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Statut TZS

Na podlagi Zakona o društvih – ZDru-1-UPB2 (Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 64/11 z
dne 12. 8. 2011) je Skupščina Teniške zveze Slovenije na svojem zasedanju dne 10. maja 2017 v Ljubljani
sprejela dopolnjeni

STATUT
TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Teniška zveza Slovenije (v nadaljevanju TZS) je neprofitna, samostojna, prostovoljna zveza teniških
klubov in drugih društev, ki je ustanovljena zaradi skupnih interesov na področju rekreativne in tekmovalne
igre tenisa, v skladu z Olimpijskimi načeli, na območju Republike Slovenije. V Statutu TZS (v nadaljevanju
Statut) uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na določene osebe, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni nevtralno za ženske in moške.
Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v dvojini, množini in obratno.
2. člen
(pravni status)
TZS je pravna oseba zasebnega prava. Sedež TZS je v Ljubljani. Upravni odbor TZS (v nadaljevanju
Upravni odbor) s sklepom in v skladu s tem Statutom določi naslov sedeža TZS.
Delovanje TZS časovno ni omejeno.
3. člen
(znak, žig in zastava)
Uradni znak (logo) TZS so stilizirane tri teniške žogice v rumeno-zeleni barvi. Pod njimi je napis v modri
barvi: TENIS SLOVENIJA. Barve izhajajo in se približujejo poenotenju nacionalnih slovenskih športnih
barv po predlogu Olimpijskega komiteja Slovenije.
Žig TZS je pravokoten in sestavljen iz znaka treh žogic ter pod njimi napis TENIS SLOVENIJA.
Zastava je bele barve s stiliziranimi tremi žogicami v rumeno-zeleni barvi in pod njimi modri napis TENIS
SLOVENIJA. Razmerje dolžine in širine zastave je 2 : 1. Napis TENIS SLOVENIJA je v modri barvi in
tipizirani pisavi, kar velja tudi za vse ostale znake in dokumente TZS.
Spremembo znaka (loga), žiga in zastave lahko sprejme Skupščina TZS (v nadaljevanju Skupščina).
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4. člen
(ustanovitev in članstvo v mednarodnih organizacijah)
TZS je bila ustanovljena dne 02.03.1940, s sedežem v Mariboru in nato v samostojni Republiki Sloveniji
29.10.1990, s sedežem v Ljubljani.
TZS deluje v skladu z Zakonom o športu in Zakonom o društvih Republike Slovenije.
TZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Slovenije (v nadaljevanju OKS
– ZŠZ) in mednarodne organizacije International Tennis Federation (v nadaljevanju ITF).
TZS sprejema odločitve WADA-e in SLOADA-e ter v skladu z njimi usklajuje svoje predpise.
TZS sodeluje s športnimi in ostalimi organizacijami.
TZS, njeni organi, komisije in uradne osebe spoštujejo pri svojem delu vse akte in odločitve organizacij
navedene v drugem odstavku tega člena.
5. člen
TZS zastopa interese športnikov-teniških igralcev RS, ki so povezani s teniško dejavnostjo in so vanjo
vključeni.
TZS je edina predstavnica teniške dejavnosti v RS, ki ima pravico vključitve v OKS-ZŠZ, ITF in ostale
nacionalne in mednarodne organizacije.
Delovanje TZS in njenih organov temelji na načelu javnosti in o svojem delovanju obvešča člane ter
javnost.
TZS obvešča članice z uradnimi obvestili, s pravico vpogleda članic in organov v zapisnike, preko
socialnih omrežij, pošte, elektronskih medijev (spletna stran, elektronska pošta).
Širšo javnost TZS obvešča s tiskovnimi konferencami, preko elektronskih medijev, preko sredstev javnega
obveščanja, z izdajanjem publikacij, socialnih omrežij in na druge načine.
Za javnost dela je odgovoren Predsednik TZS (v nadaljevanju Predsednik).
