ZAPISNIK 1. SEJE
UPRAVNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v sredo, 17. aprila 2019, v poslovni stavbi Zavarovalnice Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 18:30.
Prisotni člani Upravnega odbora (UO) Teniške zveze Slovenije (TZS): Predsednik UO Andrej Slapar,
podpredsednik, Miran Kraševec, častni predsednik, Marko Umberger, člani Ivan Gorjup, Drago
Završnik, Roman Veras, Luka Zalaznik, Tomo Šeme, Aljaž Kos, Damjan Kralj, Gregor Stražar, Janja Kaplja,
Marko Por.
Upravičeno odsotni član UO: Tomaž Berločnik
Drugi prisotni: Gregor Krušič, Tea Starc
Ad. 1. Potrditev dnevnega reda 1. seje UO TZS 2019
Predsednik UO, Andrej Slapar, predlaga naslednji dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda 1. seje UO TZS
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 9. seje UO TZS, z dne 25. oktober 2018
3. Poročilo častnega predsednika in direktorja o delovanju ter finančnem poslovanju TZS, TZS Šport doo
za l.2018
4. Konsolidirano letno poročilo (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja) TZS in TZS Šport doo za l.2018
5. Obrazložitev postavk iz bilance stanja za TZS in TZS Šport doo na dan 31. december 2018
6. Poročilo nadzornega odbora TZS ~ januar – november 2018
7. Letni delovni in finančni načrt za l.2019, marketinška strategija 2019 – 2022 in medijski plan za l.2019
8. Poročilo o delu strokovnega sveta TZS v prvem trimesečju l.2019
9. Poročilo iz Fed cup tekmovanja, Bath, VB, 2019 in poročilo ter plan dela DC reprezentance za l.2019
10. Povzetek dosedanjih štirih dopisnih sej in predlog kriterijev TZS za prednostno razvrstitev organizacij
za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin pri Fundaciji za šport
11. Razno:
a. Organigram TZS
Sklep Ad. 1.: UO soglasno sprejme sklep o sprejemu dnevnega reda.
Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 9. seje UO TZS, z dne 25. oktober 2018
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep Ad. 2.: UO soglasno potrjuje zapisnik 9. seje UO.

Ad. 3. Poročilo častnega predsednika in direktorja o delovanju ter finančnem poslovanju TZS in TZS
Šport d. o. o. za leto 2018
POROČILO ČASTNEGA PREDSEDNIKA O POSLOVANJU TZS V LETU 2018
TZS je v letu 2018 realizirala vse programe, ki jih je predvidela v letnem planu poslovanja.
Pomembni dosežki:
-Odlična organizacija in izvedba teniških dogodkov (Davis Cup, Igrajmo tenis!, ATP Challenger Zavarovalnica
Sava Slovenia Open, rekreativni turnirji ) - Pisarna TZS je skupaj z zunanjimi sodelavci odlično izvedla
dogodke, ki so pomembni za popularizacijo tenisa in izpolnjevanje obveznosti do sponzorjev.
-Turnir ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open - Letošnji turnir je bil pod vodstvom Aljaža Kosa in
Gregorja Krušiča odlično organiziran. Spremljajoči glasbeni dogodki, dobrodelni projekt Gibaj, mladina so
zanimanje za turnir močno povečali. Turnir je tudi letos predstavljal glavni vir marketinških prihodkov TZS.
-Turnir Infond Open v Mariboru - ŽTK Maribor že vrsto let organizira največji ženski članski turnir v Sloveniji.
TZS je v preteklosti sodelovala včasih z večjo včasih manjšo finančno podporo. Za mlade slovenske
tekmovalke je tak turnir nujno potreben.
-Družbena omrežja in spletna stran - Gašper Bolhar in Bojan Matevžič nadaljujeta z aktivnostmi na družbenih
omrežjih in spletni strani Tenis Slovenije, ki postajajo nepogrešljiv način komunikacije s teniško javnostjo.
-Napredek v ženskem tenisu - Imamo tri tekmovalke med najboljših 100 na svetu (Zidanšek, Hercog,
Jakupović), Kajo Juvan, nosilko zlatih medalj na Olimpijskih igrah mladih, Andrejo Klepač in Katarino
Srebotnik, ki sta v svetovnem vrhu v igri dvojic. Za njimi prihaja še veliko število ostalih mladih tekmovalk.
-Dobri nastopi Davis Cup in Fed Cup reprezentanc - Oslabljenima reprezentancama je pod vodstvom
kapetanov Mihe Mlakarja in Andreja Kraševca uspelo obstati v enakem rangu tekmovanja kot prejšnje leto.
Velik uspeh glede na zdesetkanost obeh reprezentanc in hudo konkurenco.
-Mednarodne aktivnosti podpredsednika TZS Marka Mlakarja - Marko nadaljuje svoje delo v ITF Womens
Professional Comitee in Tennis Europe Juniors Comittee. Posebno prestižna pa je njegova letošnja izvolitev v
odbor Hall of Fame, svetovno najbolj imenitno teniško združenje.
-Dobro delo strokovnega sveta TZS - Marko Por s sodelavci kvalitetno in racionalno 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 lepo finančno pomoč.
-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.
-Uspešno poslovanje TZS - TZS je na prihodkovni in odhodkovni strani poslovala skladno s planom za leto
2018. V roku je izpolnjevala vse zakonske, pogodbene in finančne obveznosti ter za realizacijo vseh
programov zagotovila potrebna finančna sredstva.
-Nova pogodba z generalnim sponzorjem Zavarovalnico Sava - Za leto 2019 smo podpisali novo pogodbo v
enakem znesku kot poprejšnje leto. Požrtvovalno delo Gregorja Krušiča, Tee Starc, Žige Koščaka in Lovra
Prešička se je obrestovalo.

