171

0,00

0,00

del 74

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic

172

0,00

0,00

del 74

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih
obveznosti

173

16,06

0,00

del 74

III. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

174

247,65

724,00

del 74

1. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti do družb v skupini

175

0,00

0,00

del 74

2. Finančni odhodki iz obveznosti do
dobaviteljev in meničnih obveznosti

176

0,07

0,00

del 74

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih
obveznosti

177

247,58

724,00

L. DRUGI PRIHODKI

178

500,07

3,00

del 78

I. Subvencije, dotacije in podobni
prihodki, ki niso povezani s poslovnimi
učinki

179

500,00

0,00

del 78

II. Ostali prihodki

180

0,07

3,00

75

M. DRUGI ODHODKI

181

171,28

457,00

80

N. CELOTNI DOBIČEK

182

3.958,42

3.861,00

80

O. CELOTNA IZGUBA

183

0,00

0,00

del 81

P. DAVEK IZ DOBIČKA

184

0,00

0,00

del 81

R. ODLOŽENI DAVKI

185

0,00

0,00

del 81

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA

186

3.958,42

3.861,00

89

Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA

187

0,00

0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)

188

0,00

0,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

189

12

12

Tekočega leta

74

78

Pripravljeno: 22.02.2018 14:44

Prejšnjega leta

Stran 8 od 18

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo
plače /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja družbe

LJUBLJANA

MAJDA ŠPAROVEC

GREGOR KRUŠIČ

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
TZS ŠPORT D.O.O.

Matična številka:
6380557000

Sedež:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
95479627

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
04 513 04 59

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1
Statusna sprememba:
0
Matična številka pred
statusno spremembo:

Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

1
del 81

Oznaka
za
AOP

2

3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA
LETA

200

3.958,42

3.861,00

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

201

0,00

0,00

del 93

C. PRENESENI DOBIČEK

202

0,00

0,00

del 93

Č. PRENESENA IZGUBA

203

7.171,22

9.266,00

del 91

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH
REZERV

204

0,00

0,00

del 92

E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA

205

0,00

0,00

del 92

1. zmanjšanje zakonskih rezerv

206

0,00

0,00

del 92

2. zmanjšanje rezerv za lastne delnice in
lastne poslovne deleže

207

0,00

0,00

del 92

3. zmanjšanje statutarnih rezerv

208

0,00

0,00

del 92

4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička

209

0,00

0,00

del 92

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA

210

0,00

0,00

del 92

1. povečanje zakonskih rezerv

211

0,00

0,00

del 92

2. povečanje rezerv za lastne delnice in
lastne poslovne deleže

212

0,00

0,00

del 92

3. povečanje statutarnih rezerv

213

0,00

0,00

del 92

4. povečanje drugih rezerv iz dobička

214

0,00

0,00

G. DOLGOROČNO ODLOŽENI
STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI
PRESEČNI DAN

302

0,00

0,00

del 81, 89, del 93, del 92, 002 H. BILANČNI DOBIČEK

215

0,00

0,00

del 81, 89, del 93, del 91, del
92, 002

216

3.212,80

5.405,00

89

002

I. BILANČNA IZGUBA

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja družbe

LJUBLJANA

MAJDA ŠPAROVEC

GREGOR KRUŠIČ

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
Pripravljeno: 22.02.2018 14:44
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
TZS ŠPORT D.O.O.

Matična številka:
6380557000

Sedež:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
95479627

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
04 513 04 59

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1
Statusna sprememba:
0
Matična številka pred
statusno spremembo:

Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

A. TERJATVE DO TUJINE (DO
NEREZIDENTOV)

217

50.000,00

0,00

I. Nepremičnine v tujini

218

0,00

0,00

219

0,00

0,00

1. Depoziti v tujini

220

0,00

0,00

2. Dolžniški vrednostni papirji, izdani od
tujih družb, od tega:

221

0,00

0,00

- izdani od tujih nepovezanih družb

222

0,00

0,00

del 060, del 061, del 062, del
063, del 064, del 065

3. Naložbe v delnice in deleže v družbe v
tujini, od tega:

223

0,00

0,00

del 060, del 061, del 062, del
063, del 064, del 065

- od tujih nepovezanih družb (delež <
10%)

