Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani.
Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter
ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških
dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

ZAPISNIK
2. korespondenčne seje Upravnega odbora Teniške zveze Slovenije,
ki je bila sklicana 28. februarja 2020
Glasovanje o sklepu:
Sklep št. 1:
Upravni odbor (UO) potrjuje predlog predsednika in se strinja s prednostno razvrstitvijo organizacij za
sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin pri Fundaciji za šport po predlaganem vrstnem redu.
Obrazložitev:
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. Na podlagi javnega razpisa, je Fundacija za šport pozvala 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.
Izid glasovanja:
Od 14-tih članov UO TZS, je do izteka roka za opredelitev 2. korespondenčne seje na TZS prispelo:
12 e-sporočil članov UO TZS o strinjanju s posredovanim sklepom, kar je večina
2 člana UO TZS svojega odgovora nista posredovala, zato sta smatrana kot zadržana
12 članov UO se s predlaganim sklepom strinja, dva sta zadržana, zato je sklep o prednostni razvrstitvi
organizacij za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin pri Fundaciji za šport, sprejet.
Sklep št. 2:
UO potrjuje predlog predsednika in priznava izbor organizatorjev ter koledar tekmovan TZS za sezono »pomlad
– poletje 2020«.
Obrazložitev:
Tekmovalno registracijska komisija (TRK), je na svoji 4. redni seji, dne 12. februarja 2020, pripravila izbor
organizatorjev tekmovanje za sezono pomlad – poletje 2020. Za organizacijo tekmovanj se je prijavilo 37 klubov,

članov TZS, pri čemer je TRK tekmovanja dodelila 35 klubom. V primeru večjega števila prijavljenih za
organizacijo posameznega tekmovanja, so člani TRK upoštevali naslednje kriterije: regijska porazdelitev
tekmovanj, uspešnost domicilnih tekmovalcev prijavitelja, izkušnje in kakovost izvedbe tekmovanj, dodatna
ponudba za tekmovalce (darilne vrečke, brezplačna prehrana, nagrade, spremljajoče aktivnosti). Na seji so bili
navzoči direktor Gregor Krušič, predsednik nadzornega odbora Bruno Nikolič in predsednik strokovnega sveta
Marko Por, kateri na izbor niso podali pripomb.
Izid glasovanja:
Od 14-tih članov UO TZS, je do izteka roka za opredelitev 2. korespondenčne seje na TZS prispelo:
12 e-sporočil članov UO TZS o strinjanju s posredovanim sklepom, kar je večina
2 člana UO TZS svojega odgovora nista posredovala, zato sta smatrana kot zadržana
12 članov UO se s predlaganim sklepom strinja, dva sta zadržana, zato je sklep o potrditvi izbora
organizatorjev ter koledar tekmovan TZS za sezono »pomlad – poletje 2020«, sprejet.

Sklep št. 3:
UO potrjuje predlog predsednika in potrjuje predlog za zvišanje prijavnin za tekmovanja v kategoriji člani/-ce:
-

kvalifikacije posamezno iz 17 € na 20 €
glavni del tekmovanja posamezno iz 22 € na 25 €
kvalifikacije dvojice iz 17 €/par na 25 €/par
glavni del tekmovanja dvojice iz 22 €/par na 30 €/par

Obrazložitev:
Na podlagi novo pripravljena projekta s strani vodje nacionalnega programa Žige Hama, bodo vsa članska
tekmovanja za oba spola posamezno in dvojice, od letos dalje, ponujala nagradni sklad (tabela 1, tabela 2). Prav
tako je vzpodbudno, da bodo od aprila 2020 dalje slednja organizirana vsak mesec dni. Ker bodo imeli
organizatorji tekmovanj z izvedbo višje stroške, pisarna TZS in člani TRK priporočajo članom UO potrditev
predloga za zvišanje cene prijavnin. Zaradi kvalitetne priprave produkta in strokovne pomoči oddelka za
marketing pri TZS, bodo organizatorji lahko finančno razliko iztržili iz lokalnega gospodarstva ali občinskih javnih
sredstev.
Nagradni sklad za tekmovanje posameznikov za oba spola bo določen na podlagi ranga tekmovanja. Za potrebe
plasmaja tekmovanja v kategorijo I. ranga, morajo štirje najvišje prijavljeni tekmovalci/-ke tvoriti seštevek 320
jakostnih točk:

Tabela 1:
-

razdelitev denarnega sklada v primeru tekmovanja I. ranga

Tabela 2:
-

razdelitev denarnega sklada v primeru tekmovanja II. ranga

Izid glasovanja:
Od 14-tih članov UO TZS, je do izteka roka za opredelitev 2. korespondenčne seje na TZS prispelo:
12 e-sporočil članov UO TZS o strinjanju s posredovanim sklepom, kar je večina
2 člana UO TZS svojega odgovora nista posredovala, zato sta smatrana kot zadržana
12 članov UO se s predlaganim sklepom strinja, dva sta zadržana, zato je sklep predloga za zvišanje
prijavnin za tekmovanja v kategoriji člani/-ce, sprejet.
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