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE TZS
6. člen
Članice TZS, ki so del TZS, so združene z namenom, da skupaj organizirano razvijajo in usmerjajo razvoj
tenisa, pri čemer skrbijo za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zastopanje, predstavljanje in širjenje tenisa v RS,
spodbujanje športne in teniške vzgoje pri mladih in podpiranje pri njihovi uveljavitvi doma in
v svetu,
športno teniško rekreativno dejavnost,
tekmovalni in vrhunski teniški šport (selektivni),
določanje sistema državnih tekmovanj, predpisovanje pogojev za nastopanje v njih in skrb za
organizacijo ter vodenje,
strokovne, razvojne in druge naloge, ki jih združujejo v okviru TZS (administrativna dejavnost,
interno založniško dejavnost, računalniško obdelavo podatkov, trenersko in sodniško
dejavnost in drugih strokovnih delavcev),
športno teniško infrastrukturo, športne rekvizite in opremo,
aktivnosti reprezentanc in drugih mednarodnih aktivnosti,
sodelovanje z ITF, Tennis Europe (v nadaljevanju TE), Association of Tennis Professionals
(v nadaljevanju ATP), Women's Tennis Association (v nadaljevanju WTA) in teniškimi
organizacijami drugih držav,
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•
•
•

spoštovanje in varovanje Statuta, predpisov, navodil in odločb ITF, TE, ATP, WTA in TZS,
etičnega kodeksa, pravil igre in mednarodni koledar tekmovanj, ter zagotavljanje, da jih
spoštujejo tudi njeni člani in
spodbujanje teniške igre v duhu »fair play«

TZS bo s svojimi administrativnimi in strokovnimi službami-komisijami opravljala tiste naloge, za katere
se bodo dogovorile članice TZS.
III. ČLANSTVO V TZS
7. člen
(včlanitev v TZS)
Teniški klubi se prostovoljno združijo v TZS.
Teniški klubi se vključijo v TZS z oddajo rednega izpisa društva iz poslovnega sodnega registra (AJPES),
ki ne sme biti starejši od treh mesecev, s podpisom pristopne izjave, s sprejetjem Statuta, Poslovnikov,
Pravilnikov in ostalih aktov TZS ter s plačilom letne članarine TZS. O sprejemu v članstvo odloča, na
podlagi oddane dokumentacije, odgovorna oseba - Direktor TZS. Posamezni klub postane član TZS z
dnem vpisa v evidenco članstva.
TZS o sprejemu člana odloča tako, da v roku osmih dni od prejema izjave, preveri ali kandidat izpolnjuje
pogoje za članstvo v skladu z zakonom in s Statutom ter ga o tem obvesti po e-pošti.
8. člen
(prenehanje članstva)
Članstvo teniške organizacije v TZS preneha:
• če članica samovoljno izstopi iz TZS. V tem primeru mora do 1. oktobra tekočega leta
posredovati pisarni TZS izjavo o izstopu v pisni obliki in sicer na elektronski naslov
info@tenis-slovenija.si ali s priporočeno poštno pošiljko na uradni naslov TZS, ki je objavljen
na spletni strani TZS www.tenis-slovenija.si. Izstopna izjava mora vsebovati identifikacijske
podatke članice, ki izstopa iz članstva TZS. Razloga za izstop ni potrebno navajati.
• če članica TZS preneha obstajati,
• z izključitvijo, na podlagi sklepa Upravnega odbora in
• če kljub pisnemu opominu v dodatnem 15-dnevnem roku ne poravna predpisane letne
članarine.
9. člen
(mirovanje članskih pravic)
Upravni odbor je pristojen za odločitve o mirovanju članskih pravic.
Upravni odbor v primeru resnih in ponavljajočih se kršitev dolžnosti lahko članici TZS izreče mirovanje
članskih pravic s takojšnjim učinkom.
Mirovanje članskih pravic traja praviloma eno leto razen če v tem času Upravni odbor svojo odločitev
predčasno prekliče.
V primeru, da razlogi za mirovanje obstajajo tudi po preteku enega leta, lahko Upravni odbor s potrebno
večino na naslednji seji potrdi nadaljevanje mirovanje članskih pravic.
Član v času mirovanja članskih pravic ne more uresničevati svojih pravic.
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10. člen
(pravice članov)
Člani TZS imajo pravico, da:
• so pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom,
• predlagajo točke dnevnega reda Skupščine in obravnavajo vprašanja skupnega interesa,
• podajajo mnenja pred sprejemanjem odločitev, za katere sta pristojna Skupščina in Upravni
odbor,
• preko svojih predstavnikov sodelujejo pri delu organov zveze (volijo in so izvoljeni v organe
TZS),
• podajajo vprašanja o odgovornosti članov organov TZS,
• so obveščeni o delu organov TZS, organizacij TZS, zvez, Tenisa na mivki,
• seznanjajo TZS o svojih težavah in potrebah ter z njene strani prejemajo strokovno in
organizacijsko pomoč,
• sodelujejo na tekmovanjih, ki jih organizira TZS, ter zagotavljajo enako tudi svojim članom in
• izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi Statuta in drugih aktov TZS.
