ZAPISNIK 2. SEJE
UPRAVNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v sredo, 4. decembra 2019, v Restavraciji Golf Arboretum, Volčji Potok 43g, Radomlje.
Seja se je pričela 15:10.
Prisotni člani Upravnega odbora (UO) Teniške zveze Slovenije (TZS): Predsednik TZS in UO, Andrej Slapar,
podpredsednik TZS in UO, Miran Kraševec, častni predsednik TZS, Marko Umberger, člani UO: Ivan
Gorjup, Roman Veras, Luka Zalaznik, Tomaž Berločnik, Aljaž Kos, Damjan Kralj, Gregor Stražar, Marko
Por.
Upravičeno odsotni člani UO: Drago Završnik, Tomo Šeme, Janja Kaplja
Ostali prisotni: Gregor Krušič, Tea Starc
Ad. 1. Potrditev dnevnega reda 2. seje UO TZS 2019
Predsednik UO, Andrej Slapar, predlaga naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 2. seje UO TZS
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje, 1. seje UO TZS, z dne 17. april 2019 in 5. korespondenčne seje,
z dne 13. november 2019, »Podaljšanje pogodbe kapetanu mladinskih reprezentanc Marku Poru«
3. Poročilo direktorja TZS o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2019
 bruto bilanca 1-9 TZS
 bruto bilanca 1-9 TZS Šport d.o.o.
 realizacija in finančni plan TZS za leto 2020
 stroškovnik ATP Challenger 2019
 letni delovni in finančni načrt TZS za leto 2020
4. Poročilo predsednika Strokovnega sveta za leto 2019
 poročilo selektorja iz srečanja za Davisov pokal Egipt - Slovenija
 poročilo selektorja iz Pokala Federacij Bath, Anglija
5. Razno:
 predlog dopolnitve cenika dejavnosti TZS
 nagrada Gregor Krušič za leto 2018
 predlog kriterijev in točk za prednostno razvrstitev organizacij za sofinanciranje gradnje športnih
objektov in površin pri Fundaciji za šport
Sklep Ad. 1.: UO soglasno sprejme sklep o sprejemu dnevnega reda.
Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 1. seje UO TZS, z dne 17. aprila 2019 in 5. korespondenčne
seje, z dne 13. novembra 2019
Na zapisnika ni bilo pripomb.
Sklep Ad. 2.: UO soglasno potrjuje zapisnik 1. redne in 5. korespondenčne seje UO.