Slabosti, ki so bile zaznane v letu 2018:
-Slabši tekmovalni rezultati v moškem tenisu z izjemo Aljaža Bedeneta, tenisači v vseh kategorijah nazadujejo.
Strokovni svet TZS po moji oceni dela dobro, prispevamo tudi sredstva za najbolj talentirane igralce, uspešnih
mladih igralcev pa ni.
-Nezanimiva ligaška tekmovanja zaradi ne igranja najboljših tekmovalcev, nepravega marketinškega pristopa
klubov, udeležencev lig in premajhnega angažmaja TZS, ligaška tekmovanja niso na očeh navijačev in
javnosti. V bodoče je potrebno stanje na tem področju izboljšati.
-Kadri v pisarni Sposobne delavce je v Ljubljani težko najti. Potrebno jih je tudi dobro plačati, kar do sedaj ni
bilo v navadi v TZS. Tako sta dva sodelavca, oba sposobna, našla bolje plačani službi drugje. K sreči smo
pridobili odlično novo direktorico marketinga Teo Starc.
POROČILO DIREKTORJA TZS O DELOVANJU IN FINANČNEM POSLOVANJU TZS V LETU 2018
V uvodu je bila predstavljena statistika Teniške zveze Slovenije – število registriranih članov, tekmovalcev,
sodnikov, trenerjev, veteranov, teniških klubov, članov TZS, dotacije države, proračun za programe mladinskih
reprezentanc, predstavitev organigrama TZS, marketinških produktov in RVO tekmovanj.
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 predstavniki organov kot so TRK, strokovni svet, sodniška org., rekreativno – veteranska
organizacija, trenerska org., vodja teniških usposabljanj, disciplinski sodnik, predstavnik za mednarodne
aktivnosti ITF, TE in nenazadnje UO in NO. Poleg naštetih so vsakodnevne naloge redno komuniciranje z ITF,
TE, OKS, MIZŠ. Udeležba na sejah Fundacije za šport pomagajo TZS in njenim članom pri pridobivanju
sredstev z naslova razpisov. Glede na proračun TZS, je skrb za finance in 1800 vhodnih ter izhodnih faktur
mesečno prioriteta pri poslovanju. Trženje in izvedba pogodbenih obveznosti 26 izdelanih marketinških
produktov, komunikacija in vzdrževanje dobrih odnosov s kapetani reprezentanc, tekmovalci/-kami,
predstavniki klubov članov TZS in sponzorji, prav tako zahteva svoj delež delovnih procesov. Pisarna za
marketing je poleg sodelovanja na področju rednega delovanja, organizirala dogodke za različne ciljne
skupine - Igrajmo tenis!, Olimpijski festival, Svetovni dan tenisa, Zaključno prireditev, ATP Challenger Slovenia
open, Davis cup, Fed cup, Zavarovalnica Sava Masterse, Energetika MB Play off ligaško tekmovanje, BTCMedot, RVO Tivoli, RVO Portorož, 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 TZS. Trenerska organizacija Tenis
Slovenije je 17. in 18 novembra gostila trenersko konferenco, na kateri je sodelovalo čez 200 trenerjev. Le ta
je poleg pridobivanja novih znanj pomembna za potrditev veljavnih licenc za nemoteno delo v klubih v letu
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. Poleg nacionalnih tekmovanj je bilo v sodelovanju s klubi člani TS organiziranih tudi
pet mednarodnih ITF seniors tekmovanj. Pod taktirko Bojana Matevžiča in pisarne TS, so bila uspešno
vodena in izpeljana vsa ligaška prvenstva v osmih različnih kategorijah: do 12 let dečki, 12 let deklice, 14 let