11. člen
(dolžnosti članov)
Člani TZS imajo naslednje dolžnosti:
• da spoštujejo in se ravnajo v skladu s Slovensko olimpijsko listino, s tem Statutom in drugimi
akti TZS ter drugimi sklepi organov, organizacij, zvez in Tenisa na mivki,
• da uresničujejo dogovorjene naloge in prispevajo k uresničevanju ciljev TZS,
• da skrbijo za varstvo interesov in razvoja teniškega športa v okviru TZS,
• da so odgovorne za lasten razvoj teniškega športa,
• da upoštevajo enakost in suverenost vseh ustanoviteljev TZS, ob upoštevanju enakega
varovanja pravic, dobronamernega izpolnjevanja obveznosti in mirnega reševanja sporov,
• da spore rešujejo na sporazumen način,
• da z internimi Statutarnimi določili zagotovijo, da se spori, kjer so udeleženi sami ali njeni
člani in ki potrebujejo razrešitev pred Disciplinskim sodnikom TZS (v nadaljevanju
Disciplinski sodnik) ter se nanašajo na športno tekmovalna razmerja, rešujejo samo v
okviru TZS, ITF in ne pred rednimi sodišči, razen v primerih, ko slovenski pravni red določa
drugače,
• da redno plačujejo članarino TZS,
• da TZS v roku 15 dni sporočijo vsako spremembo podatkov (ime kluba, naslov sedeža,
elektronski naslov, Statutarno preoblikovanje društva, sprememba zakonitega zastopnika),
• da ažurno vodijo register svojih članov in
• da nimajo športnih razmerij z nepriznanimi subjekti in člani, sankcioniranimi z mirovanjem
članskih pravic ali izključitvijo s strani TZS.
12. člen
(spoštovanje pravil, reševanje sporov in pristojnosti Disciplinskega sodnika)
TZS, člani TZS in njihovi člani so dolžni spore iz športno tekmovalnih razmerij in vseh drugih razmerij, ki
so urejena z akti TZS, reševati izključno v okviru TZS oziroma njenih organov ter spoštovati njihove
odločitve.
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IV. VKLJUČENOST ORGANIZACIJ, ZVEZE, TENISA NA MIVKI
13. člen
V TZS so vključene tudi Trenerska organizacija TZS, Sodniška organizacija TZS, Veteranska organizacija
TZS, Zveza za šport invalidov Slovenije, Tenis na mivki.
V. ORGANI TZS
14. člen
Organi TZS so:
• Skupščina,
• Upravni odbor,
• Nadzorni odbor,
• Predsednik, ki je istočasno Predsednik Upravnega odbora
• 2 (dva) Podpredsednika,
• Direktor,
• Disciplinski organ (sestoji se iz Disciplinskega sodnika in Komisije za prošnje in pritožbe)
• Tekmovalno - registracijska komisija in
• Strokovni svet.
Mandatna doba za vse organe traja 4 leta. Volitve organov so praviloma javne. Skupščina lahko odloči,
da so volitve tajne.
Organi in njihovi člani so samostojni in med seboj neodvisni.
Člani organov so izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil v Poslovniku o
delovanju Skupščine.
Direktor TZS (v nadaljevanju Direktor) je imenovan v skladu z 27. členom tega Statuta.
Člani organov se morajo sami izločiti oziroma biti izločeni iz postopkov odločanja v primerih, kjer zaradi
konflikta interesov ni zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. Sklep o izločitvi iz postopkov
odločanja članov organa sprejme Upravni odbor, v primeru, da se odloča o izločitvi članov Upravnega
odbora, pa o izločitvi odloča Skupščina.
VI. SKUPŠČINA
15. člen
Skupščina je najvišji organ TZS. Skupščino sestavljajo vse članice TZS.
Skupščini so za svoje delo odgovorni vsi ostali organi TZS.
Skupščina se sestaja na rednem ali izrednem zasedanju.
