V skladu s sklepom upravnega odbora Teniške zveze Slovenije, o
ustanovitvi strokovnega sveta TZS je bil sprejet

POSLOVNIK STROKOVNEGA SVETA TZS

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Teniška zveza Slovenije v skladu s svojimi pooblastili, statutom, programi
in nalogami prenaša reševanje strokovnih-organizacijskih, tekmovalnih in
trenerskih nalog na strokovni svet TZS (v nadaljevanju: SS).
2.člen
SS je strokovni in posvetovalni organ TZS. Pri svojem delu sodeluje z
upravnim odborom TZS, direktorjem TZS, tekmovalno-registracijsko
komisijo, trenersko organizacijo TZS ter drugimi organi TZS.

3. člen
Delo SS je javno. Sestankov SS se lahko udeležijo tudi predstavniki
medijev in drugih pravnih oseb ter fizične osebe, ki imajo pravico javnosti
poročati o delu in sklepih SS.
4. člen
Zapisnik sej SS, s sklepi in zaključki, se javno objavi na spletni strani TZS.
II.

SEJE, NAČIN DELA IN ODLOČANJA SS
5.člen

Delovanje SS je omejeno z mandatom predsednika TZS. SS deluje na
sejah. Sestaja se na rednih, izrednih in dopisnih sejah.
Seje sklicuje predsednik SS s pisnim vabilom vsaj sedem (7) dni pred
predvidenim dnem seje; v vabilu morata biti navedena kraj in čas seje ter
predlog dnevnega reda. Gradivo za sejo se članom SS, kapetanom
reprezentanc ter pisarni TZS pošlje skupaj z vabilom. O gradivu, ki je bilo
poslano (ali izročeno na sami seji) v krajšem roku, SS posebej odloča, ali
bo o njem razpravljal in zavzemal stališča. Predsednik je dolžan sklicati
redno sejo najmanj štirikrat letno.
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Izredno sejo lahko skliče predsednik na svojo pobudo ali pa na pobudo
najmanj petih članov SS. Predsednik mora sklicati sejo najmanj 14 dni po
prejeti zahtevi članov.
6.člen
Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik v skladu s programom
dela TZS, predlogi članov SS in sklepi upravnega odbora TZS.
7. člen
Sejo SS vodi predsednik (v njegovi odsotnosti pa podpredsednik), ki tudi
ugotovi, ali je seja sklepčna ali ne. Seja je sklepčna, če se je udeleži več
kot polovica članov SS. Na začetku seje se praviloma obravnava in
potrjuje zapisnik zadnje seje. Vsak član SS ima pravico podati pripombe k
zapisniku zadnje seje, ki se vpišejo v zapisnik. Člani sveta lahko
predlagajo, da se določene točke umaknejo ali dodatne točke uvrstijo na
dnevni red seje. Zapisnik seje obsega podatke o udeležbi, dnevnem redu,
predlogih, izidih glasovanja in sprejetih sklepih.
8. člen
Pred posamezno točko dnevnega reda je predlagatelj gradiva dolžan
podati kratko obrazložitev, če je to potrebno. K razpravi o posameznih
točkah se lahko prijavijo vsi na seji prisotni, besedo pa jim daje
predsednik po vrsti, kot so se prijavljali. Razprave praviloma niso časovno
omejene, v izjemnih primerih pa predsednik lahko odredi, da čas,
namenjen posameznemu razpravljavcu, ni daljši od 5 minut.
Razpravljavec lahko govori samo o zadevah, ki se nanašajo na posamezno
točko dnevnega reda.
9. člen
SS sprejema sklepe z glasovanjem vseh prisotnih članov, ki je praviloma
javno. Člani lahko z javnim glasovanjem odločijo, da o posameznih
zadevah odločajo tajno. Glasuje se hkrati in sicer z dvigom rok. Sklep je
sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih članov SS.
10. člen
O delu seje SS se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik. Vsak član SS
lahko zahteva, da se z zapisnik napiše povzetek njegove razprave,
oziroma da se k zapisniku priloži njegovo stališče, izraženo v pisni obliki.
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11. člen
Problematika SS, ki je potrebna nujne in hitre obravnave in ki je
praviloma vezana samo na eno točko, se lahko obravnava na t.i. dopisnih
ali e-poštnih sejah. Člani SS morajo svojo odločitev oziroma glas podati v
pisni obliki (lahko tudi po elektronski pošti), le-ta pa je tudi sestavni del
(priloga) zapisnika o takšni seji. Predsednik pošlje gradivo za e-poštno
sejo članom sveta ter navede, komu in kdaj naj pisno sporočijo svoja
stališča in pripombe. Rok za sporočanje stališč ne sme biti krajši kot 24
ur.

III.

SESTAVA IN NALOGE SS
12.člen

SS sestavljajo: predsednik, podpredsednik, pet članov in kapetani
reprezentanc.
13.člen
Naloge SS so:
-

priprava predlogov dolgoročne strategije razvoja tekmovalnega tenisa v
Sloveniji
sodelovanje pri oblikovanju tekmovalnega sistema
usklajevanje in povezovanje dela med igralci, trenerji in klubi
priprava kriterijev in izvedba izbora in selekcije igralcev in ekip TZS
priprava kriterijev izbora kapetanov in trenerjev ter predlogov za
njihovo razrešitev
usklajevanje pri pripravi finančnih načrtov za določeno časovno
obdobje.
14.člen

Naloge predsednika SS so:
-

predstavlja stališča strokovnega sveta TZS
zastopanje sveta v upravnem odboru TZS.
15.člen

SS sestavlja 7 članov in kapetani. SS lahko sprejema veljavne sklepe, ko
je na seji prisotnih vsaj 5 članov. Predsednik lahko odvzame glasovalno
pravico kapetanom, v primeru obravnavanja problematike z njihovega
področja.
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16.člen
SS glasuje o vseh pomembnih sklepih. Za sprejem sklepa je potrebno, da
za predlog glasuje večina prisotnih članov. V primeru neodločenega izida,
odloča glas predsednika.
Za sprejem letnega načrta, letnih poročil kapetanov in dolgoročno
pomembnih dokumentov je potrebno, da za predlog glasuje 2/3 članov
SS.
IV.