mešano, 18 let mešano, 2. članska moška liga, 1. članska moška liga. 1. ženska članska liga, 1. moška
veteranska liga. 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, celotna e baza pa ob četrtkih prejme kvalitetno
pripravljen »pregled tedenskih novic«.
FINANČNO POSLOVANJE: Na področju finančnega poslovanja je stanje stabilno, slika subjektov TZS in TZS
Šport d.o.o., na dan 31. december 2018, je sledeča:
- vse obveznosti do države (FURS) so v l.2018 poravnane tekoče
- vse obveznosti do zaposlenih so poravnane in se izplačujejo 10. v mesecu
- vse prejete obveznosti do trenerjev-spremljevalcev in kapetanov reprezentanc so poravnane
- obveznosti do klubov, članov Tenis Slovenije, ni, vse obveznosti do reprezentantov v vseh kategorijah so
poravnane na valuto (izjema je Blaž Rola, kateri po dogovoru izda račun za plačilo v znesku 4.200€ v
letošnjem letu)
- v skladu s planom je bilo vrnjeno posojilo Markotu Umbergerju, preostali dolg je 20.000€
- iz tekočega poslovanja ni obveznosti iz prejšnjih let (2017 in dlje)
- vse obveznosti do ATP in ITF so poravnane
- trenerska org. ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 19.574€
- sodniška org. ima za potrebe delovanja na računu TZS pozitiven saldo 423,34€
- strokovni svet ima za potrebe delovanja na računu pozitiven saldo 29.932€
- za potrebe nemotenega poslovanja v l.2018 je bila TZS primorana sprejeti dolgoročno posojilo v znesku
12.800 €.
Izdatki, ki so najbolj bremenili proračun so članska reprezentančna tekmovanja za Davisov pokal in Pokal
Federacij ter informatika. ATP Challengerju Slovenia open 2018 je posloval pozitivno kar je bilo analizirano na
zadnji seji UO TZS z dne 25. oktobra 2018. Odločitev za nakup PVC podlage od Bosanske TZ v vrednosti
5.800€, na kateri je bilo 7.- 8. februarja 2018 odigrano srečanje za Davisov pokal proti reprezentanci Poljske,
je bila pozitivna. Cena nakupa PVC podlage in akrilnega premaza za izdelavo igrišča je bila enaka ceni
enkratnega najema na trgu. Tako ima Tenis Slovenja sedaj svojo podlago, ki je prav tako predvidna v tržne
namene za izvedbo dogodkov ostalih teniških zvez. Prav tako je TZS v letu 2018 od Fundaciji za šport prejela
povračilo dotične investicije v znesku 11.000 €
Velika skrb in delo je bilo posvečeno kvalitetnemu servisiranju in zadržanju generalnega sponzorja
Zavarovalnice Sava, glavnih sponzorjev Petrol, Telemach in sponzorjev BTC, Zala, Kompas ter ostalih
sponzorjev, ki so za delovanje Tenis Slovenije eksistencialno pomembni.
Sklep Ad. 3.: UO soglasno potrjuje poročilo častnega predsednika in direktorja o delovanju in
finančnem poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2018.
Ad. 4.: Letno poročilo (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja) za TZS in TZS Šport doo za l.2018
Direktor TZS prisotnim predstavi letno poročilo za oba subjekta in odgovori na vsa zastavljena vprašanja.
Sklep Ad. 4: UO soglasno potrjuje bilanci uspeha in izkaza poslovnega izida TZS in TZS Šport d.o.o
kakor tudi konsolidirano letno poročilo za oba subjekta za l.2018.