Člane TZS, ki imajo volilno pravico, na Skupščini zastopa zakoniti zastopnik oziroma s strani zakonitega
zastopnika pooblaščena oseba (delegat).
Vsaka članica ima pri glasovanju en glas.
16. člen
Delegati so za svoje delo v TZS odgovorni članicam, ki so jih delegirale. Njihove pravice in dolžnosti so:
• uresničevanje sprejetih sklepov organov TZS v organizacijah, ki so jih imenovale,
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• predlaganje organizacijam v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na delo TZS in njenih organov,
• seznanitev z mnenji in stališči svojih članov pred sejo Skupščine in
• odločanje o vseh zadevah in predlogih, ki so na dnevnem redu.
17. člen
(pristojnosti Skupščine)
Redna Skupščina je pristojna, da odloča o:
• sprejemu statuta, njegovih spremembah in dopolnitvah ,
• sprejemu Poslovnika o svojem delu,
• poročilih organov, organizacij, zvez in Tenisa na mivki,
• sprejemu letnega poročila dela za preteklo poslovno leto in sprejemu zaključnega računa TZS,
• sprejemu programa dela s poslovnim načrtom,
• dolgoročnem programu za razvoj tenisa v Sloveniji,
• z izjemo Direktorja, voli, imenuje in razrešuje člane organov TZS, ki so navedeni v prvem
odstavku 14. člena statuta ob upoštevanju programa Predsednika Upravnega odbora,
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
• dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe Komisije za prošnje in pritožbe,
• vseh vprašanjih, ki so splošno pomembna za razvoj tenisa,
• drugih vprašanjih v skladu s tem Statutom in drugimi splošnimi akti,
statusnih spremembah TZS in
• o prenehanju delovanja TZS.
Člani organov so odgovorni Skupščini za izpolnjevanje sprejetih nalog in funkcij.
18. člen
(zasedanje in vodenje Skupščine)
Zasedanja Skupščine vodi Predsednik ali oseba, ki jo na zasedanju določi Predsednik. Skupščina zaseda
najmanj enkrat letno.
19. člen
(sklic redne Skupščine)
Redno Skupščino skliče Predsednik Upravnega odbora najmanj 30 dni pred zasedanjem.
Ob sklicu se objavi predlog dnevnega reda v skladu s Poslovnikom o delu Skupščine.
Zapisnik prejšnje Skupščine in gradivo za Skupščino se članom pošlje najkasneje 15 dni pred dnevom
zasedanja.
20. člen
(izredna Skupščina)
Izredna Skupščina se skliče:
• po sklepu Upravnega odbora,
• na zahtevo Nadzornega odbora TZS (v nadaljevanju Nadzorni odbor),
• na zahtevo najmanj ene tretjine članic TZS in
• na pobudo OKS – ZŠZ.
Izredno Skupščino sklicuje Upravni odbor najmanj mesec dni pred dnevom sklica in to najkasneje v 15
dneh od dneva, ko je bila dana zahteva za sklic.
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V kolikor Upravni odbor ne skliče izredne Skupščine v določenem roku, jo skličejo predlagatelji.
Izredna Skupščina razpravlja in sklepa izključno o točkah dnevnega reda in vprašanjih, zaradi katerih je
bila sklicana.
Delegate za izredno Skupščino TZS se delegira v smislu določil, ki so veljala za sklic zadnje redne
Skupščine.
Zasedanje izredne Skupščine vodi Predsednik ali oseba, pristojna za vodenje Skupščine, ki jo imenuje
Predsednik.
VII. UPRAVNI ODBOR
21. člen
Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine. Mandatna doba Upravnega odbora je 4 leta. Za svoje delo
Upravni odbor odgovarja Skupščini.