224

0,00

0,00

4. Posojila in finančni najem, dani tujim
osebam

225

0,00

0,00

del 070, del 071

a) dani tujim povezanim družbam, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

226

0,00

0,00

del 070, del 071

b) dani tujim povezanim družbam, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

227

0,00

0,00

del 01, del 02, del 03, del 060, del 061,
del 062, del 063, del 064, del 065, del
066, del 067, del 068, del 070, del 071,
del 072, del 073, del 074, del 075, del
076, del 077, del 078, del 081, del 082,
del 083, del 084, del 086, del 103, del
104, 121, 123, del 130, del 131, del
132, del 133, del 134, del 142, del 145,
del 165, del 170, del 171, del 172, del
173, del 174, del 175, del 180, del 181,
del 182, del 184, del 185
(komerc.posel), del 186

del 01, del 02, del 03

del 060, del 061, del 062, del II. Dolgoročne finančne naložbe v tujini
063, del 064, del 065, del 066,
del 067, del 068, del 070, del
071, del 072, del 073, del 074,
del 075, del 076, del 077, del
078
del 078
del 073, del 074, del 075
del 075

del 070, del 071, del 072

c) dani tujim nepovezanim družbam

228

0,00

0,00

del 066, del 067, del 068, del
076, del 077

del 072

5. Druge terjatve do tujih oseb

229

0,00

0,00

del 081, del 082, del 083, del
084, del 086

III. Dolgoročne poslovne terjatve do
tujine

230

0,00

0,00

del 081, del 082, del 083

1. Blagovni in potrošniški krediti, dani
tujim osebam

231

0,00

0,00

del 081, del 082, del 083

a) dani tujim povezanim družbam, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

232

0,00

0,00

Pripravljeno: 22.02.2018 14:44

Stran 11 od 18

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

del 081, del 082, del 083

b) dani tujim povezanim družbam, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

233

0,00

0,00

del 081, del 082, del 083

c) dani tujim nepovezanim družbam

234

0,00

0,00

del 084, del 086

2. Druge dolgoročne terjatve do tujih
oseb

235

0,00

0,00

del 103, 121, 123, del 126, del IV. Kratkoročne poslovne terjatve do
130, del 131, del 132, del 133, tujine
del 134, del 142, del 145, del
165, del 185 (komerc.posel)

236

50.000,00

0,00

del 103, 121, 123, del 126, del 1. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
130, del 131, del 132, del 133, in dani predujmi tujim osebam
del 142, del 185
(komerc.posel)

237

50.000,00

0,00

238

0,00

0,00

239

0,00

0,00

Tekočega leta

del 103, del 134, del 145, del
165

2. Druge kratkoročne terjatve do tujih
oseb

del 104, del 170, del 171, del V. Kratkoročne finančne naložbe v tujini
172, del 173, del 174, del 175,
del 180, del 181, del 182, del
184, del 186

Prejšnjega leta

del 104, del 184, del 186

1. Dolžniški vrednostni papirji, izdani od
tujih družb, od tega:

240

0,00

0,00

del 104, del 184, del 186

- izdani od tujih nepovezanih družb

241

0,00

0,00

2. Lastniški vrednostni papirji, izdani od
tujih družb

242

0,00

0,00

del 170, del 171, del 172, del
173, del 174, del 175
del 180, del 181, del 182

3. Posojila, dana tujim osebam

243

0,00

0,00

del 180, del 181

a) dana tujim povezanim družbam, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

244

0,00

0,00

del 180, del 181

b) dana tujim povezanim družbam, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

245

0,00

0,00

c) dana tujim nepovezanim družbam

246

0,00

0,00

del 15 razen 159, del 176, del 4. Druge terjatve do tujih oseb
177, del 178, del 185
(nekomerc.posel), del 187

247

0,00

0,00

101, del 110, del 111, del 112, VI. Denarna sredstva - devizna
del 113, del 114, del 183