Ad. 5.: Obrazložitev postavk iz bilance stanja za TZS in TZS Šport d.o.o. na dan 31. december 2018
Direktor TZS obrazloži posamezne postavke iz bilance stanja in odgovori na vsa zastavljena vprašanja v zvezi
s poslovnim rezultatom Teniške zveze Slovenije. Poroča o kratkoročnih finančnih - AOP 087 in dolgoročnih
poslovnih obveznostih nad 30 in 60 dnevi zapadlosti - AOP 091. Prav tako obrazloži postavke dolgoročnih AOP 002 in kratkoročnih sredstev - AOP 032 ter aktivnih časovnih razmejitvah - AOP 053. Zaradi prenosa
terjatev iz kratkoročnih poslovnih terjatev na društveni sklad v znesku 67.649,32€, je ob zaključku leta 2018
poslovni rezultat TZS negativen v znesku 65.347,40€, za kar direktor poda obrazložitev. Ta računovodska
prilagoditev ne vpliva na poslovanje TZS saj zanjo iz tega naslova ne izvirajo nobene obveznosti.
Za podjetje TZS Šport direktor natančno poroča o obveznostih do virov sredstev - AOP 055, kratkoročnih
pasivnih časovnih razmejitvah AOP 095, kratkoročnih finančnih obveznostih AOP 087, kratkoročnih poslovnih
obveznostih AOP 091 in terjatvah podjetja TZS Šport d.o.o. Zaradi odloženih prihodkov v znesku 16.666,67€,
ki se bodo upoštevali v l.2019, je za l.2018 poslovni rezultat negativen v vrednosti 15.943,36€, kar pa ne
vpliva na poslovanje podjetja. Kot navedeno, omenjeni znesek se zgolj bilančno prenese med prihodke v
l.2019.
Sklep Ad. 5: UO soglasno potrjuje obrazložitev in vsa dejstva iz bilance stanja za TZS in TZS Šport
d.o.o. na dan 31. december 2018 kakor tudi postavke konsolidirane bilance stanja.
Ad. 6.: Poročilo nadzornega odbora TZS ~ januar – november 2018
Direktor TZS povzame poročilo nadzornega odbora TZS, ki v poročilu pojasnjuje, da je v času, ko je
pregledoval listine za leto 2017, hkrati pregledovala tudi listine za leto 2018, in sicer do vključno novembra
2018.
Po temeljitem pregledu dokumentacije NO 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. Po oceni nadzornega odbora TZS so bila sredstva uporabljena smotrno 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 UO TZS sprejme Poročilo
za leto 2018.
Člani UO se seznanijo s priporočili NO – predlagana je bila analiza variabilnega dela prihodkov direktorja iz
naslova trženje izdelanih marketinških produktov, ki naj bi bili nižji in fiksnega, ki predlagajo, da naj bi se
zvišal. Evalvacija stroškov računovodstva in knjigovodstva in posledična možnost racionalizacije.
Ovrednotenje zgornje meje reprezentance in nadaljevanje z novo utečenim sistemom za beleženje on-line
potnih nalogov z dokazili.
Bruno Nikolič, novi predsednik NO TZS, predstavi dosedanje delo novega nadzornega odbora in pojasnjuje,
da so podani predlogi s strani predhodnega NO že v postopku izvedbe oz. so nekateri že izvedeni. NO bo tudi
pregledal vse kratkoročne in dolgoročne terjatve in potrdil tiste, ki so upravičene za odpis.
Sklep Ad. 6.: UO soglasno potrjuje poročilo NO TZS.