22. člen
(pristojnosti in naloge Upravnega odbora)
Pristojnosti in naloge Upravnega odbora so:
• predlaganje sprememb in dopolnitev splošnih aktov TZS, ki jih sprejema Skupščina,
• poročanje Skupščini o svojem delu,
• uresničevanje sklepov Skupščine,
• vodenje politike teniških programov, financ, marketinga in razvoja teniškega športa v
mandatnem obdobju,
• sprejemanje odločitev o spremembi naslova sedeža,
• izdajanje in potrjevanje razpisov in priprava pogodb,
• odločanje o izključitvah članov in mirovanju članskih pravic,
• odločanje o sklenitvah delovnih in drugih razmerij,
• obravnavanje in opredeljevanje o delu Direktorja, organov, organizacij, zvez, tenisa na
mivki TZS,
• priprava in potrditev letnega programa dela in finančnega načrta TZS,
• imenovanje in razreševanje Direktorja,
• potrjevanje selektorjev reprezentanc TZS na predlog Predsednika TZS,
• odločanje o višini tekmovalnih, sodniških, trenerskih, licenčnih, pritožbenih, registracijskih in
drugih taksah, povezanih s članstvom in tekmovanji pod okriljem TZS,
• sprejemanje Poslovnikov o delu organov in drugih splošnih aktov TZS,
• izdaja soglasij za sklenitev sponzorskih pogodb in pogodb o odstopu medijskih pravic pri
pogodbenih vrednostih nad 25.000,00 €,
• določanje višine dnevnic, honorarjev, nagrad ali plač selektorjev, igralcev, trenerjev ter
strokovnega vodstva reprezentanc TZS in sicer v okviru letnega finančnega načrta TZS,
• upravljanje s premoženjem zveze,
• odločanje o ustanavljanju pravnih oseb katerih lastnik ali družbenik je oziroma bo TZS,
• na podlagi predloga Komisije za priznanja podeljevanje priznanj in nagrad,
• pravico do nadomestitve na Skupščini izvoljenih članov - zaradi prenehanja z delom v TZS ali
nedelovanja v interesu TZS, in sicer:
 do ene četrtine članov Upravnega odbora (3 v primeru 13 članskega
Upravnega odbora),
 do dveh članov Tekmovalno – reg. komisije,
 Disciplinskega sodnika,
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do dveh članov Komisije za prošnje in pritožbe,
do treh članov Strokovnega sveta TZS (v nadaljevanju Strokovni svet), in sicer do
prve naslednje Skupščine
• odloča o drugih zadevah v TZS, razen tistih, za katere je po tem Statutu pristojna Skupščina
ali drug organ TZS in
• odloča v primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s tem Statutom.



23. člen
(sestava Upravnega odbora)
Upravni odbor šteje 9 - 14 članov, ki ga sestavljajo:
• Predsednik,
• Podpredsednik,
• 6 – 11 članov in
• Predsednik Strokovnega sveta
Predsednika Nadzornega odbora, Tekmovalno – reg. komisije, Trenerske organizacije, Sodniške
organizacije ali enega od članov organov ter predstavnika za mednarodne aktivnosti (ITF, TE), se lahko
povabi na vse seje Upravnega odbora.
V primeru neizpolnjene kvote števila članov Upravnega odbora, lahko Predsednik imenuje še druge člane
Upravnega odbora, ki jih mora večina članov Upravnega odbora potrditi.
Upravni odbor lahko imenuje še druge stalne ali občasne komisije, organizacije ali delovne skupine.
24. člen
(odločanje Upravnega odbora)
Upravni odbor odloča na sejah na katerih se sestaja po potrebi a najmanj trikrat letno.
Upravni odbor je sklepčen, kadar je navzoča večina vseh njegovih članov.
Sklep Upravnega odbora je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh njegovih članov.
25. člen
(sklic in seje Upravnega odbora)
Seje Upravnega odbora sklicuje in vodi Predsednik Upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa
Podpredsednik. V primeru dveh Podpredsednikov pa starejši izmed njiju.
Delo organa je regulirano s Poslovnikom o delovanju.
VIII. PREDSEDNIK TZS
26. člen
(pristojnosti Predsednika in Podpredsednikov)
Predsednik, ki je istočasno Predsednik Upravnega odbora:
• zastopa in predstavlja TZS,
• skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine,
• vodi Skupščino ali določi osebo za vodenje Skupščine,
• imenuje Podpredsednika TZS in člane Upravnega odbora,
• sklicuje in vodi seje Upravnega odbora,
• predlaga Upravnemu odboru selektorje reprezentanc TZS,
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• predlaga Skupščini Predsednike organov TZS,
• skrbi za finančno poslovanje in trženje marketinških produktov TZS,
• skrbi za mednarodne zadeve in
• opravlja druge naloge v okviru TZS.
Predsednik lahko del svojih pristojnosti v pisni obliki prenese na Podpredsednika.
V primeru odsotnosti Predsednika, ga nadomešča Podpredsednik, ki ga Predsednik pooblasti.