Ad. 3. Poročilo direktorja TZS o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2019
1. DELO PISARNE
NACIONALNI PROGRAM - Koncentracija dela je na vodenju nacionalnega programa, kjer novo/staro zaposleni
sodelavec skrbi za 2482 članov TZS, 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
organizacija, trenerska organizacija in nenazadnje UO in NO. Udeleževanje vsakotedenskih sej Fundacije za
šport pripomorejo TZS in njenim članom pri pridobivanju sredstev z naslova razpisov. Glede na letni promet
blizu 1M € je skrb za finance in 1800 mesečnih vhodnih ter izhodnih faktur za eno osebo zahteven obseg dela,
saj je urejeno poslovanje prioriteta. Nova kadrovska pridobitev, Žiga Ham, je poleg razvoja nacionalnega
programa zadolžen za komunikacijo s teniškimi klubi. Pričakuje se samostojno vodenje programa.
MEDNARODNI PROGRAM – z novim vodstvom se je strategija zamenjala tudi v smeri aktivnosti na
mednaroden parketu, ki ga sedaj intenzivno odeva direktor, Gregor Krušič. Sodeloval je na zadnjih volitvah ITF
v Lizboni, skupaj z Markom Porom na konferenci TE v Milanu, čigar tematika je bila mladinski in pro tenis v
Milanu in nazadnje tridnevni konferenci v Madridu, ki je bila organizirana za direktorje zvez. Cilj sodelovanja je
pridobivanje informacij iz prve roke, so-vplivanje na potek dogajanja tenisa v EU in svetu ter pridobivanje dobrih
praks in implementiranje le teh na domačem trgu.
MARKETING - s prihodom novega vodstva se je proračun za vse vrste aktivnosti znatno povečal. Trženje in
izvedba pogodbenih obveznosti 26 izdelanih marketinških produktov, komunikacija in vzdrževanje dobrih
odnosov s kapetani reprezentanc, tekmovalci/-kami, predstavniki klubov članov TZS in sponzorji, prav tako
zahteva velik delež delovnih procesov. Pisarna za marketing je poleg sodelovanja pri rednem delovanju,
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 Tenis Slovenija
Masters, Energetika MB Play off ligaških tekmovanj, za rekreativno-veteranske tekmovalce BTC-Medot, RVO
Tivoli, RVO Portorož in za sponzorje Pro Am, VIP Petrol ter VIP Portorož. Kanali obveščanja so postali zelo
pomemben člen TZS, saj se poleg spletne strani, ki mesečno beleži 140.000 obiskov, redno komunicira tudi
preko družbenih omrežij FB, Instagram Twiter in You Tube. Vsako sredo je v dnevniku Ekipa objavljen tedenski
pregled dogodkov, celotni e bazi pa vsak četrtek pisarna TZS pošlje obsežen »pregled tedenskih novic«.
2. TEKMOVALNI TENIS
Z novim generalnim sponzorjem Davisovega pokala Japonskim podjetjem Rakuten, se je spremenil tako format
tekmovanja kakor finančna shema nagrajevanja sodelujočih ekip. Za TZS je to pomenilo porast prihodkov za
150 % s čemer so bili lahko tekmovalci znatneje nagrajeni. Temu je botrovalo aktivnejše pogajanje s tekmovalci,
saj so apetiti z zvišanjem razpoložljivih sredstev naraslo. Predlog je, da 5. tekmovalca določijo selektor,
predsednik strokovnega sveta in direktor TZS (več v Ad. 4).
TEKMOVALNI REZULTATI - Tekmovalke in tekmovalci so ob zaključku sezone zasedli zelo zavidljiva mesta na
članskih profesionalnih lestvicah. Polona Hercog je sezono zaključila na 49. mestu WTA lestvice, Tamara
Zidanšek na 63. mestu, 19. letna Kaja Juvan 126., Dalila Jakupovič pa je na 184. mestu WTA lestvice med
posameznicami. Na WTA lestvici v kategoriji dvojic je leto najvišje na lestvici zaključila Andreja Klepač, ki je na
30. mestu, Katarina Srebotnik na 58. mestu in Dalila Jakupovič 84. mestu WTA lestvice. Pri fantih kroji 100terico

Aljaž Bedene, ki je sezono zaključil na 58. mestu ATP lestvice, Blaž Rola pa je na robu le te in sicer na 146.
mestu.
PERSPEKTIVNI TEKMOVALCI - Med mladimi prosperirajo po sledečem vrstnem redu: Pia Lovrič (2002) je na
52. mestu in Živa Falkner (2002) na 67. mestu mladinske ITF Juniors lestvice. Ela Nala Milič (2006) je ena
najboljših tekmovalk do 14 let na svetu. Med fanti prosperira Matic Križnik (2005), ki je z Žigo Švecem (2006)
letos osvojil srebrno medaljo na Evropskem prvenstvu do 14 let. Še zelo mlada a opažena sta Žiga Šeško (2008)
in zelo talentiran ter zmagovalec Smrikva bowl 2019, Svit Suljič (2009).
V sodelovanju s Fakulteto za šport je TZS v letu 2019 izvedla redne letne meritve 140 najboljših tekmovalcev
TZS, Trenerska organizacija Tenis Slovenije pa je trenersko konferenco, na kateri je sodelovalo blizu 200
trenerjev, organizirala 30. novembra in 1. decembra. Na slednji so trenerji pridobili nova znanja kakor tudi potrdili
veljavno licenco za delo v letu 2020.
Sodniška organizacija je v letu 2019 izvedla tri izobraževanja - marca in aprila 2019 je bil izveden seminar za
nove glavne sodnike. Seminarja se je udeležilo 20 tečajnikov in tečajnic, uspešno ga je opravilo 14, ki so bili
delegirani na posamezna tekmovanja v poletni sezoni 2019. 28. 6. 2019 je bil izveden obvezni obnovitveni
seminar za vrhovne sodnike, istočasno pa je bil priporočen vrhovnim ligaškim sodnikom. 9. 11. 2019 je bil
izveden seminar za nove vrhovne ligaške sodnike, katerega se je udeležilo 11 in opravilo 10 glavnih slušateljev.
IO SO bo na naslednjem sestanku določil datume izvedbe seminarja za nove vrhovne sodnike, ki bo predvidoma
potekal v januarju in februarju 2020.
V letu 2019 smo izvedli dve do-usposabljanji za trenerje tenisa D in vaditelje. Prvi je bil organiziran v juniju v
Kranju, drugi v oktobru v Mariboru. V mesecu oktobru je bila načrtovana izvedba novega tečaja za trenerje
1.stopnje, ki pa je bil zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov (samo 6 od potrebnih 15), odpovedan.
Načrt usposabljanj v letu 2020:
- popravni izpiti (januar 2020), Kranj,
- do-usposabljanje za trenerje tenisa D in vaditelje (februar 2020), Kranj
- tečaj za trenerje tenisa C (marec – april 2020), Maribor
- do-usposabljanje za stare trenerje tenisa C (maj – junij 2020), Maribor
- tečaj za trenerje tenisa B (september – oktober 2020), Maribor
3. FINANČNO POSLOVANJE
Na področju finančnega poslovanja je stanje stabilno kar bo izkazala tudi pozitivna konsolidirana bilanca ob
zaključku poslovnega leta 2019. Finančna slika TZS kakor TZS Šport d.o.o. na dan 1. oktober 2019 je sledeča:
-