Ad. 7.: Letni delovni in finančni načrt za l.2019, marketinška strategija 2019 – 2022 in medijski plan za
l.2019
Direktor TZS predstavi letni delovni in finančni načrt za leto 2019 ter podrobno povzame program projektov,, ki
so ustrezno vsebinsko in finančno prilagojeni glede na pridobljena sredstva in usmeritve novega vodstva TS.
Vsekakor pa ohranjajo kontinuiteto dela na vseh temeljnih področjih dela.
Program projektov:
-

-

-

-

-

-

-

IT – prenova informacijskega sistema TS - zahteva po zamenjavi obstoječega dobavitelja IT storitev –
Qualitas d. o. o. (cenovno neprimeren, ni izvorne kode, ni razvoja, ni odzivnosti). Prenova obsega
spletno stran, on-line prijave na tekmovanja, avtomatični izračun jakostnih lestvic, vpisovanje podatkov
s strani sodnikov in ostalo. Smo v fazi pridobivanja ponudb.
Nova "handicap" jakostna lestvica - dodana vrednost nove »handicap« enotne jakostne lestvice za
vse tekmovalce, veterane in rekreativce je v dejstvu, da bodo popolnoma vsi registrirani tekmovalci TS
uvrščeni na eni skupni lestvici.
Izdelava sistema analitičnih metrik tekmovalcev - služil bo kot pripomoček trenerjem za pripravo
taktike, kot orodje za analize tekem svojih varovancev ter planiranje trenažnih procesov.
GDPR - TS upravlja z različnimi zbirkami osebnih podatkov, zato je potreben sistemski pristop k
pripravi vseh potrebnih dokumentov in procesov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.
Nezgodno zavarovanje kategoriziranih tekmovalcev – 24/7 - Implementacija zavarovanja 24/7 za vse
vrste nezgod na tekmah in treningih kot tudi pri neorganizirani športni dejavnosti, doma, na potovanju
ali kje drugje, za izplačilo zavarovalnine pa tekmovalcem ne bi bilo potrebno čakati na zaključek
zdravljenja po operaciji, zlomu, izpahu … Se pripravlja v dogovoru z generalnim sponzorjem.
Izdelava kriterijev za dodelitev tekmovanj – Predsednik strokovnega sveta pojasnjuje, da so kriteriji za
dodelitev tekmovanj že zapisani in da ni potrebe po prenovi, hkrati meni, da če so kriteriji preveč
strogo zapisani, omejimo organiziranost tekmovanj le na redke klube. Marko Por verjame, da je TRK
dovolj kompetentna, da lahko odloči kdo je organizator posameznih tekmovanj. Drago Završnik
pojasnjuje, da je potrebno tudi regijsko prilagoditi tekmovanja in čim bolj zadovoljiti največ klubov.
Bruno Nikolič, predsednik Nadzornega sveta, pojasnjuje, da v tem trenutku sicer obstajajo kriteriji za
dodelitev tekmovanj, ampak ne obstajajo pogoji za izpolnjevanje kriterijev, opozarja na ne
transparentnost, s čimer se strinjajo tudi ostali člani UO. Predlog je, da se izdelajo objektivni kriteriji, ki
zadovoljijo tudi manjše klube in so predvsem transparentni. S slednjim predlogom se strinja večina
članov UO.
Dopolnitev kriterijev za organizacijo tekmovanj - na podlagi mnogoterih pobud s strani predstavnikov
klubov, predstavljenih ugotovitev s strani direktorja in splošnega zavedanja vseh odgovornih
deležnikov za kontrolo izvedbe tekmovanj, bo tekmovalno-registracijska komisija dopolnila kriterije za
organizacijo tekmovanj in od sodnikov zahtevala njihovo sistematično izvajanje.
Posodobitev obstoječih pravilnikov TS - pravilnik o ligaških tekmovanjih, tekmovalni, registracijski in
ostali, niso v ravnovesju z ostalimi področji delovanja TS. Načeloma sicer služijo svojemu namenu a
so strukturno, oblikovno in slovnično pomanjkljivi, istočasno so potrebni strokovnega pregleda s strani
osebe iz področja prava.
Nadgradnja marketinške strategije TS 2019-2022