V primeru, ko podelitev pooblastila ni bila možna, ga nadomešča Podpredsednik, v primeru dveh
Podpredsednikov pa starejši izmed njiju.
IX. DIREKTOR TZS
27. člen
(Direktor TZS)
TZS ima Direktorja, ki ga na podlagi javno razpisnih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo, imenuje
Upravni odbor.
Pogodba Direktorja velja štiri leta. Po izteku pogodbe se lahko le ta sklene ponovno. Direktor svoje delo
opravlja profesionalno.
Obveznosti Direktorja:
• zastopanje TZS,
• priprava dokumentacije za potrebe javnih razpisov,
• priprava letnih finančnih poročil in strategije delovanja TZS,
• upravljanje finančno materialnega poslovanja TZS,
• pripravlja finančne projekcije in denarne tokove,
• vodenje pisarne TZS,
• skrb za izpolnjevanje pogodbenih razmerij TZS,
• vodenje marketinga TZS,
• komuniciranje s predstavniki klubov, Predsedniki organov in organizacij, člani Upravnega
odbora, sponzorji, novinarji, OKS, Fundacijo za Šport, Ministrstvom za šport in mednarodnimi
organizacijami,
• sodelovanje in skrb za delovanje organov in komisij TZS,
• v primeru vabila, prisotnost na sejah organov in organizacij TZS,
• organizacija zasedanj Skupščine, sej Upravnega odbora in prisotnost,
• skrb za izvršitev odločitev Skupščine in Upravnega odbora in
• opravljanje drugih naloge, ki izhajajo iz tega Statuta in sklepov organov TZS.
Direktor je dolžan ravnati v skladu s sklepi Skupščine, Upravnega odbora in po navodilih Predsednika.
Pravice, obveznosti in odgovornosti Direktorja se natančneje opredelijo v pogodbi, sklenjeni v skladu z
veljavno zakonodajo, ki jo potrdi, s potrebno večino glasov, Upravni odbor na predlog Predsednika.
X. NADZORNI ODBOR
28. člen
(Nadzorni odbor TZS)
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, Predsednika si izvolijo sami.
Nadzorni odbor spremlja celotno poslovanje zveze in organov zveze, zlasti še finančno materialno
poslovanje ter o svojih ugotovitvah in sklepih poroča Skupščini, po potrebi pa tudi Upravnemu odboru.
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Mandatna doba Nadzornega odbora traja štiri leta. Sklepi so veljavno sprejeti, če za sklep glasujeta vsaj
dva člana od treh navzočih. Nadzorni odbor odgovarja za svoje delo Skupščini.
Predsednika Nadzornega odbora, ali eden od članov, je vabljen na seje Upravnega odbora, po lastni
oceni, pa lahko prisostvuje tudi sejam drugih Komisij, izvoljenih na Skupščini TZS.
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora TZS.
XI. DISCIPLINSKI ORGAN
29. člen
(Disciplinski organ)
Disciplinski organ sestoji iz Disciplinskega sodnika na prvi stopnji ter Komisije za prošnje in pritožbe na
drugi stopnji.
30. člen
(Disciplinski sodnik)
Disciplinski sodnik je izvoljen na Skupščini, kateri tudi za svoje delo odgovarja. Trajanje mandata je štiri
leta. Disciplinski sodnik je pristojen na prvi stopnji za odločanje o ugovoru, ki jih upravičena oseba vloži
zoper odločitev organov TZS. Upravičena oseba vloži ugovor v roku 8 dni od vročitve, ki ga naslovi na
disciplinskega sodnika pisno v dveh izvodih, poslano priporočeno po pošti.
31. člen
(Komisija za prošnje in pritožbe)
Komisijo za prošnje in pritožbe sestavljajo Predsednik in dva člana, pri čemer si Predsednika izvolijo sami.
Sestajajo se po potrebi, zlasti pa v primeru pritožb strank. Mandatna doba Komisije za prošnje in pritožbe
traja štiri leta. Člani komisije so izvoljeni na Skupščini, kateri tudi za svoje delo odgovarjajo.
Komisija za prošnje in pritožbe je pristojna za odločanje o pritožbi zoper sklep Disciplinskega sodnika, ki
jo vloži upravičena oseba v roku 15 dni od njene vročitve.