iz tekočega poslovanja ni obveznosti iz prejšnjih let
vse obveznosti do države (FURS) so v letu 2019 poravnane tekoče
plače zaposlenih se izplačujejo redno, 10. v mesecu, regres za leto 2019 je bil že izplačan
vse prejete obveznosti do trenerjev-spremljevalcev in kapetanov reprezentanc so poravnane na valuto
obveznosti do klubov, članov Tenis Slovenije ni in obratno
obveznosti do reprezentantov v vseh kategorijah so poravnane na valuto
obveznosti do ATP in ITF so poravnane
vsa dolgoročna posojila so povrnjena

-

strokovni svet – PMR, trenerska org. in sodniška org. imajo za potrebe delovanja na računu TZS
pozitiven saldo.

Zahvaljujoč novemu vodstvu TZS in TZS Šport d.o.o prvič, po zelo dolgem času, nista bila primorana sprejeti
nikakršnega premostitvenega kredita za nemoteno poslovanje. K solventnosti je prav tako pripomogel nov
prihodek s strani ITF za nastopanje v Davisovem pokalu. Enak sistem bo v letu 2020 izveden tudi v Fed cup
tekmovanju, kar je za manjše zveze zelo pozitivno. Pri tem je potrebno izpostaviti, da reprezentanti za
sodelovanje v Davisovem pokalu sedaj prejmejo neprimerno višji honorar, kar je izjemen korak k motiviranosti
za sodelovanje.
Solventnost pri obeh subjektih je uravnovešena. Izdatki, ki so najbolj bremenili proračun, so 50 % povečanje
sredstev Programa mladinskih reprezentanc v skupnem znesku 150.000 €, članska reprezentančna tekmovanja
za Davisov pokal in Pokal Federacij ter informatika. Med naštete spada tudi ATP Challenger Zavarovalnica Sava
Slovenia open 2019, ki je posloval z dobičkom.
4. REALIZIRANI CILJI V LETU 2019:
 povečanje denarnih prihodkov in absolutna solventnost TZS
 povišanje proračuna »Programa mladinskih reprezentanc« za 50 %
 zmaga slovenske ekipe za DC proti Egiptu in s tem uvrstitev v kvalifikacije za 1. svetovno skupino
 stabilna sestava moške članske reprezentance na čelu s prvim igralcem Aljažem Bedenetom in
realizacija dogovora nastopanja argentinskega Slovenca Tomaža Lipovška Puchesa za slovensko
DC reprezentanco, specialistom za dvojice - 200 ATP
 obstanek Fed cup ekipe v 1. svetovni skupini
 pridobitev novega sodelavca – vodjo za nacionalni program TZS, Žigo Hama, in s tem zagotovitev
celovitega servisa nacionalnega programa - skupaj s Teo Starc, direktorico marketinga, pisarna
sedaj tvori ekipo, ki kvalitetno zadovoljuje vse potrebne aktivnosti TZS
 uspešen prevzem aktivnosti na mednarodnem parketu (ITF, TE, ATP, WTA) s strani Gregorja
Krušiča, direktorja TZS. Aktivnosti povzemajo sodelovanje na konferencah, predavanjih, volitvah
teles, delavnih odborih in drugo. S tem je TZS pridobila aktivnega predstavnika pri najpomembnejših
mednarodnih teniških institucijah, na podlagi česar ima TZS neposreden stik z informacijami o
razdeljevanju finančnih sredstev, natečaji (ITF Team …), štipendijami, izmenjavo primerov dobrih
praks in izkušenj ter predvsem neposrednimi informacijami, ki omogočajo lažje delovanje in
odločanje vodstva TZS
 večji pomen ligaškim tekmovanjem - denarni sklad članske lige je od letos dalje 8.000 €, ostale lige
pa so prejele izdatnejšo organizacijsko podporo, kot so sodelovanje predstavnikov TZS pri
podelitvah, fotografiranje najuspešnejših ekip, izdatnejše objavljanje na spletni strani in družbenih
omrežjih iz srečanj … Pokali, medalje in plakete za vse najuspešnejše ekipe sodelujočim dobavi in
preda TZS
 večji pomen Državnim prvenstvom - denarni sklad za zmagovalce vsakega izmed slednjih je 1.000
€, nagradni sklad zimskega in poletnega članskega DP pa 2.000 €. V letu 2020 je cilj nagradnega
sklada članskega DP 4.000 €
 brezplačna dobavitev pokalov organizatorjem tekmovanj pod okriljem TZS
 dopolnitev kriterijev za izvedbo tekmovanj pod okriljem TZS in posodobitev obstoječih pravilnikov