-

Optimizacija kriterijev za kategorizacijo pri OKS - državni razred
Implementacija novega sistema članskih tekmovanj
Dodatni predlogi:
o aktivnosti in popularizacija na področju ligaških tekmovanj – več pozornosti in nagradni sklad.
o predlogi za preprečevanje zlorab in korupcij v športu.

Finančni načrt – direktor podrobno predstavi predvidene prihodke in odhodke za leto 2019 ter plan denarnega
toka. Pojasnjuje, da zaradi neoddanega javnega razpisa Fundaciji za šport TS v l.2019, kar je napaka pisarne,
TZS ne bo prejela predvidenih denarnih sredstev. Direktor TZS prevzame odgovornost za nastalo napako in
ponudi sanacijski načrt, katerega predsednik in podpredsednik TZS tudi sprejmeta. Sredstva bo nadomestil
direktor s sodelavci. Direktor zagotavlja, da zaradi nastale napake TS ne bo čutila nikakršnih finančnih
posledic. S strani direktorja TZS je bil ponujen tudi odstop, a ga vodstvo ni sprejelo.
Predstavitev marketinške strategije za prihodnja štiri leta in predviden medijski plan prikaže direktorica
marketinga in PR, Tea Starc, in sicer predstavi vizijo in poslanstvo Tenis Slovenije, ključne usmeritve TS, ki so
nadaljevati razvoj tenisa v Sloveniji s pomočjo utrjevanja odnosov med zvezo in klubi ter zvezo in tekmovalci in
profesionalnimi igralci, spodbujanja fair-playa, povečevanja zanimanja za reprezentanco, povezave
rekreativnih veteranskih igralcev tenisa in izgradnje državnega teniškega centra Druga ključa usmeritev je
popularizacija tenisa, in sicer z jasno in enotno podobo znamke Tenis Slovenija, z nadaljevanjem projekta
Igrajmo tenis!, z vsebinskim marketingom in povečevanjem pojavnosti v medijih, uresničitvijo digitalne
strategije in ohranitvijo in nadaljnjim razvojem ključnih dogodkov TS Tretja ključna usmeritev pa so
sponzorstva in aktivacije sponzorstev.
S pomočjo premišljenega pojavljanja v medijih želimo v prihodnje doprinesti k povečanju prepoznavnosti Tenis
Slovenije in popularizaciji tenisa na splošno. Z javnostjo želimo deliti novice o uspehih, turnirjih, novostih,
statusi na lestvicah, intervjuje, nasvete, mnenja, strokovne članke in podobno.
Sklep Ad. 7.: UO soglasno potrjuje sklep o letnem delovnim in finančnim načrtu za l.2019 ter
marketinško strategijo 2019 – 2022 in medijski plan za l.2019.
Ad. 8.: Poročilo o delu strokovnega sveta TZS v prvem trimesečju l.2019
Predsednik strokovnega sveta TZS, Marko Por, uvodoma pojasnjuje, da je strokovni svet posvetovalni organ.
V letu 2019 se je proračun za mladinski tenis povečal za 40.000€, zato je strokovni svet zastavljeno strategijo
nadgradil, in sicer so pričeli izvajati več dnevne priprave v mlajših kategorijah mladinskih reprezentanc,
izvedene so bile skupne priprave s hrvaško reprezentanco do 12. let v Vrsarju in tridnevne priprave
reprezentance do 14. let v Portorožu, povečalo se je število organiziranih skupnih reprezentančnih tekmovanj
na mednarodnih turnirjih v mladinskih kategorijah, na reprezentančna ekipna evropska prvenstva so ekipe
odhajale dan prej kot v preteklih letih, da so se lahko optimalno aklimatizirale in privadile na pogoje na
prizorišču, nadaljujejo z direktnim financiranjem mednarodnega programa najboljših tekmovalcev, izboljšana je
komunikacija med starši in trenerji, izboljšana je komunikacija z OKS, ITF in Tenniseurope – pridobitev
sredstev v višini 3.700 USD s strani ITF-Tenniseurope za projekt Priprav naših mladinskih reprezentanc. Vse
navedene aktivnosti so naletele na dober odziv s strani trenerjev, klubov, staršev in tekmovalcev, zato se bodo
izvajala tudi v prihodnje.