Odločbo Komisije za prošnje in pritožbe je možno izpodbijati v roku 30 dni od njene vročitve. O pritožbi
odloča Skupščina na redni ali izredni seji. Njena odločitev je dokončna.
XII. TEKMOVALNO - REGISTRACIJSKA KOMISIJA
32. člen
(Tekmovalno – reg. komisija)
Tekmovalno-reg. komisija je samostojni strokovni in posvetovalni organ TZS. Pri svojem delu sodeluje s
Predsednikom, Upravnim odborom, Direktorjem, Strokovnim svetom, Trenersko organizacijo ter drugimi
organi TZS.
33. člen
(sestava in obveznosti Tekmovalno – reg. komisije)
Tekmovalno-reg. komisijo sestavlja 5 – 8 članov. Komisijo sestavljajo: Predsednik, Podpredsednik in 3 –
6 predstavnikov klubov.
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Predsednika in člane Tekmovalno-reg. komisije izvoli Skupščina.
Komisija vodi celoten tekmovalni sistem TZS, registracije, informatiko v zvezi s tekmovalnim programom,
izdeluje in dopolnjuje Pravilnike kot so Registracijski pravilnik, Tekmovalni pravilnik, Ligaški pravilnik in
Pravilnik o rangiranju tekmovalcev na jakostnih lestvicah.
Obveznosti TRK:
• izdelava kriterijev za dodelitev nacionalnih in mednarodnih tekmovanj pod okriljem TZS,
• izdelava predloga koledarja TZS poletje in zima ter dodelitev turnirjev organizatorjem, ki ga
potrdi Upravni odbor,
• pisna obrazložitev (priloga) dodelitve turnirjev organizatorjem,
• reden pregled/kontrola koledarja tekmovanj,
• priprava in žreb ekipnih in ligaških tekmovanj,
• nadzor in vodenje tekmovalnih lestvic,
• obravnava registracijskega postopka v primeru zapletov,
• obravnava postopka o prestopih tekmovalcem med klubi v primeru zapletov,
• nadzor nad realizacijo tekmovanj,
• nadzor dela sodniške organizacije,
• sodelovanje pri projektu povečanja št. članstva v TZS,
• izdelava in ažuriranje tekmovalnih, registracijskih pravilnikov TZS,
• obiskovanje turnirjev in vzpostavitev osebnega odnosa s tekmovalci, sodniki, starši,...
• spremljanje in optimizacija tekmovalnega sistema
• razvoj regij
Delovanje Tekmovalno-reg. komisije podrobneje ureja Poslovnik o delovanju komisije.
XIII. STROKOVNI SVET
34. člen
(Strokovni svet)
Strokovni svet je strokovni in posvetovalni organ TZS.
Pri svojem delu sodeluje s Predsednikom, Upravnim odborom, Direktorjem, Tekmovalno-reg. komisijo,
Trenersko organizacijo, selektorjema članskih reprezentanc, kapetanom mladinskih reprezentanc ter
drugimi organi TZS.
Delovanje Strokovnega sveta podrobneje ureja Poslovnik o delovanju Strokovnega sveta.
35. člen
(sestava Strokovnega sveta)
Strokovni svet TZS sestavlja 11 članov. Sestavljajo ga Predsednik, Podpredsednik, sedem članov in
imenovana selektorja ženske in moške članske reprezentance.
Predsednika, Podpredsednika in člane izvoli Skupščina.
36. člen
(naloge Strokovnega sveta)
Odgovornost in naloga Strokovnega sveta je načrtovanje strategije razvoja tenisa v Sloveniji, delo z
reprezentancami in igralci v vseh starostnih kategorijah.
Naloge Predsednika Strokovnega sveta:
• predstavlja Strokovni svet in
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• zastopanje sveta v Upravnem odboru.
Delo in obveznosti Strokovnega sveta so podrobneje določene s Pravilnikom o delovanju organa.
XIV. DRUGE DOLOČBE
37. člen
(volitve Predsednika in organov TZS)
Predlog za Predsednika TZS lahko poda vsaka članica TZS.
Za Predsedniškega kandidata se smatra oseba, katere kandidaturo podpre najmanj šest članic TZS.
Kandidat za Predsednika mora predložiti program TZS v pisni obliki.