KONČNE DOLOČBE
12.člen

Poslovnik strokovnega sveta začne veljati, ko ga sprejme strokovni svet
TZS in potrdi upravni odbor TZS.

Ljubljana,2007

Predsednik strokovnega sveta TZS
Aleš Filipčič
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
1

seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani, dne 10.1.2007 ob 19.

uri
Prisotni: Iztok Bombač, Blaž Trupej, Srečo Završki, Jaka Božič, Aleš Šporn, Dominik
Senica, Marjeta Smodiš, Matjaž Pogačar in Aleš Filipčič.
Odsoten: Igor Košak.
DNEVNI RED:
1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
2. Razrešitev Blaža Trupeja kot člana Strokovnega sveta TZS in imenovanje
nadomestnega člana
3. Pregled programov za leto 2006
- reprezentance za Davisov pokal
- reprezentance za Fed cup
Kapetana pripravita program za leto 2006.
4. Razprava o programih, glasovanje in sprejem programov.
5. Programi reprezentanc in finančni načrt za leto 2006
Mnenje o finančnem načrtu za 2006 je pripravil Filipčič (priloga).
6. Sofinanciranje mednarodnih tekmovanj – 1. obdobje v 2006
Predlog izvedbe pripravijo kapetani in direktor TZS.
7. Organizacija, delovanje in financiranje regijskih centrov v tekmovalni sezoni
2005/2006
Poročilo in vizijo nadaljevanja pripravijo Por, Šporn in Senica.
8. Razno.
Ad. 1
Zapisnik prejšnje je bil sprejet brez pripomb in soglasno.
Ad. 2
Ker je bil Blaž Trupej, s strani Strokovnega sveta TZS predlagan in s strani UO TZS
potrjen za DC kapetana, v skladu s poslovnikom SS TZS, izgubi status člana sveta.
Sklep št. 11: Blaž Trupej je razrešen kot član Strokovnega sveta TZS. V
prihodnje Blaž Trupej v svetu deluje kot DC kapetan.

Navodila in obrazložitev: odločitev o predlogu so morali člani poslati v pisarno TZS,
najkasneje do četrtka, 16.11.2006 do 12. ure. Odločitev so lahko poslali po pošti
(velja datum poštnega žiga), po faxu ali elektronski pošti. Vse priloge so bile
priložene. Predlog bo sprejet, če bo zanj glasovala večina članov sveta, ki imajo
glasovalno pravico.
DNEVNI RED:

9. Razdelilnik za sofinanciranje mednarodnih tekmovanj za 1. obdobje v letu 2006 in

sicer od (1.9.2005 – 30.4.2006)
10. Poročilo o delu mladih teniških reprezentanc TZS za leto 2006
11. Poročilo o delu DC ekipe v letu 2006
12. Poročilo o delu Strokovnega sveta TZS za obdobje 2002 – 2006
Ad. 1
Razdelilnik za sofinanciranje mednarodnih tekmovanj za 1. obdobje v letu 2006
(1.9.2005 – 30.4.2006), ki so ga pripravili kapetani TZS so podprli štirje člani sveta
(Bombač, Završki, Košak in Filipčič).
Sklep št. 19: Sprejme se razdelilnik za sofinanciranje mednarodnih tekmovanj
za 1. obdobje v letu 2006 (1.9.2005 – 30.4.2006).
Ad. 2
Poročilo o delu mladih teniških reprezentanc TZS za leto 2006, ki sta ga pripravila
Aleš Šporn in Dominik Senica so podprli štirje člani sveta (Bombač, Završki, Košak in
Filipčič).
Sklep št. 20: Sprejme se poročilo o delu mladih teniških reprezentanc TZS za
leto 2006, ki sta ga pripravila Aleš Šporn in Dominik Senica.
Ad. 3
Poročilo o delu DC ekipe v letu 2006, ki ga je pripravil kapetan DC Blaž Trupej so
podprli štirje člani sveta (Bombač, Završki, Košak in Filipčič).
Sklep št. 21: Sprejme se poročilo o delu DC ekipe v letu 2006, ki ga je pripravil
kapetan DC Blaž Trupej.

Ad. 4
Poročilo o delu Strokovnega sveta TZS v obdobju 2002 - 2006, ki ga je pripravil Aleš
Filipčič so podprli štirje člani sveta (Bombač, Završki, Košak in Filipčič).
Sklep št. 22: Sprejme se poročilo o delu Strokovnega sveta TZS v obdobju
2002 - 2006, ki ga je pripravil Aleš Filipčič.
Ad. 5
Pod točko razno člani sveta niso imeli pripomb na vsebino odgovora družini Kamnik,
ki sta ga pripravila Senica in Filipčič.
Sklep št. 23: Odgovor družini Kamnik se posreduje v pripravljeni obliki.
Zapisal: Aleš Filipčič.
Ljubljana, 17.11.2006