Sklep Ad. 8.: UO soglasno potrjuje poročilo o delu strokovnega sveta TZS v prvem trimesečju l.2019.
Ad. 9.: Poročilo iz Fed cup tekmovanja, Bath, VB, 2019 in poročilo ter plan dela DC reprezentance za
l.2019
Fed cup – pripravil Andrej Kraševec, selektor ženske reprezentance, poročal direktor TZS
Ekipa: Andrej Kraševec – kapetan, Daniel Šantl – pomočnik, Dalila Jakupovič, Kaja Juvan, Nina Potočnik,
Nika Radišič – tekmovalke, Martin Klešnik – fizioterapevt, Gregor Krušič – direktor TS. Obiskal in v moralno
podporo nam je bil tudi častni predsednik Marko Umberger.
Prva tekma proti kasnejšim zmagovalkam celotnega tekmovanja Veliki Britaniji in na papirju favoritinjam, ni šla
po planu. Izgubljena so bila vsa tri srečanja. Ravno tako tudi proti ekipi Madžarske. Tretje srečanje proti ekipi
Grčije, je bilo za celotno ekipo psihično in fizično še najtežje. Po dveh zmagah nasprotnic, so tekmo dvojic
Grkinje predale zato je bil končni rezultat 2/1 za ekipo Grčije. Zadnje srečanje, proti Gruziji, je bilo pomembno
za obstanek v I. Evro/Afriški skupini. Tako Kaja kot Dalila sta suvereno premagali tekmici. Tekmo dvojic zaradi
že odločenega srečanja ni bilo potrebno igrati. Začrtani cilj je bil na ta način dosežen, pri čemer so navkljub
stresnemu tednu, imeli odlične medsebojne odnose, zdravo in pozitivno »klimo«, vse štiri tekmovalke pa so se
izkazale kot prave profesionalke. Želja je tudi v bodoče vse štiri tekmovalke zadržati v ožjem ali vsaj širšem
seznamu tekmovalk za Federation cup. S svojo pomočjo na vseh ostalih obodnih frontah se je izkazal tudi
direktor in važno pripomogel, da so ostali mirnih glav in nemoteno opravili svoje delo. Glede na nova
prihajajoča pravila tudi v Federation cup tekmovanju, obstaja možnost po širitvi svetovne skupine, pri čemer
pa bo glede na našo robno pozicijo, ključno prispevala politika, kar pomeni udeleženost na sestankih ITF-a.
Ne glede na to, pa je za konkurenčnost že v obstoječi I E/A skupini v slovenski reprezentanci obvezna
udeležba tekmovalke Tamare Zidanšek, kar je lahko cilj vodstva za leto 2020.
Davis cup – pripravil Miha Mlakar, selektor moške reprezentance, poročal direktor TZS
Tekmovanja in nastopi: - Davis Cup nastop proti Egiptu je na sporedu v drugem tednu septembra 2019
Priprave in treningi reprezentance: - Pred ATP Challenger turnirjem v Portorožu avgusta 2019 - Pred odhodom
na tekmovanje za Davisov pokal v začetku septembra 2019
Z letošnjim letom se bo reprezentanci pridružil Tomaž Lipovsek Puches, ki je Slovenec po očetovi strani in ima
slovenski potni list že od rojstva, do sedaj pa igral za Argentino. Njegov najboljši položaj na lestvici ATP je bil
250 posamezno in 200 v dvojicah. Glede ostalih reprezentantov je konkretni korak naprej v rezultatih dosegel
Nik Razboršek, dobre predstave še naprej kaže Aljaž Bedene, ki se konstantno giblje na mestih med 50 in
100. Blažu Roli v zadnjem letu ni uspelo najti forme, ki ga je pred leti popeljala v top 100. Trenutno nahaja
izven najboljše dvestoterice in se na turnirjih serije ATP Challenger poskuša prebiti nazaj med najboljše. Mike
Urbanija in Tom Kočevar Dešman kažeta podobno formo kot v prejšnjih letih. Poleg zgoraj naštetih igralcev so
dobre predstave pokazali tudi mlajši igralci predvsem Matic Špec, Sven Lah, Anže Arh in drugi.
Sklep Ad. 9.: UO soglasno potrjuje poročilo iz Fed cup tekmovanja, Bath, VB, 2019 in poročilo ter plan
dela DC reprezentance za l.2019.