implementacija novega sistema članskih tekmovanj po krajšem sistemu tekmovanja z nagradnim
skladom in s tem neprimerno večja udeležba tekmovalcev
nadgradnja marketinške strategije TZS 2019 – 2022
profesionalno delovanje in vse večja marketinška ter komunikacijska dejavnost TZS, s čemer se
gradi dolgoročna pozitivna podoba zveze

Velika skrb in delo je bilo posvečeno kvalitetnemu servisiranju, izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in s tem
zadržanju generalnega sponzorja Zavarovalnice Sava, glavnih sponzorjev Petrol, BTC, Telemach in ostalih
sponzorjev Autocommerce, Slovenske železnice, Športne Loterije, Heinekena, Krke, Coca Cole, Kompasa,
Slowatcha, Medexa, Barcaffe, Alta, Odmev, Žiher hiše, Vivo catering, Gospodarsko razstavišče, Medot, Diners
Club, MSIN, Total, Lenovo, Energetika Maribor, K tisk, Carso ter ostalih manjših sponzorjev, ki so za delovanje
Tenis Slovenije eksistencialno pomembni.
5. CILJI ZA LETO 2020

















Napredovanje Davis cup ekipe v kvalifikacije za »Madrid finals«. Potrebna zagotovitev sodelovanja
Aljaža Bedeneta in Blaža Role.
Napredovanje Fed cup ekipe v kvalifikacije za »Budapest finals«. Potrebna zagotovitev sodelovanja
Tamare Zidanšek, Kaje Juvan in Dalile Jakupovič.
Povišanje marketinških sredstev za 20 %.
Finančna in sistemska podpora mladinskim reprezentantom na prehodu iz mladinskega v članski
tenis (mlada FC reprezentanca). Dodelitev proračuna 10.000 €.
Uveljavitev nove HCP lestvice. Projekt ITF, čigar edicija zamuja in se pričakuje do pomladi 2020.
Dvig kvalitete organizacije nacionalnih tekmovanj s strani TK, ki so pod okriljem TZS. Izvedba
kontrole in pomoč bo podana s strani vodje nacionalnega programa.
Še večja podpora ligaškim tekmovanjem. Potencial rasti članstva in zadovoljstva med slednjimi.
Izdelava kriterijev za dodelitev tekmovanj pod okriljem TZS. Dolgotrajen proces …
Nova spletna stran - zaključna faza razpisa za nepovratna sredstva.
GDPR - istočasni projekt s prenovo spletne strani.
24/7 nezgodno zavarovanje kategoriziranih tekmovalcev, popolno zavarovalno kritje »Paket
športnik« kategoriziranih športnikov z veljavno kategorizacijo, perspektivnega, mednarodnega,
svetovnega in olimpijskega razreda.
Optimizacija kriterijev za kategorizacijo športnikov pri OKS – državni razred. Možnost uveljavitve v
2020 – Olimpijsko leto.
Organizacija serije Futures tekmovanj.
Mednarodna Tennis Europe trenerska konferenca – ob 25. obletnici – organizacija v Sloveniji.
Prenova informacijskega sistema – odnos s sedanjim ponudnikom soliden, želimo nadgraditi s
pomočjo ITF-a.