248

0,00

0,00

del 182

101

1. Devizna sredstva v blagajni

249

0,00

0,00

del 110, del 111, del 112, del
113, del 114, del 183

2. Sredstva na računih v tujini

250

0,00

0,00

del 19

VII. Aktivne časovne razmejitve do tujine

251

0,00

0,00

del 99

Zunajbilančne terjatve do tujine

252

0,00

0,00

B. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DO
NEREZIDENTOV)

253

0,00

3.368,00

I. Kapital nerezidentov

254

0,00

0,00

del 29, del 90, del 91, del 92, del 93,
del 94, del 95, del 102, 221, 223, del
224, del 230, del 231, del 242, del 245,
del 270, del 271, del 273, del 274, del
275, del 276, del 277, del 278, del 279,
del 280, del 281 (komerc. in
nekomerc.posel), del 285, del 970, del
971, del 973, del 974, del 975, del 976,
del 979, del 980, del 981, 983, del 985,
del 986 (predujmi, varščine), del 989,

del 90, del 91, del 92, del 93,
del 94, del 95
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Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta
del 970, del 971, del 973, del II. Dolgoročne obveznosti do tujine
974, del 975, del 976, del 979,
del 980, del 981, 983, del 985,
del 986 (predujmi, varščine),
del 989

Prejšnjega leta

255

0,00

0,00

del 974

1. Dolžniški vrednostni papirji v lasti tujih
družb, od tega:

256

0,00

0,00

del 974

- v lasti tujih nepovezanih družb

257

0,00

0,00

del 970, del 971, del 973, del
975, del 976

2. Posojila in finančni najem, najeti pri
tujih osebah

258

0,00

0,00

del 970, del 971, del 973, del
975

a) najeta pri tujih povezanih družbah, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

259

0,00

0,00

del 970, del 971, del 973, del
975

b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

260

0,00

0,00

del 970, del 971, del 973, del
975, del 976

c) najeta pri tujih nepovezanih družbah

261

0,00

0,00

del 980, del 981, 983, del 986 3. Blagovni in potrošniški krediti, najeti
(predujmi)
pri tujih osebah

262

0,00

0,00

del 980, del 981, del 986
(predujmi)

a) najeti pri tujih povezanih družbah, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

263

0,00

0,00

del 980, del 981, del 986
(predujmi)

b) najeti pri tujih povezanih družbah, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

264

0,00

0,00

c) najeti pri tujih nepovezanih družbah

265

0,00

0,00

4. Druge dolgoročne obveznosti do tujine

266

0,00

0,00

267

0,00

3.368,00

983, del 986 (predujmi)
del 979, del 985, del 986
(varščine), del 989

del 102, 221, 223, del 224, del III. Kratkoročne obveznosti do tujine
230, del 231, del 242, del 245,
del 270, del 271, del 273, del
274, del 275, del 276, del 277,
del 278, del 279, del 280, del
281 (komerc. in
nekomerc.posel), del 285
del 274

1. Kratkoročne finančne obveznosti v
zvezi z obveznicami, od tega:

268

0,00

0,00

del 274

- do tujih nepovezanih oseb

269

0,00

0,00

270

0,00

3.368,00

del 102, 221, 223, del 224, del 2. Kratkoročne obveznosti do
230, del 242, del 281
dobaviteljev v tujini in prejeti predujmi od
(komerc.posel)
tujih oseb
del 270, del 271, del 273, del
275, del 276

3. Posojila, najeta v tujini

271

0,00

0,00

del 270, del 271, del 273, del
275

a) najeta pri tujih povezanih družbah, v
katerih ima poročevalec neposredne
naložbe (delež >= 10%)

272

0,00

0,00

del 270, del 271, del 273, del
275

b) najeta pri tujih povezanih družbah, ki
imajo neposredne naložbe v poročevalcu
(delež >= 10%)