Ad. 10.: Povzetek dosedanjih štirih dopisnih sej in predlog kriterijev TZS za prednostno razvrstitev
organizacij za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin pri Fundaciji za šport
Dopisne seje:
-

-

FŠO - prednostna razvrstitev organizacij, ki so kandidirale na javnem razpisu za razporeditev sredstev
Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS – segment objekti
Koledar 2019
FŠO - sprememba prednostne razvrstitve organizacij, ki so kandidirale na javnem razpisu Fundacije
za financiranje športnih organizacij v RS – segment objekti - Mava d.o.o. se na prednostni razvrstitvi
organizacij prestavi iz 9. na 4. mesto.
Sprejetje Letnega delovnega in finančnega načrta Teniške zveze Slovenije za leto 2019

Prav tako so se člani UO seznanili s predlogom kriterijev TZS za prednostno razvrstitev organizacij za
sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin pri Fundaciji za šport.
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v
naravi. Na razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov ali osebe, ki niso lastniki športnih objektov, s
soglasjem lastnika oz. solastnikov športnega objekta. Znesek razpisa za l.2019 je bilo 1,925.000 €. Na podlagi
javnega razpisa, Fundacija za šport pozove nacionalne panožne zveze k pripravi prednostne razvrstitve
organizacij za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin pri fundaciji za šport, ki poleg mnenja
regijske pisarne OKS, močno vpliva na odločitev o dodelitvi sredstev. Le ta mora biti potrjena na zadnji seji
skupščine ali upravnega odbora. Ker se interesi klubov, članov Tenis Slovenije, v zadnjih letih za sodelovanje
na javnem razpisu močno povečujejo, v nadaljevanju predlagamo izhodišča za določitev kriterijev:
1. Član Teniške zveze Slovenije s plačano letno članarino – precizno opredelimo
2. Pomen investicije za slovenski tenis - regijsko
3. Pomen investicije za slovenski tenis - finančno
4. Analiza dosedanjih prejemkov kandidata
5. Velikost kluba – št. članstva
6. Organizacija večjih projektov
Sklep Ad. 10.: UO soglasno potrjuje seznanitev z dopisnimi sejami in seznanitev s predlogom kriterijev
TZS za prednostno razvrstitev organizacij za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin pri
Fundaciji za šport. O kriterijih bodo člani UO odločali na naslednji seji UO TZS.
Razno:
Podpredsednik TZS, Miran Kraševec, predstavi novo sponzorsko shemo z imeni sponzorjev, s katerimi so že
podpisane pogodbe. Pogodbe zagotavljajo nemoteno poslovanje Teniške zveze Slovenije

1. redna seja upravnega odbora Teniške zveze Slovenije se je zaključila ob 20.30 uri.

Zapisnik napisala:
Tea Starc, direktorica marketinga in PR TZS

Zapisnik potrdili:
Andrej Slapar, predsednik TZS
Miran Kraševec, podpredsednik TZS
Gregor Krušič, direktor TZS