Predsednik strokovnega sveta, Marko Por, izpostavi slabost neučinkovitega informacijskega sistema, ugotavlja,
da ima precej slabosti in je osebno deležen precej pritožb staršev, trenerjev in ostalih. Direktor pove, da bo na

spomladanski seji UO pripravil predlog nove oblike sistema za tekmovanja in spletne strani, ki je tudi del nalog
v letu 2020.
Sklep Ad. 3.: UO soglasno potrjuje poročilo direktorja o delovanju in finančnem poslovanju TZS in TZS
Šport d.o.o., januar – oktober 2019.
Ad. 4.: Poročilo predsednika Strokovnega sveta, januar – oktober 2019
STATISTIČNO POROČILO PROGRAM MLADINSKIH REPRETENTANC 2019
Priprave: Izvedenih je bilo 21 dni reprezentančnih priprav in 69 dni reprezentančnih tekmovanj, za katera je TZS
prevzela popolnoma vse stroške - Winter Cup, Summer Cup in Evropska posamična prvenstva.
Mednarodna tekmovanja Tenis Europe do 12, 14 in ITF do 18 let so prav tako tekmovanja, ki spadajo v Program
mladinskih reprezentanc, za katera je TZS na 22. tekmovanjih - 110 dni, plačala stroške trenerja in prevoza na
tekmovanje, tekmovalci pa so poravnali lastne stroške bivanja in ostale manjše izdatke.
Na podlagi kriterijev Programa mladinskih reprezentanc in sklepu SS TZS, je TZS reprezentantom nakazala
neposredna finančna sredstva v skupnem znesku 14.000 €:
- Lovrič Pia 5.000 €
- Falkner Živa 5.000 €
- Križnik Matic 3.000 €
- Švec Žiga 1.000 €
Na podlagi PMR - sofinanciranje programa zmagovalcev poletnih državnih prvenstev in Masters-ov, je 12
reprezentantom TZS izplačala neposredna finančna sredstva v skupnem znesku 10.000 €.
Olimpijske igre 2020 – Polona Hercog in Katarina Srebotnik sta nastop zavrnili, potrdili pa so ga Tamara
Zidanšek, Andreja Klepač in Aljaž Bedene. Največ možnosti si obetamo pri mešanih dvojicah.
Davis Cup in Fed Cup – nov razširjeni sistem tekmovanja nam je naklonjen, saj v obeh tekmovanjih omogoča
precej možnosti za napredek v svetovnih skupinah. Pogoj za slednje je seveda nastop najboljših slovenskih
tekmovalcev, ki se v zadnjem letu na povabila v reprezentanco tudi odzivajo. Predlaga se, da v bodoče 5. člana
reprezentance (velja za oba spola), predlagajo in potrdijo selektor, predsednik strokovnega sveta in direktor
TZS. Le ta je lahko izključno mlad perspektiven tekmovalec ali mlajši tekmovalec, ki bo v naslednjih letih prevzel
vlogo igralnega člana reprezentance. Če takega tekmovalca ni na seznamu, se reprezentanca na srečanje
odpravi s štirimi tekmovalci. Prav tako se predlaga razdelitev finančnih sredstev, prejetih s strani organizatorja
DC in FC tekmovanj – ITF, med nastopajočimi reprezentanti in TZS v sorazmernem deležu. ITF UO TZS
pričakuje preudarno ravnanje tako s finančnimi kot materialnimi sredstvi.
Predsednik strokovnega sveta, Marko Por, pove, da bi bil Nacionalni teniški center s štirimi pokritimi in štiri do
šest zunanjimi igrišči velika pridobitev za slovenski tekmovalni tenis in predlaga kot naslednji cilj vodstva TZS.
S pomočjo financiranja trenerjev v projektu OKS – RKŠ, bi lahko v centru izdatno nadgradili ponudbo in s tem
razvoj slovenskih tekmovalcev.
Sklep Ad. 4.: UO soglasno potrjuje poročilo o delu strokovnega sveta TZS za l.2019, potrdi predlog glede
5. člana Davis Cup in Fed Cup reprezentance in sorazmerne delitve finančnih sredstev med
nastopajočimi reprezentanti in TZS.