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
1. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 10.1.2007 ob 19. uri
Prisotni: Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Iztok Božič, Gregor Sok, Aleksander Živin, Blaž
Trupej, Marjeta Smodiš in Matjaž Pogačar.
Odsotni: Mima Jaušovec, Srečo Završki, Aleš Šporn in Dominik Senica.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Razpis za kapetana koordinatorja mladih teniških reprezentanc
Podaljšanje mandata kapetanki FC ekipe in kapetanu DC ekipe v letu 2007
Predlog poslovnika SS TZS
Pregled predlogov programov za leto 2007
- reprezentance za Fed cup (Jaušovec)
- reprezentance za Davisov pokal (Trupej)
- mlade teniške reprezentance TZS (Senica, Šporn)
6. Razprava o programih in določitev usmeritve, rokov in aktivnosti
7. Razno.
8. Razno.
Ad. 1
Zapisnik prejšnje je bil sprejet brez pripomb in soglasno.
Ad. 2
Strokovni svet TZS (v nadaljevanju svet) je obravnaval predlog razpisa za
kapetana koordinatorja in v zvezi s tem sprejel sklep:
Sklep št. 1: Kapetana Dominika Senico in Aleša Šporna se imenuje za
vršilca dolžnosti kapetanov koordinatorjev. Mandat se kapetanoma
podaljša do imenovanja novih kapetanov.
Sklep št. 2: Razpis za kapetana koordinatorja se pošlje vsem klubom in se
objavi na spletnih straneh TZS.
Ad. 3
V zvezi z funkcijo kapetana DC in FC reprezentance je predsednik člane sveta
seznanil, da je opravil razgovor z kapetanom DC ekipe. Pogovori z kapetanko FC še
potekajo in zato predlagal, da se razpravo o tem prestavi na naslednjo sejo sveta.
Svet je sprejel:
Sklep št. 3: Strokovni svet TZS je, v stari sestavi, sprejel poročilo kapetana DC.
Delo kapetana je ocenil kot dobro, zato svet predlaga upravnemu odboru TZS,
da podaljša mandat kapetanu DC Blažu Trupeju tudi v letu 2007.
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Ad. 4
Člani sveta so prejeli nekoliko popravljen poslovnik Strokovnega sveta TZS.
Sklep št. 4: Svet sprejme poslovnik strokovnega sveta in predlaga upravnemu
odboru, da ga potrdi.
Ad. 5
Svet se je seznanil z delovnim predlogom programov reprezentanc, ki so ga
pripravili kapetani Trupej, Senica in Šporn.
Ad. 6
Svet je ocenil, da so programi naravnani v pravo smer. Potrebno pa je doreči še
številne podrobnosti. Do 24.1.2007 bo vsak član pripravil predloge in dopolnitve
programov in jih posredoval predsedniku sveta po e-pošti.
Ad. 7
V zvezi s predlogom delitve nagrad DC ekipe, svet predlaga, da pravila uskladijo
kapetan DC Blaž Trupej, direktor TZS Matjaž Pogačar in predsednik TZS Marko
Umberger.
Naslednja seja sveta bo v torek, 6.2.2007 ob 18. uri.
Seja je bila končana ob 21. uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 11.1.2007
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
2. dopisne seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 22.1.2007
Vabljeni: Mima Jaušovec, Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Iztok Božič, Gregor Sok,
Aleksander Živin, Blaž Trupej, Srečo Završki.
DNEVNI RED:
1. Določitev vrstnega reda prijavljenih kandidatov na razpis za trenerje nacionalnih
panožnih športnih šol.
2. Podaljšanje veljavnosti programa reprezentanc TZS.

Ad. 1
Na osnovi podatkov, ki so prispeli v pisarno TZS, do 22.1.2007 do 12. ure je bil
vrstni red prijavljenih kandidatov naslednji:
1. Berendijaš Tomaž, prof. šp. vzg. (klub ŽTK Maribor) je prejel 14 točk
2. Šantl Daniel, prof. šp. vzg. (klub TK Branik, Maribor) je prejel 9 točk
3. Živkovič Alen, prof. šp. vzg., (klub TC Ljubljana) je prejel 7 točk.
Sklep št. 5: Strokovni svet TZS bo posredoval navedeni vrstni red kot prilogo prijavam
na razpis za trenerje naciobalnih panožnih športnih šol.

Ad. 2
Na osnovi podatkov, ki so prispeli v pisarno TZS, do 22.1.2007 do 12. ure je 5
članov sveta podprlo podaljšanje veljanosti programa reprezentanc do sprejetja
novega programa.
Sklep št. 6: Program reprezentanc za leto 2006 velja do sprejetja novega
programa reprezentanc.

Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 22.1.2007
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
3. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 14.2.2007 ob 19. uri
Prisotni: Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Iztok Božič, Gregor Sok, Aleksander Živin, Srečo
Završki, Aleš Šporn in Dominik Senica in Matjaž Pogačar.
Odsotna: Mima Jaušovec.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Pregled prijav na razpis za kapetana koordinatorja mladih teniških reprezentanc
Glasovanje o kandidatih
Pregled predlogov programov in finančnih načrtov za leto 2007
- reprezentance za Fed cup
- reprezentance za Davisov pokal (Trupej)
- mlade teniške reprezentance TZS (Senica, Šporn)
5. Razprava o programih in finančnih načrtov
6. Glasovanje o programih za leto 2007
7. Razno.
Ad. 1
Zapisnika 1. in 2. seje sta bila sprejeta brez pripomb in soglasno. Predsednik je
prisotna kapetana zaprosil, da ob obravnavi naslednje točke zapustita sejno
sobo.
Ad. 2
Predsednik sveta je prisotne člane sveta seznanil, da so bile ob prisotnosti ga.
Smodiš in g. Kneza odprte prijave na razpis. Ugotovljeno je bilo, da sta se na
razpis za kapetana deklet prijavila Gregor Šinigoj in Dominik Senica, za
kapetana fantov pa Aleš Šporn. Tabelo izpolnjevanja pogojev je pripravil
predsednik in je priloga zapisnika.
Po predstavitvi kandidatov je Zoran Krajnc izpostavil problem komunikacije med
trenerjama Benč športa in Alešom Špornom pri izbiri kandidatov za ekipo fantov
za WC do 16 let. Predlagal je, da kapetan v prihodnje uskladi oz. seznani
trenerje s svojo odločitvijo, že pred prijavo. Matjaž Pogačar je prisotne seznanil,
da so vpleteni imeli sestanek, 26.1.2007, torej pred rokom za prijavo ekipe.
Stališče kapetana je bilo, da ekipe ne bo spreminal. Aleksander Živin je bil
mnenja, da je potrebno zagotoviti večjo prisotnost kapetanov na turnirjih ter
vpliv kapetana na sestavo dvojice (že na DP). Nekaj članov se je s tem strinjalo,
nekateri pa so bili mnenja, da je najpomebnejši dogovor med igralci. V zvezi z
ogledi DP je direktor opozoril na pogodbeno obveznost, ki je posledica finančne
racionalizacije, kjer je določeno, da morata kapetana biti na DP prisotna 1 dan.
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Ad. 3
Razpravi je sledilo glasovanje. Člani so se soglasno odločili, da glasovanje
poteka javno. Na osnovi glasovanje sta bila sprejeta sklepa:
Sklep št. 7: Strokovni svet TZS je soglasno, s 7 glasovi za, izbral Aleša
Šporna za kapetana koordinatorja za kategorije fantov od 12 do 18 let.
Sklep št. 8: Strokovni svet TZS je soglasno, s 7 glasovi za, izbral Dominika
Senico za kapetana koordinatorja za kategorije deklet od 12 do 18 let.
Ad. 4 in 5
Na osnovi pregleda predloga programa rezprezentance DC je bil sprejet sklep št. 9
(glej točko 6).
Pri programu mladih reprezentanc je potekala široka razprava. Ugotovitve in
zaključki so:
- v zvezi s pripravami pred reprezentančni nastopi ni bilo pripomb
- število dni treningov bi bilo lahko višje, zato se v program zapiše najmanj toliko dni
kot je določeno; v primeru več finančnih sredstev bosta kapetana organizirala več
dni priprav
- pri kriterijih se doda pripomba v zvezi z argumentacijo kapetana v primeru, ko
igralca izbere po mnenju
- kapetana do 1.3.2007 izbereta trenerje kategorij ter določita njihove pristojnosti
(predvsem z vidika udeležbe na mednarodnih turnirjih in izvedbo treningov)
- obvezna tekmovanja so: v kategoriji U12 in U14: obe državni prvenstvi (zimsko,
poletno) in masters, v kategoriji U16 in U18 obe državni prvenstvi (zimsko, poletno);
v tem času pisarna ne bo izvajala prijav za tekmovanja TE in ITF; edino opravičilo za
odsotnost z DP je uvrstitev v glavni turnir za mladinski Grand Slam
- svet predlaga določeno število mednarodnih turnirjev (poleg reprezentančnih
nastopov) in sicer:
Starostna kateg. / št.turnirjev
U12 – 3 medn. turnirje
U13 – medn. turnirje
U14 – 6 medn. turnirjev
U15 – 4 medn. turnirje
U16 – 4 medn. turnirje
U17 – 4 medn. turnirje
U18 – 4 medn. turnirje