273

0,00

0,00

c) najeta pri tujih nepovezanih družbah

274

0,00

0,00

275

0,00

0,00

del 273, del 275, del 276

del 231, del 245, del 277, del 4. Druge kratkoročne obveznosti do
278, del 279, del 280, del 281 tujine
(nekomerc.posel), del 285
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Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
na dan 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

del 29

IV. Pasivne časovne razmejitve do tujine

276

0,00

0,00

del 99

Zunajbilančne obveznosti do tujine

277

0,00

0,00

Tekočega leta

Prejšnjega leta

Opombe:
1. Rezidenti Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12.
2. Povezane družbe so družbe, ki imajo najmanj 10-odstotni delež v kapitalu drugih družb. Nepovezane družbe so vse druge družbe, ki
nimajo lastniških deležev v kapitalu drugih družb oziroma ti deleži ne dosegajo 10-odstotnega deleža (Balance of Payments Manual,
Sixth edition, IMF, 2009).
3. Neposredne naložbe (za potrebe tega poročila) so naložbe z najmanj 10-odstotnim deležem v lastniškem kapitalu (Balance of
Payments Manual, Sixth edition, IMF, 2009).
4. Konti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi
družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
(do nerezidentov) na dan …….leta….
5. Dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) potrebuje Banka
Slovenije pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja družbe

LJUBLJANA

MAJDA ŠPAROVEC

GREGOR KRUŠIČ

Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predpisala
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju z Banko Slovenije.
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
TZS ŠPORT D.O.O.

Matična številka:
6380557000

Sedež:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
95479627

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
04 513 04 59

Velikost (1-mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1
Statusna sprememba:
0
Matična številka pred
statusno spremembo:

Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

1

Oznaka
za
AOP

2

3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

del 76

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
NEREZIDENTOM

278

57.500,00

5.000,00

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov,
trgovskega blaga in materiala na tujem
trgu

279

0,00

0,00

del 76

2. Čisti prihodki od prodaje storitev na
tujem trgu

280

57.500,00

5.000,00

B. POSLOVNI ODHODKI DO
NEREZIDENTOV

281

0,00

0,00

del 41

1. Stroški storitev, opravljenih s strani
nerezidentov

282

0,00

0,00

del 411

- Od tega: transportne storitve,
opravljene s strani nerezidentov

283

0,00

0,00

del 47

2. Stroški dela, plačani za nerezidente

284

0,00

0,00

del 41, del 47

Opombe:
1. Rezidenti Republike Slovenije so našteti v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12
2. Konti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe (2016, Slovenski inštitut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi
družbam pomagali pri sestavitvi obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine v obdobju od 1.1. do
31.12.……«.
3. Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine potrebuje Banka Slovenije pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja družbe

LJUBLJANA

MAJDA ŠPAROVEC

GREGOR KRUŠIČ

Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predpisala
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju z Banko Slovenije.
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OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE - 2017
Na podlagi določb 53., 55., 56., 57., 58., 70a., 70b., 572. in 680. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15)
izjavljamo, da smo:
I. Vrsta organizacijske oblike

a) kapitalska družba (d.o.o., d.d., k.d.d.)

I.1 Subjekt javnega interesa (4. odstavek 53. člena
ZGD-1)

0 - Ne

II. Poslovno leto

a) enako koledarskemu letu

III. Velikost

Mikro podjetje

III.a1 Vrednotenje računovodskih postavk po načelu

a) izvirne vrednosti

III.a2 Investicijsko podjetje ali finančni holding (3.
odstavek 70.a. člen ZGD-1)

0 - Ne

III.a3 Pojasnila k izkazom ali razkritja informacij

a) Pojasnila k izkazom

IV. Povezanost v skupini podjetij

a) nepovezana

V. Zavezanost k reviziji

a) nezavezani

V.1. Zavezanost k preiskavi letnih računovodskih
izkazov (7.odstavek 57.člena ZGD-1)

0 - Ne

a) Družba, ki ima poslovne terjatve do tujih poslovnih
subjektov

1 - Da

b) Družba, ki ima poslovne obveznosti do tujih
poslovnih subjektov

0 - Ne

c) Družba, ki ima finančne obveznosti do tujih
poslovnih subjektov

0 - Ne

č) Družba, ki ima finančne terjatve do tujih poslovnih
subjektov, vključujoč banke

0 - Ne

d) Družba, ki je najmanj 10-odstotni lastnik
gospodarske družbe v tujini, ali lastnik nepremičnine v
tujini