5. Razno:
5. a) Predlog dopolnitve cenika dejavnosti TZS
Na zadnji seji TRK je bilo s strani skrbnika nacionalnih lestvic Bojana Matevžiča in pisarne TZS izpostavljeno
izrazito povečanje vprašanj in želja po tolmačenju izračuna točk za jakostno lestvico TZS. Na podlagi sklepa
TRK št. 25, je v skladu z dopolnjenim 17. členom pravilnika o rangiranju, preverjanje in tolmačenje izračuna
lestvic možno ob predhodnem plačilu kluba, ki je član TZS, pristojbine v znesku 50 €. V primeru, da je pri
izračunu prišlo do napake na strani TZS se pristojbina klubu vrne, lestvica pa se nemudoma popravi. V primeru
pravilnega izračuna se pristojbina zadrži.
TRK želi z dejanjem predstavnike klubov motivirati k samostojnemu poznavanju pravilnika preverjanju točnosti
izračuna jakostnih lestvic. Zato člane UO TZS poziva k sprejemu naslednjega sklepa.
Sklep 5. a:
Upravni odbor TZS sprejme predlog spremembe Cenika storitev TZS in postavke: Preverjanje izračuna
pravilnosti vnosa točk tekmovalcem jakostne lestvice TZS, v vrednosti 50 €.
Sklep Ad. 5. a: UO soglasno sprejme predlog spremembe Cenika storitev TZS in postavke Preverjanje
izračuna pravilnosti vnosa točk tekmovalcem jakostne lestvice TZS, v vrednosti 50 €.
Sklep 5. b):
Upravni odbor TZS sprejme predlog nagrajevanja direktorja TZS, Gregorja Krušiča, za leto 2018 – pregled in
potrditev predloga nagrajevanja s strani Marka Umbergerja, takratnega predsednika TZS. V letošnjem letu se
išče nova oblika nagrajevanja direktorja, predlog bo pripravljen do naslednje seje UO.
Sklep Ad. 5. b.: UO soglasno sprejme predlog nagrajevanja Gregorja Krušiča za leto 2018.
Sklep 5. c):
Upravni odbor TZS se seznani s predlogom kriterijev in točk za prednostno razvrstitev organizacij za
sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin pri Fundaciji za šport.
Sklep Ad. 5. c: UO predlaga, da pisarna TZS v najkrajšem možnem času pripravi izhodišča za določitev
kriterijev, pogojev in točkovanja. Predlog se obravnava na korespondenčni seji UO.
Ostalo:
Častni predsednik TZS, Marko Umberger, pohvali delovanje pisarne TZS in vse zaposlene, izpostavi dobro
organizirane dogodke in vse nadgradnje, priporoča pa, da pri dogodku ProAm poskusimo pridobiti več
povabljenih in več profesionalnih igralcev tenisa ter predlaga da organiziramo dva tovrstna dogodka, in sicer v
Ljubljani in Mariboru. Hkrati apelira na večjo izkoriščenost Žige Hama pri samostojnosti opravljanja nalog in
prevzema nalog v večjem obsegu.

Podpredsednik TZS, Miran Kraševec, pojasnjuje, da je namen popraviti delokrog zaposlenih v pisarni, kjer vsak
posameznik samostojno in odgovorno opravlja svoje področje.
UO TZS direktorju TZS izda pooblastilo za udeležbo na 45. Skupščini OKS-ZŠZ.
Član UO, Luka Zalaznik, predlaga, da se TZS intenzivnejše vključuje v rekreativni tenis, ki po njegovo šteje več
kot 20.000 igralcev. Predlaga izdelavo strategije razvoja nadgradnje rekreativnega tenisa za naslednjih pet let.
Kot organizator različnih državnih in mednarodnih prvenstev vidi potencial pri popularizaciji tenisa pri tej ciljni
publiki.
Marko Por, predsednik SS, opozarja, da je potrebna previdnost, saj se pojavlja trend, da se malo otrok želi
ukvarjati s profesionalnem tenisom in se rekreacija nebi smela pretirano popularizirati.
Pisarna TZS do naslednje seje UO pripravi predlog strategije razvoja rekreativnega tenisa.
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