Kategorija turnirja
Ni pomembna – izbor kapetanov
Ni pomembna – izbor kapetanov
Kategorija TE1 do 14 let
Kategorija TE1 do 16 let
Kategorija TE1 do 16 let, ITF A, 1, 2, 3 do 18 let
Kategorija ITF A, 1, 2 do 18 let
Kategorija ITF A, 1 do 18 let
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Ad. 6
V zvezi s program DC ekipe je bil sprejet:
Sklep št. 9: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel program reprezentance
za DC in pripadajoči finačni načrt za leto 2007.
Glasovanje o programu mladih reprezentac ni potekalo.
Sklep št. 10: Strokovni svet TZS je ugotovil, da sta program mladih
reprezentanc in finančni načrt dobra. Potrebni so popravki v skladu z zaključki.
Svet bo o programu mladih reprezentanc glasoval na e-seji.
Ad. 7
Pod točko razno je svet obravnaval več točk. Sprejel je naslednje sklepe:
Sklep št. 11: Na osnovi predloga Pravilnika o nagrajevanju DC igralcev, svet
predlaga, da kapetan DC in FC ter direktor TZS do 15.3.2007 pripravijo
dokončno verzijo pravilnika o nagrajevanju DC in FC igralcev-k.
Na osnovi predloga razdelitve sofinanciranja mednarodnih tekmovanj za 2. obdobje
v letu 2006, ki sta ga pripravila kapetana, se sprejme:
Sklep št. 12: Glede na to, da so določen vloge nepopolne, se igralcem-kam
omogoči 7 dni za dopolnitev vlog. Igralce-ke kapetan obvestita telefonsko in z
e-pošto. Po tem roku bosta kapetana pripravila nov razdelilnik.
V zvezi s pismom Bena Ruperta je stališče sveta naslednje:
- kapetan Šporn je pri izboru ekipe za WC do 16 let ravnal v skladu s kriteriji
navedenimi v programu reprezetanc za leto 2006
- strinja se z določitvijo trenerjev za posamezno starostno kategorij (to je del
prograam za 2007).
Direktor TZS je prisotne seznanil s pogoji udeležbe na Univerzijadi 2007. Nosilec
udeležbe je vsak posameznik. TZS nima pri tem nobenih obveznosti.
V zvezi s problematiko tekmovanj je svet sprejel sklep:
Sklep št. 13: Vse predloge v zvezi s problematiko tekmovanj, naj člani sveta
naslovijo neposredno na predsednico TRK ga. Anjo Regent.
Naslednja seja sveta bo predvidoma v mesecu marcu 2007.
Seja je bila končana ob 22.40 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 15.2.2007
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
4. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 1.3.2007 ob 19.30 uri
Prisotni: Iztok Božič, Gregor Sok, Aleksander Živin, Srečo Završki, Blaž Trupej,
Matjaž Pogačar in Aleš Filipčič.
Odsotna: Tina Pisnik in Zoran Krajnc.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Evidentiranje kandidatov za kapetan FC ekipe v letu 2007
Razprava in izbor kandidata za FC kapetana
Razpis za kapetan FC ekipe v obdobju 2008-2010
Volitve podpredsednika strokovnega sveta TZS
Sprejem predloga za sofinanciranje mednarodnih tekmovanj (2.obdobje 2006)

