ZAPISNIK 9. SKUPŠČINE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
Skupščina Teniške zveze Slovenije (TZS), 9. po vrsti, je potekala v sredo, 12. decembra 2018, v Kristalni palači
v BTC City, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana. Pričela se je ob 17. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritveni pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda Skupščinske seje TZS
3. Izvolitev delovnih teles skupščine
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje Skupščine TZS z dne 10. maja 2017
6. Poročilo o delovanju TZS za leto 2017 s strani Predsednika, Direktorja TZS ter ostalih organov TZS
7. 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
Ad. 1
Ugotovi se, da je ob pričetku skupščine navzočih manj od potrebne polovice delegatov, zato se skupščina
prestavi za 30 minut. Ker je ob 17.30 uri prisotnih 34 delegatov, kar je več kot potrebnih 15 delegatov, je
skupščina pričela z delom. Predsednik TZS, Marko Umberger, otvori skupščino s pozdravnim nagovorom.
Ad. 2 - Sprejem dnevnega reda Skupščinske seje TZS
Predsedujoči predlaga dopolnitev dnevnega reda Skupščine s točko " Sprememba statuta TZS ". Predlaga, da
se v statutu TZS upravni odbor razširi na 14 članov, strokovni svet pa na 11 članov. Bojan Matevžič, predstavnik
TK Maja, predlaga dodatnega člana tekmovalno registracijske komisije. Predsednik TZS poda razloge, ki so
predvsem povečanje strokovnosti in učinkovitosti delovanja upravnega odbora, strokovnega sveta in tekmovalno
registracijske komisije.
Predsedujoči pozove k glasovanju o potrditvi dopolnjenega dnevnega reda skupščinske seje TZS.
ZA: 34
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad. 2 - dnevni red je soglasno sprejet.

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

Ad. 3 - Izvolitev delovnih teles skupščine
Predsednik TZS, Marko Umberger, predlaga naslednji sklep: Skupščina TZS imenuje delovno predsedstvo v
naslednji sestavi:
Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Gorjup
Član delovnega predsedstva: Bruno Nikolič
Član delovnega predsedstva: Luka Zalaznik
Verifikacijska komisija: Lovro Janez Prešiček, Marjeta Smodiš, Peter Debevc
Predsednik volilne komisije: Marko Tekavec
Član volilne komisije: Jiri Volt
Član volilne komisije: Lovro Prešiček
Skupščina TZS imenuje Teo Starc za zapisnikarico.
Skupščina TZS imenuje Anjo Regent in Lovro Prešička za overovatelja zapisnika.
ZA: 34
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad. 3 – organi skupščine so soglasno izvoljeni.
Ad. 4 - Poročilo verifikacijske komisije
Predsedujoči predstavi Poročilo verifikacijske komisije in preda besedo članom verifikacijske komisije, kateri
predstavijo stanje prisotnih z volilno pravico, in sicer je 34 članov. Predsedujoči pozove k glasovanju o potrditvi
poročila verifikacijske komisije.
ZA: 34
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad. 4 - poročilo verifikacijske komisije je soglasno sprejeto, skupščina je sklepčna.

Ad. 5 - Pregled in potrditev zapisnika zadnje Skupščine TZS
Predsedujoči odpre razpravo, vezano na potrditev zapisnika zadnje Skupščine TZS z dne 10. maj 2018. Delegati
nimajo komentarjev, zato predsednik predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika.
ZA: 34
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad. 5 – zapisnik je soglasno potrjen.
Ad. 5a – Predsedujoči na podlagi dopolnjenega dnevnega reda skupščine poda predlog o dodatnih članih v
posameznih organih TZS, in sicer po 23. členu statuta TZS se predlaga dodatni član v upravnem odboru, po 33.
členu statuta TZS se predlaga dodatna dva člana v strokovnem svetu, po 35. členu statuta pa se predlaga
dodatni član v TRK.
ZA: 34
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep Ad. 5a – predlog o dodatnih članih v posameznih organih je soglasno sprejet.