0 - Ne
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IZJAVA

Kot družba, zadruga oziroma majhen podjetnik, nezavezan k reviziji letnega poročila/preiskavi
računovodskih izkazov in s poslovnim letom enakim koledarskemu, v skladu z drugim odstavkom
59. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), izjavljamo naslednje:
Podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, naj se v
skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 uporabijo tudi za javno objavo.
S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in s predložitvijo drugih
predpisanih podatkov je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno
objavo in državno statistiko.
Z izjavo se strinjam:

DA

Kraj:

Vodja družbe:

LJUBLJANA

GREGOR KRUŠIČ

Datum:
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POJASNILA K IZKAZOM
Postavke v letnih računovodskih izkazih so vrednotene po načrtu stalnosti.
Upoštevano je načelo previdnosti, kar pomeni, da so do bilančnega dne upoštevani samo
uresničeni dobički, da so upoštevana vsa predvidljiva tveganja in izgube, da je obračunana
amortizacija in evidentirali vsi odpisi ne glede na plačilo, torej po načelu nastanka poslovnega
dogodka. Sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so upoštevane posamično.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomerne časovne amortizacije.
Amortizacija se obračunava posamično, za vsako osnovno sredstvo posebej.
Postavke, ki izvorno glasijo na tujo valuto, so preracunane v domačo valuto na bilančno-presečni
dan po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Metode porabe zalog materiala je FIFO metoda.
Metode porabe zalog trgovskega blaga je FIFO metoda.
Družba je v 100% lasti TZS.
Družba ni udeležena v katerikoli družbi v upravljanju več kot 20%, bodisi sama, bodisi posredno
prek druzbe, ki deluje za račun družbe.
Družba je v letu 2017 ustvarila dobiček v višini 3.958,42 EUR.
Kraj:

Vodja družbe:

LJUBLJANA

GREGOR KRUŠIČ

Datum:
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ZADEVA: POSTHUMNO PRIZNANJE ZA PODELITEV »ČASTNI ČLAN TENIŠKE ZVEZE
SLOVENIJE«
Anton Grosman
Na podlagi dolgoletnega zavzetega in pripadnega dela Teniški zvezi Slovenije, je komisija za podelitev
priznanj za njegovo življenjsko delo, predlagala Antona Grosmana za častnega člana Teniške zveze Slovenije.
G. Grosman je bil aktivno vključen v ustanovitev in pripravo listin vseh poslovnikov in pravilnikov TZS.
Intenzivno je sodeloval v različnih komisijah in odborih, beležil analitiko vseh tekmovanj TZS, kot največji
doprinos TZS pa mu pripisujemo pripravo Zbornik pregleda razvoja slovenskega tenisa od leta 1899 do 2015.

Člani Upravnega odbora TZS so dne 25. oktobra 2018, na svoji 9. redni seji, sprejel sklep:
Člani UO soglasno potrdijo predlog, da se Antonu Grosmanu, v skladu s Poslovnikom o nagradah in
priznanjih, dodeli posthumno priznanje častnega člana TZS.

Način izročitve častnih odlikovanj in priznanj
Način izročitve častnih odlikovanj in priznanj določi upravni odbor TZS ob sprejetju sklepa o podelitvi odlikovanja
in priznanja. Ob tem določi kraj in čas izročitve častnega priznanja. Priznanja izročajo najvišji funkcionarji TZS
ob svečanih priložnostih zato bo svojcem Antona Grosmana, priznanje podeljeno 12. decembra 2018, na
Skupščini TZS,
Evidenca podeljenih častnih odlikovanj in priznanj o podeljenih častnih odlikovanjih in priznanjih TZS se vodi v
pisarni TZS in sicer: - zaporedna številka vpisa – zaporedna številka priznanja - vrsta priznanja - datum izdaje
sklepa o podelitvi priznanj - ime in priimek oziroma naziv prejemnika - datum izročitve priznanj

Drago Završnik
Komisija za podelitev nagrad in priznanj

Tenis Slovenija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, M: +386 31 710 303, F: +386 1 430 66 95, E: info@tenis-slovenija.si