Skupščina izvoli Predsednika, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Nadzorni odbor podjetij v lasti ali
solastniškim deležem TZS, Disciplinskega sodnika, Strokovni svet, Tekmovalno-reg. komisijo, Komisijo
za priznanja in Komisijo za prošnje in pritožbe za tekoče mandatno obdobje.
Vse navedene organe in njihove člane iz prejšnjega stavka volijo delegati na Skupščini.
38. člen
(premoženje TZS)
Premoženje TZS so denarna in druga sredstva, ki jih TZS pridobi:
• s članarino ,
• z dohodkom iz dejavnosti TZS in naslova materialnih pravic,
• z darili in volili,
• s prispevki sponzorjev in donatorjev,
• z odstopom medijskih pravic,
• z odstopom sponzorskih pravic,
• z odstopom oglaševalskih pravic,
• z odstopom licenčnih pravic,
• s pridobitno dejavnostjo
• iz naslova dividend družb, v katerih ima TZS svoj delež ali delnice,
• iz javnih sredstev in
• iz drugih virov.
Premoženje so tudi nepremičnine in premičnine ter materialne in nematerialne pravice.
39. člen
(finančno poslovanje TZS)
Zagotavljanje podatkov o finančno-materialnem poslovanju TZS je urejeno v Pravilniku o finančno
materialnem poslovanju TZS.
40. člen
(zastopanje TZS)
TZS zastopata Predsednik (zakoniti zastopnik) in Direktor. Predsednik s soglasjem Upravnega odbora v
pisni obliki lahko določi Direktorju obseg pooblastil za zastopanje.
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41. člen
(pridobitne dejavnosti TZS)
TZS opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni
dejavnosti TZS ter se opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev. Gre za sledeče
dejavnosti:
P85.510
R93.190
R93.110
G47.990
I56.210
I56.300
J58.190

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
Druge športne dejavnosti,
Obratovanje športnih objektov,
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
Priložnostna priprava in dostava jedi,
Strežba pijač in
Drugo založništvo.
42. člen

TZS ima svoj transakcijski račun.
TZS in podjetja v lasti ali solastniškim deležem TZS, imajo lahko enega ali več transakcijskih računov.
Javnost finančno materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico članic TZS do vpogleda v to zadevno
dokumentacijo kadarkoli na zahtevo s predhodno najavo.
43. člen
(tekmovalec, sodnik, trener, veteran, rekreativec in funkcionar)
Pravila o statusu tekmovalcev, veteranov, rekreativcev in funkcionarjev ureja Registracijski pravilnik
TZS.
44. člen
(reprezentance TZS)
Teniške reprezentance RS predstavljajo in promovirajo svojo domovino in slovenski tenis doma in v tujini.
TZS skrbi za oblikovanje in vodenje reprezentanc.
Razmerja v zvezi z reprezentančnimi nastopi se urejajo s pogodbami med kandidatom in TZS.
45. člen
(priznanja, pohvale in nagrade)
TZS podeljuje priznanja, pohvale in nagrade organizacijam, tekmovalcem in teniškim delavcem za
uspešno in požrtvovalno izpolnjevanje postavljenih nalog ali pa za dosežene uspehe pri organizaciji in
razvoju teniškega športa. Priznanja in nagrade na predlog Komisije za nagrade in priznanja dodeljuje
Upravni odbor. Svečana podelitev se izvrši na letni Skupščini TZS in Zaključni prireditvi TZS.
Predlog za podelitev priznanja, pohvale ali nagrade lahko poda vsak član TZS v pisni obliki z obrazložitvijo
in v skladu s Pravilnikom o priznanjih in nagradah.
Komisija izmed prispelih predlogov presodi in poda predlog v odločanje Upravnemu odboru. Delo komisije
določa Poslovnik o njenem delu.
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XV. PRENEHANJE DELOVANJA TZS
46. člen
TZS lahko preneha:
• po sklepu Skupščine z večino prisotnih članov,
• na podlagi pravnomočne sodne odločbe in
• po samem zakonu.
Premoženje TZS, ki ostane po izpolnitvi obveznosti nasproti tretjim osebam, preide v skladu s predpisi o
likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava občini, v kateri ima zveza svoj sedež.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun RS ali lokalnih skupnosti.
47. člen
Ta Statut prične veljati z dnem sprejema na Skupščini.

Ljubljana, 10. maj 2017

Teniška zveza Slovenije,
Marko Umberger
Predsednik TZS