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

Ad. 6 - Poročilo o delovanju TZS za leto 2017 s strani predsednika TZS , direktorja TZS in ostalih organov
TZS
Predsedujoči pojasni točko Poročilo predsednika TZS in direktorja TZS ter ostalih organov TZS ter preda besedo
predstavnikom organov TZS, ki predstavijo letna poročila, o katerih so bili člani TZS seznanjeni predhodno po
elektronski pošti. V vseh poročilih, razen poročilu nadzornega odbora, so navedeni tudi podatki za obdobje
januar - september 2018. Predsedujoči predlaga, da zaradi časovne učinkovitosti posamezni predstavnik
predstavi samo dodatna pojasnila oz. vsebino, ki ni bila navedena v poročilu oz. je na voljo za odgovarjanje na
vprašanja.
Predsedujoči preda besedo predsedniku TZS, Marku Umbergerju, ki nima dodatnih pojasnil.
Predsedujoči preda besedo direktorju TZS, Gregorju Krušiču, ki nima dodatnih pojasnil.
Predsedujoči preda besedo predsedniku Strokovnega sveta TZS, Marku Poru, ki poročilu doda predstavitev
dodatnih članov strokovnega sveta. Na kratko opiše tudi trud za strokovno in finančno pomoč mladim.
Predsedujoči preda besedo predsednici Tekmovalno-registracijske komisije, Anji Regent, ki k poročilu doda
predlog, da skupaj s Strokovnim svetom najdejo še boljši tekmovalni sistem, ki bo tekmovalcem omogočal
ustrezen razvoj.
Predsedujoči preda besedo predsedniku Izvršnega odbora Sodniške organizacije, Blažu Anžetu Pipanu, ki k
poročilu doda oz. apelira na TRK, da v komisijo doda člana sodniške organizacije oz. izboljša njuno medsebojno
sodelovanje.
Predsedujoči preda besedo predsedniku Komisije za pritožbe, Urošu Brinovcu, ki nima dodatnih pojasnil.
Predsedujoči preda besedo predsedniku Tenisa na mivki, Urošu Brinovcu, ki nima dodatnih pojasnil.
Predsedujoči preda besedo Disciplinskemu sodniku, Juretu Jerkiču, ki poročilu doda, da ne želi, da je disciplinski
sodnik represivni organ.
Predsedujoči preda besedo predsedniku Trenerske organizacije, Gregorju Šenici, ki poročilu doda, da je
strokovno usposabljanje in izobraževanje trenerjev stalno zagotovljeno.
Predsedujoči preda besedo članici Nadzornega odbora, Nini Spremo, ki v poročilu ugotavlja, da je TZS poslovala
skladno s cilji in nalogami, ki jih določajo pravila delovanja TZS, prav tako pa je slednja poslovala v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi. Zato Nadzorni odbor predlaga, da Skupščina sprejme poročilo za leto 2017.
Predlaga pa, da se v naslednjem obdobju znižajo provizije direktorja in zviša njegova netto plača, zniža strošek
računovodstva, določijo meje porabe reprezentance, pripravi še podrobnejši finančni plan poslovanja TZS in
potni nalogi utemeljujejo s sistemskimi dokazili.
Predsedujoči ugotavlja, da so omenjeni predlogi namenjeni UO in predlaga, da se predlogi NO obravnavajo na
seji UO.
Član delovnega predsedstva, Bruno Nikolič, doda opažanje glede vseh poročil, in sicer da v poročilih ni zaslediti
težav in predlogov za prestrukturiranje. Ocenjuje, da bi bila znotraj posameznega organa potrebna globlja
samorefleksija.
Vsa poročila iz te točke so sestavni del zapisnika.
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Ad. 7 - 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
Predsedujoči predstavi točko " Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS Šport d.o.o. in potrditev bilance uspeha
in izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2017 in preda besedo Gregorju Krušiču, direktorju
TZS, ki predstavi in obrazloži vse dokumente, o katerih so bili člani TZS seznanjeni predhodno s pripadajočim
materialom za skupščino. Vse bilance za leto 2017 so pozitivne.
Ad. 8 – Razprava in sprejem poročil
Predsedujoči odpre razpravo glede poročil in s strani Jiri Volta, TK Portovald, ki izpostavi vprašanje zakaj se
bilanca predhodno pred oddajo na FURS, ne potrdi na skupščini. Direktor TZS pojasni, da se je večina klubov
strinjala, da se skupščina prestavi na mesec december, razlog pa je v stroškovni učinkovitosti, lažji
organiziranosti in pragmatičnosti. Predsedujoči predlaga, da se v bodoče pri tovrstnih primerih skliče
korespondenčna seja in predstavi izkaz poslovnega izida ali pa se naslednja Skupščina skliče vsakokrat v
mesecu 2019.
Franci Hrovat je kritičen do sodniške organizacije, saj meni, da se je pri spremembi pravilnika potrebno pogovoriti
in najti skupne rešitve. Prav tako želi, da so poročila o sponzorskih sredstvih TZS bolj podrobno razdelana.
Smatra, da so klubi največjih sponzorji in da želijo biti tudi tako obravnavani. Direktor TZS na slednjo izjavo
odgovarja s konkretnimi številkami, in sicer, da so bili prihodki iz naslova internega poslovanja – članarin,
kotizacij za organizacijo tekmovanj in prijavnin za ligaška tekmovanja … za leto 2015, 2016, 2017 – povprečno
80.000 €/letno, največji sponzorji pa so prispevali Zavarovalnica Sava 115.000 €, Petrol 40.000 €, Telemach
20.000 €, skupaj z ostalimi sponzorji 350.000 €/leto.
Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:
Skupščina sprejema Letno Poročilo, poročilo predsednika TZS, poročilo direktorja TZS, poročilo predsednika
strokovnega sveta TZS, poročilo predsednika trenerske organizacije TZS, poročilo predsednika sodniške
organizacije TZS, poročilo predsednice tekmovalno-registracijske komisije, poročilo nadzornega odbora TZS,
poročilo disciplinskega sodnika, poročilo predsednika tenisa na mivki, vse za leto 2017.
ZA: 30