Ad. 1
Zapisnika 3. seje je bil sprejet brez pripomb in soglasno.
Ad. 2
Predsednik je prisotnim članom sveta predlagal, da na današnji seji izberejo v.d.
kapetana FC ekipe. Razloge zato je predvsem v času, ki je ostal do nastopa do FC
ekipe.
Sklep št. 14: Strokovni svet TZS je sklenil, da bo za čas letošnjega nastopa FC
ekipe izbral v.d. kapetana FC ekipe.
Predsednik je na osnovi razgovorov, ki jih je opravil sam in ostali člani sveta,
predstavil spisek evidentiranih kandidatov za v.d. FC kapetana. Kandidati so: Iztok
Božič, Bogdan Janša, Dominik Senica in Primož Starčič. Vsi prisotni so se strinjali,
da bo glasovanje potekalo javno.
Ad. 3
V okviru razprave so člani navedli svojega kandidata ter odločitev utemeljili. Na
osnovi glasovanja je bilo sprejet sklep:
Sklep št. 15: Strokovni svet TZS je s 5 glasovi za in 1 vzdržanim izbral Iztoka
Božiča za v.d. FC kapetana.
Iztok Božič v.d. FC kapetana bo do 5.3.2007 pripravil spisek igralk in sodelavcev ter
obvestilo za igralke. Ob pomoči direktorja TZS bo uredil tudi formalne,
organizacijske in finančne zadeve z igralkami.
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Ad. 4
Na osnovi predloga razpisa za FC kapetana v obdobju 2008 – 2010 je bil sprejet
sklep:
Sklep št. 16: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel pogoje razpisa za
kapetana FC v obdobju 2008 – 2010. Razpis se pošlje klubom in objavi na
spletnih straneh TZS.
Ad. 5
V skladu s poslovnikom strokovnega sveta TZS je potekalo glasovanje za
podpredsednika sveta. Na osnovi glasovanja je bil sprejet sklep:
Sklep št. 17: Strokovni svet TZS je soglasno izbral Zorana Krajnca za
podpredsednika strokovnega sveta TZS.
Ad. 6
Z zvezi predlogom sofinanciranja mednarodnih tekmovanj v drugi polovici 2006 je bil
sprejet sklep:
Sklep št. 18: Strokovni svet TZS je predlog sofinanciranja mednarodnih
tekmovanja v 2. obdobju leta 2006 sprejel z določeno omejitvijo. Izplačilo
zneska sofinanciranja za igralko Andrejo Klepač, je odvisno od izpolnjevanja
njenih obveznosti iz pogodbe, ki velja za leto 2006 in 2007.
Ad. 7
Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 19: Svet potrjuje dnevno nadomestilo za trenerje, ki vodijo ekipe in
posameznike v okviru TZS. Dnevno nadomestilo znaša 75 Eur.
Sklep št. 20: Kapetana DC in FC pripravita spisek reprezentantov. Direktor TZS
do 10.3.2007 uredi formalni (pogodbeni) odnos z reprezentanti FC in DC ekipe.
Pogoj za izpolnitev pogoja je določen finačni načrt za postavki FC in DC. Zato
strokovni svet TZS, predsednika TZS in Upravni odbor TZS, opozarja na
nujnost sprejema finančnega načrta za leto 2007.
Seja je bila končana ob 21.45 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 2.3.2007
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
5. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 28.5.2007 ob 19.30 uri
Prisotni: Tina Pisnik, Gregor Sok, Aleksander Živin, Blaž Trupej, Zoran Krajnc,
Marjeta Smodiš, Matjaž Pogačar in Aleš Filipčič.
Odsoten: Iztok Božič.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Pregled prijav na razpis za kapetan FC ekipe v obdobju 2007 - 2009
Razprava in glasovanje o izboru FC kapetana
Razno.

Ad. 1
Zapisnika 4. seje je bil sprejet s pripombo, da sklep št. 19 še ni realiziran. Na osnovi
dogovora na UO je bilo sprejeto, da to problematiko rešijo predsednik TZS, direktor
TZS in predsednik SS TZS.
Ad. 2
Na osnovi zapisnika, ki sta pripravila Marjeta Smodiš in Igor Knez ob pregledu
prispelih prijav na razpis za kapetana FC, je bilo ugotovljeno, da sta prispeli dve
prijavi. Prijavila sta se Primož Starčič in Iztok Božič.
Na osnovi pregleda prijav SS TZS ugotovlja, da oba kandidata izpoljnjujeta v razpisu
zahtevane pogoje.
Ad. 3
Razpravi je sledilo javno glasovanje. Sprejet je bil:
Sklep št. 21: Strokovni svet TZS je s 6 glasovi, brez glasov proti in brez
vzdržanih, za FC kapetana izbral Iztoka Božiča.
Ad. 4
Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 22: Strokovno svet TZS sprejema pravila v zvezi s prijavami na
mednarodne turnirje (TE, ITF):
- zadnji rok za prijavo na mednarodne turnirje je 1 TEDEN pred rokom
organizatorja (TE, ITF)
- pisarna TZS ne bo upoštevala nepopolnih prijav in tistih, ki bodo
prispele po tem roku

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

-

prijavo mora klub oz. igralec-ka poslati na posebnem obrazcu, ki ga
bodo prejeli vsi klubi in bo objavljen na spletnih straneh TZS
za pošiljanje odjav so zadolženi klubi oz. igralci-ke. V primeru odjave
morajo obvestiti organizatorja in obvezno tudi pisarno TZS.