PROTI: 1

VZDRŽANI: 3

Sklep Ad. 8 – Skupščina potrjuje poročila predsednika TZS, direktorja TZS in ostalih organov TZS ter
nadzornega odbora.
Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:
Skupščina potrjuje konsolidirano bilanco TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2017. in potrjuje bilanco uspeha in izkaza
poslovnega izida za TZS in TZS Šport za leto 2017.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep Ad. 8/1 – skupščina soglasno potrjuje konsolidirano bilanco TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2017 in bilanco
uspeha in izkaz poslovnega izida za TZS in TZS Šport za leto 2017.
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Ad. 9 – Razrešitev predsednika in organov TZS
Ker predsedniku TZS, Marku Umbergerju, in vsem članom posameznih organov TZS poteče mandat,
predsedujoči predlaga skladno s statutom TZS njihovo razrešitev.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep Ad. 9 - je soglasno sprejet.
Ad. 10 – Volitve novega predsednika in organov TZS
Predsedujoči povabi kandidata za novega predsednika TZS, Andreja Slaparja, k predstavitvi programa. Andrej
Slapar navede glavne točke svojega programa med katerimi so uspešno trženje in rast marketinških prihodkov,
večji poudarek razvoju in podpori najperspektivnejšihih mladih tekmovalcev, sodelovanje z odločevalci na
državni in lokalni ravni in nadgradnja podobe in položaja tenisa v širšem medijskem prostoru. Podroben program
je priložen materialom, ki so ga predstavniki klubov predhodno prejeli po elektronski pošti. Andrej Slapar je
predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, v mladosti teniški trener in velik ljubitelj tenisa. Zavzemal se bo za
dobre odnose med vsemi deležniki tako znotraj zveze kot tudi navzven. Predstavi predlog kandidatov za
posamezne organe. Sodelujoči prejmejo pismeni poimenski predlog članov organov.
Na predlog Bojana Matevžiča se v TRK dodaja član, in sicer Luka Hazdovac.
Jiri Volt, TK Portovald, izpostavi vprašanje zakaj so člani TRK-ja samo samo predstavniki velikih klubov.
Dosedanji predsednik, Marko Umberger, razume, da je bil izbor za člane TRK narejen na podlagi strokovnosti
in izkušenj, ne pa velikosti klubov.
Predsedujoči predlaga, da se voli predsednika TZS.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep Ad. 10 je soglasno sprejet.
Predsedujoči predlaga, da se voli Upravni odbor TZS.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.
Predsedujoči predlaga, da se voli Strokovni svet TZS.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.
Predsedujoči predlaga, da se voli Tekmovalna registracijska komisija TZS.
ZA: 32

PROTI: 0

VZDRŽANI:2
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Predsedujoči predlaga, da se voli Nadzorni odbor TZS.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.
Predsedujoči predlaga, da se voli Komisija za pritožbe TZS.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.
Predsedujoči predlaga, da se voli Komisija za priznanja TZS.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.
Predsedujoči predlaga, da se voli Disciplinski sodnik TZS.
ZA: 34

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 11 – Predstavitev predloga nove klasifikacije teniških klubov, članov TZS
Direktor TZS predstavi predlog nove klasifikacije teniških klubov, ki se bo podrobneje obravnaval na prihodnjih
sejah Tekmovalno-registracijske komisije in Strokovnega sveta. Vsi prisotni prejmejo podrobno predstavitev v
pisni obliki. Predlogu klasifikacije klubov so prisotni delegati naklonjeni pri čemer se vsi deležniki zavedajo, da
je pred sprejetjem potreben izdaten analitični pristop k projektu.
Ad. 12 – Posthumno priznanje za častnega člana TZS
Drago Završnik in Marko Umberger predstavita delo in doprinos Toneta Grosmana slovenskemu tenisu. Tone
Grosman je bil v Teniški zvezi aktiven od same ustanovitve. Z odličnim poznavanjem problematike, zlasti dela
sodnikov, organizatorjev klubskih in ligaških tekmovanj, pravilnikov TZS, financ in računovodstva, je pripomogel
k dobremu delovanju TZS. Njegov zbornik Tenis Slovenija 1899 - 2015 pa je neprecenljiv dokument za vse
ljubitelje slovenskega tenisa in širše. Posthumno priznanje sta prevzela žena Sonja Grosman in sin Matjaž
Grosman.
Ad. 13 – Priznanje za uspešno 20 letno delovanje TK Portovald v Novem mestu
TK Portoval prejme priznanje za uspešno 20 letno delovanje, ki ga prevzame predsednik kluba, Jiri Volt. Jiri Volt
je s svojo neumorno energijo izdatno pripomogel k uspešnemu delovanju kluba.
Ad. 14 – Razno
Bojan Matevžič vpraša zakaj projekt Gibaj, Mladina! ni bil podrobno prikazan.
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Direktor TZS pojasni, da je bil projekt obravnavan na zadnji seji UO in predstavi pomembne točke projekta.
Bojan Matevžič pove, da je bila s strani nekaterih klubov izraženo nezadovoljstvo v zvezi s Rekreativno
veteransko organizacijo.
Dosedanji predsednik, Marko Umberger, in direktor TZS, Gregor Krušič, pojasnjujeta različne razloge za
trenutno stanje in korake, ki so bili narejeni v smeri dvigovanja nivoja in delovanja rekreativno veteranske
organizacije. Ocenjujeta, da je bil v zadnjih letih narejen velik korak naprej, saj je število rekreativcev in veteranov
1/5 vseh članov TZS. Prav tako je število tekmovanj zadovoljivo – pet nacionalnih RVO tekmovanj, pet
mednarodnih ITF seniors tekmovanj in veteransko ligaško prvenstvo. Vsekakor rezerve obstajajo, a trenutno
stanje potrebe v celoti zadovoljuje. Potrebno se je zavedati, da je klubski rekreativno-veteranski tenis zelo razvit,
prav tako pa obstaja zelo veliko število lokalnih lig.
Drago Završnik, predsednik ŽTK Maribor, je kritičen do ligaških tekmovanj saj se je v zadnjih desetih letih število
tekmovanj prepolovilo. Apelira na TZS za predlog in aktivacijo kako ponovno zagnati ligaška tekmovanja.
Predlaga tudi, da se za ta namen povečajo finančna sredstva.

Skupščina je z delom zaključila ob 19.30 uri.

Zapisnikarica: Tea Starc

Overovatelja zapisnika: Anja Regent in Lovro Prešiček

Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Gorjup
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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)
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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.