Sklep št. 23: V zvezi z željo očeta Boruta Puca, za pridobitev WC za Futures v
Mariboru, se urejanje zadeve preda kapetanu DC Blažu Trupeju.
Sklep št. 24: Strokovni svet predlaga UO TZS, da uredi odnose med TZS in
organizatorji mednarodnih turnrijev v skladu z vložkom TZS (večji vložek, večje
število povabil).
Seja je bila končana ob 20.45 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 29.5.2007
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
6. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 11.10.2007 ob 19. uri
Prisotni: Zoran Krajnc, Gregor Sok, Aleksander Živin, Srečo Završki, Blaž Trupej,
Iztok Božič, Aleš Šporn, Dominik Senica, Marjeta Smodiš, Matjaž Pogačar in Aleš
Filipčič.
Odsotna: Tina Pisnik.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Poročilo o nastopu FC ekipe
Poročilo o nastopu DC ekipe
Poročilo o nastopih na EPP, EEP in igrah treh dežel
Razprava in sprejem poročil
Predlog novih kriterijev za kategorizacijo športnikov
Tekoča problematika teniških reprezentanc
Pritožbe
Razno.
Ad. 1
Zapisnika 5. seje je bil sprejet soglasno in brez pripomb.
Ad. 2
Na osnovi dokumentov, ki jih je pripravil kapetan FC Iztok Božič, je strokovni svet
TZS sprejel tri sklepe:
Sklep št. 25: Strokovni svet TZS sprejme poročilo kapetana FC ekipe Iztoka
Božiča o nastopu FC ekipe v Bolgariji.
Sklep št. 26: Strokovni svet TZS sprejme predlog nagrajevanja članic FC ekipe.
Sklep št. 27: Strokovni svet TZS podeli mandat kapetanu FC in direktorju TZS,
da takoj pričneta dogovore z igralkami za nastopv v januarju 2008.
Ad. 3
Na osnovi poročila, ki ga je pripravil kapetan DC Blaž Trupej je strokovni svet TZS
sprejel sklep:
Sklep št. 28: Strokovni svet TZS je sprejel poročilo kapetana DC o nastopih v
letu 2007 ter mu izrazil vso podporo pri urejanju zadev v zvezi z DC ekipo.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Ad. 4
Na osnovi letnega poročila, ki sta ga pripravila kapetana mladih reprezentac TZS
Dominik Senica in Aleš Šporn je strokovni svet TZS sprejel dva sklepa:
Sklep št. 29: Strokovni svet TZS je sprejel poročilo kapetanov mladih teniških
reprezentac TZS v letu 2007.
Sklep št. 30: Strokovni svet TZS predlaga podaljšanje pogodbe kapetanu
Dominiku Senici in Alešu Špornu tudi v letu 2008.
Ad. 5
Razprava o poročilih je potekala znotraj posamezne točke, to je tč. 2, 3 in 4.
Ad. 6
Predsednik je prisotne seznanil s predlogom novih kriterijev OKS. V zvezi s tem je
potekala razprava. Predvsem je v kriterije potrebno vključiti specifiko tekmovalnega
sistema pri tenisu, pomen jakostne lestvice ATP, WTA in ITF. Na osnovi razprave je
bil sprejet sklep:
Sklep št. 31: Strokovni svet TZS imenuje komisijo v sestavi Zoran Krajnc,
Marjeta Smodiš in Aleš Filipčič, ki pripravi pripombe na predlagane kriterije.
Rok je 21.10.2007.
Ad. 7
V zvezi s tekočo problematiko teniških reprezentac TZS sta bila sprejeta sklepa:

Sklep št. 32: Vsi člani strokovnega sveta TZS in kapetani imajo nalogo, da do
15.11.2007 pregledajo sedanji program ter pošljejo morebitne pripombe,
spremembe in predloge.
Sklep št. 33: Strokovni svet TZS predlaga, da TZS v letu 2008, v okviru svojih
obveznosti do Tennis Europe, organizira kvalifikacije za dekleta do 14 let in
fante do 18 let.
Ad. 8
Na osnovi pritožbe TC Ljubljana, ki je prispela v zvezi z sestavo ekipe do 14 let za EEP v
Porotoržu je bil sprejet sklep:

Sklep št. 34: Kapetan Aleš Šporn v roku 7 dni pripravi pisni odgovor in ga
posreduje TC Ljubljana in strokovnemu svetu TZS.
Ad. 9
Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 35: Kapetana Aleš Šporn in Dominik Senica do naslednje seje
pripravita celovito informacijo o delovanju regijskih centrov. Pri tem imata
mandat, da v delo vključita tudi Igorja Roriča in Roka Ferjana, ki jih sofinancira
MŠŠ.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Sklep št. 36: Aleksander Živin je zadolžen, da v roku 7 dni poda pripombe na
predlog pravilnika o rangiranju.
Sklep št. 37: Kapetan Dominik Senica v roku 7 dni pripravi pisni odgovor na epošto g. Antona Grosmana.
Sklep št. 38: Problematiko trenirk za reprezentante naj reši direktor Matjaž
Pogačar.
Seja je bila končana ob 21.15 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 14.10.2007
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
7. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 06.12.2007 ob 19. uri
Prisotni: Tina Pisnik, Gregor Sok, Srečo Završki, Blaž Trupej, Aleš Šporn, Dominik
Senica, Marjeta Smodiš, Matjaž Pogačar in Aleš Filipčič.
Odsotna: Zoran Krajnc, Aleksander Živin, Iztok Božič.
DNEVNI RED:
1. Programi reprezentanc za leto 2008.
Ad. 1
Na osnovi pisnih gradiv je svet obravnaval predlog Programa mladih teniških
reprezentanc TZS za leto 2008 ter Program DC ekipe za leto 2008.
Na osnovi dokumentov in razprave so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 39: Strokovni svet TZS sprejme Program mladih teniških reprezentanc
TZS za leto 2008 z naslednjimi dopolnitvami:
- kandidati s seznama morajo do 31.12.2007 oddati svoj individualni
turnirski načrt za obdobje do 30.06.2008
- kandidati morajo do 31.12.2007 podpisati pogodbo s TZS
- za podpis pogodba sta odgovorna kapetan Šporn in Senica ter Pogačar
in Smodiš.
Sklep št. 40: Filipčič pripravi enostavno pogodbo z naslednjimi določili:
- vključitev v program pomeni obvezo za nastop na EP in EEP
- spoštovanje določil programa (obvezni turnirji)
- soglašanje staršev, da trenerji opravljajo prevoze na tekmovanja.
Sklep št. 41: Strokovni svet TZS sprejme program DC ekipe za leto 2008.

Seja je bila končana ob 20. uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 07.12.2007
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
1. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 15.05.2008 ob 20. uri
Prisotni: Gregor Sok, Aleksander Živin, Iztok Božič, Srečo Završki, Aleš Šporn,
Marjeta Smodiš, Matjaž Pogačar in Aleš Filipčič.
Odsotni: Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Dominik Senica in Blaž Trupej.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Poročilo o nastopu FC ekipe (poročilo Iztok Božič)
Poročilo o nastopu DC ekipe (poročilo Blaž Trupej)
Poročilo o aktivnostih mladih reprezentanc TZS (pripravita Aleš Šporn in Dominik
Senica)
5. Pritožbe
6. Razno.
Ad. 1
Zapisnika 7. seje je bil sprejet soglasno in brez pripomb.
Ad. 2
Kapetan Božič je komentiral svoje poročilo in izpostavil: dobro klimo v ekipi v času
nastopa za FC, problem prilagajanja na zelo hitro podlago, predlagal organizacijo
krajših priprav pred turnirjem v Mariboru in Porotorožu ter za naslednje leto najavil
daljše (5 dnevne) priprave pred nastopom za FC.
Sklep št. 1: Strokovni svet TZS sprejme poročilo kapetana Božiča o nastopu
FC ekipe na Madžarskem.
Ad. 3
Poročilo kapetana Trupeja je bilo sprejeto. Razprava je potekalo o drugem delu
poročila, ki je vezan na mlade igralce letnik 88, 89, 90, za katere Trupej predlaga
organizacijo skupnih priprav.
Sklep št. 2: Strokovni svet TZS sprejme poročilo kapetana Trupeja o nastopu
DC na Cipru. V zvezi z mladimi pa je svet sprejel naslednje: Strokovni svet TZS
v celoti podpira pobudo kapetana Trupeja, ki naj pripravi program aktivnosti
igralcev rojenih 1988-1990 in ga finančno ovrednoti. Svet bo sprejel program
aktivnosti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
Ad. 4
Kapetan Šporn je komentiral poročila o nastopih na WC v vseh kategorijah. Svet je
seznanil, da so bili nastopi v skladu z zastavljenimi cilji. Izpostavil je šibko generacijo
fantov do 14 let, ki ni konkurenčna vrstnikom ter, da ekipa deklet do 16 let ni
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nastopila v najboljši postavi. Priprave potekajo po načrtu. Velik problem je
organizacija priprav v kategoriji do 12 let, ki ima največ tekmovanj. Na pripravah
kategorije 14 so se pojavili primeri nešportnega obnašanja, kar so trenerji
sankcionirali. Priprave 18 letnikov, pa so potekalo v izredno delovnem in športnem
duhu, za kar lahko pohvalimo vse prisotne igralce in igralke. Kapetana Senica in
Šporn sta pripravila načrt priprav za zimo 2008/2009. Ponudniki so: Mengeš,
Otočec, Rogaška, Radenci in Rogla. Kapetan je izpostavil težave pri izplačilih
trenerskih honorarjev in stroškov povezanih s pripravami, kar otežuje delo
kapetanov. Pogačar je prisotne obvestil, da naj bi se finančne težave prenehale
konec maja. Ker smo od MŠŠ prejeli manj sredstev kot lansko leto se Matjaža
Pogačarja zadolži, da skupaj z Zoranom Krajncem ugotovita, kakšni so razlogi za
nižjo dodelitev sredstev.
Sklep št. 3: Strokovni svet TZS predlaga TRK, da za naslednje leto razmisli o
pripravi takšnega koledarja, ki ne bo tako obremenjujoč za kategorijo do 12 let,
ki praktično nima prostega vikenda za priprave.
Sklep št. 4: direktor Pogačar izbere ponudbe vseh zainteresiranih centrov za
organizacijo priprav v sezoni 2008/2009 ter izbere najbolj ustreznega
ponudnika. Termine priprav mu posredujeta kapetana mladih.

Ad. 5
Strokovni svet TZS je prejel pritožbo g. Jožeta Kovača, ki se nanaša na sklep sveta
s telefonske seje, kjer smo sprejeli, da v skladu z določili programa odjavimo vse
igralce in igralke z ITF turnirja v Pratu. Na osnovi razprave je svet sprejel naslednji
sklep:
Sklep št. 5: Predsednik Filipčič pripravi odgovor na pritožbo g. Kovača.
Ad. 6
Pod točko razno je svet obravnaval predlog menjave trenerja NPŠŠ Aleša Šporna z
drugim kandidatom. Aleš Šporn namreč zapušča Kolektor Idrija in zato ne more več
koristiti statusa trenerja NPŠŠ. Zato je Srečo Završki predlagal njegovo zamenjavo z
Alešem Cankarjem, prof. šp. vzg., ki izpolnjuje vse potrebne pogoje: izobrazba,
usmerjanje in strokovni izpit.
Sklep št. 6: Strokovni svet TZS podpira zamenjavo Aleša Šporna z Alešem
Cankarjem. Završki poskrbi za pripravo vloge za zamenjavo trenerja in jo
posreduje Direktoratu za šport. V kolikor bo vloga za zamenjavo uspešna,
potem Aleš Cankar s 1.9.2008 nastopi delo trenerja NPŠŠ v TK Kolektor Idrija.
Kapetan Šporn je posredoval prošnjo Nika Razborška, da se za en dan prestavi DP
do 16 let, tako da bi lahko nastopil na turnirju Avvenire v Milanu. Končna ugotovitev
je naslednja: svet meni, da je prestavitev v tako kratkem času nemogoča. Če se bo
Razboršek odločil, da na DP do 16 let ne bo nastopil, ima kapetan še vedno
možnost, da ga uvrsti v ekipo za EP.
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Marjeta Smodiš je izpostavila pereč problem prijavljanja na mednarodna tekmovanja,
kjer se trenerji, klubi, starši ne držijo roka 7 dni, v katerem bi morali posredovati
prijavo. Pošiljanje prijav na zadnji dan roka prijave, otežuje delo pisarne ter povečuje
možnost napak. Zato strokovni svet TZS ponovno obvešča vse vpletene, da
morajo biti prijave za mednarodne turnirje poslane v pisarno vsaj 7 dni pred
rokom napisanem v pravilih Tennis Europe ali ITF, sicer ne bodo upoštevane.
Z ZD Metelkova smo prejeli obvestilo, da so je veliko število igralcev in igralk
prijavilo za zdravniški pregled, vendar se ga niso udeležili. Pisarna TZS bo spisek
kršiteljev objavila na spletni strani ter jim izstavila račun za zdravniški pregled.
Igor Rorič lahko v poletnem času organizira delovanje regijskega centra Ljubljana na
igriščih TC Ljubljana. Pogoj je, da pripravi načrt priprav, spisek udeležencev in
poročilo o opravljneih aktivnostih. Potrebno je vključiti tudi igralce iz obale.