TENIS SLOVENIJA
Šmartinska 152

Ljubljana, 19. november 2018

1000 Ljubljana

ZADEVA:

STATISTIČNO POROČILO DISCIPLINSKEGA
SODNIKA ZA TEKMOVALNO OBDOBJE
2016 – 2017

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

Izrečenih kazni:

415

Tekmovalci:

413

Uradne osebe:

1

Klub:

1

Št. kaznovanih igralcev:

ženske: 126

moški: 287

211

Št. kaznovanih igralk:

94

Št. kaznovanih klubov:

59

Št. izdanih odločb:

37

Prepovedi igranja:
Prepovedi igranja 1 mesec:

Prepoved igranja 2 meseca:

ženske

moški

9

25

ženske

moški

0

0

Strogi opomin uradni osebi:

0

Pritožb na komisijo za pritožbe:

0

Postopke in evidenco kaznovanj sodnikov je prevzela Disciplinska komisija SO pri TZS.
Disciplinski sodnik pri TZS
¸

Jure Jerkič

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

Trenerska organizacija TZS
Predsednik Izvršnega odbora
Gregor Šenica

Poročilo za skupščino TZS
Delovanje Trenerske organizacije TZS
v letu 2017
.

1. Članstvo v TO TZS
V letu 2017 smo z članstvom 165 trenerjev dosegli do sedaj največje število članov, kar
nas izredno veseli, po drugi strani pa nalaga veliko obvezo za kvalitetno delovanje
organizacije v korist slovenskih teniških trenerjev.
.
2. Strokovna srečanja
V mesecu marcu 2017 smo izvedli dvodnevno vikend delavnico z svetovno priznanim
teniškim strokovnjakom iz področja razvoja motorike Kennethom Bastiaensenom
(Belgija). Izvršni odbor TO ocenjuje delovnico iz vsebinskega vidika kot zelo uspešno in
vidi velik potencial v pripravi tovrstnih dogodkov tudi v prihodnje.
Podpredsednik trenerske organizacije Gregor Šenica se je v mesecu oktobru od 11.14.11. 2017 udeležil tudi ITF svetovne konference teniških trenerjev v Sofiji (Bolgarija).
Skupaj z kolegiji iz Hrvaške je uspel posneti vso konferenco, ki je sedaj na razpolago
članom trenerske organizacije v bazi posnetkov, ki ga hranimo v pisarni TZS.
Konferenco je izkoristil za navezovanje stikov z potencialnimi predavatelji na domačih
konferencah in delavnicah.
V mesecu decembru 2.in 3.12. 2017 smo organizirali 22. Trenersko konferenco v
Ljubljani v okviru katere smo se izključno orientirali na kategorijo do 10 let. Zaradi
izjemne priložnosti, da gostimo predavatelja Mike Barrella (Združene države Amerike)
smo se odločili za format enega predavatelja in mu s tem časovno omogočili
poglobljeno predstavitev modernih pristop poučevanja v najnižjih kategorijah u10.
Konference se je udeležilo 151 slovenskih trenerjev.
V okviru 22. Trenerske konference TZS smo imeli redno volilno skupščino trenerske
organizacije TZS. Kot edini kandidat je svoj program predstavil Gregor Šenica, ki je bil
izvoljen za predsednika trenerske organizacije za obdobje 2017-202

3. Finančno poslovanje TO
V obdobju 2017 je TO z delovanjem ustvarila
- Prihodkov 21.655,20 eur
- Odhodkov 14.695,20 eur
- Razlika
6.960,00 eur
Končni saldo na 31.12.2016 TO TZS je bilo 6,960. Sredstva se bodo uporabila v letu
2018 za:
-delovanje IO TO,
-organizacijo najmanj dveh strokovnih vikendov, kjer bodo trenerji imeli možnost
pridobiti potrebno trenersko licenco
-udeležbo na TE konferenci pridvidoma v mesecu oktobra 2018
- ponatis ITF trenerskega priročnika
4. Načrti za prihodnje
Trenerska organizacija želi v prihodnje delovati v skladu z predstavljenim programom
novega predsednika. Sodelovanje z pisarno TZS je zgledno, možnost napredka pa se
vidi v sodelovanju z strokovnim svetom. Marketinške aktivnosti potekajo predvsem v
času trenerske konference, kjer smo sodelovali z podjetji Radgonske penine, Žito in
Plastenka. Možnosti za napredek na tem področju obstajajo in jih je potrebno v
prihodnje temeljito preučiti.

Predsednik TO TZS
Gregor Šenica

Ljubljana, 10.11. 2018
.