Seja je bila končana ob 22. uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 19.05.2008
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
2. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 08.10.2008 ob 18. uri
Prisotni: Tina Pisnik, Gregor Sok, Aleksander Živin, Iztok Božič, Srečo Završki, Aleš
Šporn, Dominik Senica, Blaž Trupej, Marjeta Smodiš, Matjaž Pogačar in Aleš
Filipčič.
Odsoten: Zoran Krajnc.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Poročilo o delu in nastopu FC ekipe (poročilo Iztok Božič)
Poročilo o delu in nastopih DC ekipe (poročilo Blaž Trupej)
Poročilo o delu in nastopih mladih reprezentanc TZS (pripravita Aleš Šporn in
Dominik Senica)
5. Razprava o poročilih FC, DC in mladih reprezentanc TZS
6. Glasovanje o poročilih FC, DC in mladih reprezentanc TZS
7. Program dela FC ekipe v letu 2009 (pripravi Iztok Božič)
8. Program dela DC ekipe v letu 2009 (pripravi Blaž Trupej)
9. Program dela mladih reprezentanc TZS v letu 2009 (pripravita Aleš Šporn in
Dominik Senica)
10. Razno.
Ad. 1
Zapisnika 1. seje je bil sprejet soglasno in z naslednjimi pripombami:
- Senica, Sok, Filipčič pripravijo dopis za TRK v zvezi s predlogom za manjše število
tekmovanj v kategoriji U12 (zaradi možnosti organiziranja večjega števila priprav),
uskladitev termina zimskega DP in ITF turnirja v Bergheimu, ter predloga za
spremenjeno organizacijo masters tekmovanj.
Sklep št. 7: Strokovni svet TZS sprejme zapisnik 1. seje sveta z zgoraj
omenjenimi dopolnitvami.
Ad. 2
Kapetan Božič je podal poročilo o delu FC ekipe v letu 2008 (glej prilogo).
Ad. 3
Kapetan Trupej je podal poročilo o delu DC ekipe v letu 2008 (glej prilogo).
Ad. 4
Kapetana Šporn in Senica sta podala poročilo delu mladih reprezentanc TZS v letu
2008 (glej prilogo).
Ad. 5 in 6
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Na osnovi razprave, ki je potakala o poročilih FC, DC in mladih reprezentanc TZS so
bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 8: Strokovni svet TZS sprejme poročilo kapetana Božiča o nastopu
FC ekipe v letu 2008.
Sklep št. 9: Strokovni svet TZS sprejme poročilo kapetana Trupeja o nastopih
DC ekipe v letu 2008.
Sklep št. 10: Strokovni svet TZS sprejme poročilo o delu mladih reprezentanc
TZS v letu 2008.
Ad. 7
Kapetan Božič je predstavil program za delo FC ekipe v letu 2009. Izpostavil je
možnost nastopa Katarine Srebotnik, dobro formo Klepačeve, Zec – Peškiričeve in
Hercogove. Direktor Pogačar skupaj z kapetanom do 15.12.2008 uredi formalni
odnos z kandidatakami za nastop za FC ekipo. Pogoji ostajajo enaki kot v letu 2008.
Ad. 8
Kapetan Trupej je predstavil program DC ekipe v letu 2009. Pomembna sprememba
je organizacija aktivnosti za »mlado DC ekipo«. Dogovor o organizaciji dvoboja med
Slovenijo in Avstrijo v novembru 2008 je še odprt, vendar so možnosti realne. Za leto
2009 se predvideva več skupnih aktivnosti in nastopov na seriji turnirjev futures. Vsi
reprezentanti želijo nastopiti v dvoboju proti Egiptu.
Ad. 9
Kapetana Senica in Šporn nista predstavila končne verzije programa, sta pa
opozorila na določene spremembe oziroma dopolnitve programa za leto 2009.
Priprave bodo organizirane v »mrtvih« delih sezone, to pomeni november, marec.
Pomembna vsebina priprav bo tudi igra dvojic. Načrt odhodov na mednarodne
turnirje bo predvideval nastop na dveh ali treh turnirjih v seriji. Izpostavila sta
problem iskanja ustreznih trenerjev za pokrivanje reprezentančnih aktivnosti. Podpis
pogodb v letu 2008 je bil pozitiven in je v mnogočem olajšal delo kapetanom. V
obvestilo reprezentantom je potrebno dodati določilo, da so reprezentanti dolžni
nastopati v uradnih trenirkah. V letu 2009 bodo meritve potekale en teden prej.
Sklep št. 11: Strokovni svet TZS sprejme program FC in DC ekipe. Kapetana
Šporn in Senica morata do 20.10.2008 pripraviti program mladih repreztanc
TZS za leto 2009 s pripadajočimi finančnimi načrti.
Sklep št. 12: Vsi kapetani do konca oktobra 2008 pripravijo spisek igralcev-k,
ki so dobili povabila s strani TZS za mednarodne turnirje v Sloveniji.
Ad. 10.
Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 13: Dopis, ki sta ga pripravila Pogačar in Šporn (priloga) za pridobitev
štipendij OKS zmagovalcem ekipnega evropskega prvenstva do 18 let, se
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pošlje na OKS. Filipčič kontaktira predsednika komisije Gabrovca in Dvoršaka
na OKS-u.
Sklep št. 14: Dopis, ki ga je poslal Bogdan Janša v zvezi z organizacijo ITF
ekipe proučita kapetana mladih in elemente vključita v svoj program.
Sklep št. 15: Igorju Godniču se pokrijejo stroški spremljave tekmovalcev na
mladinskem Australian Opnu. Za vse stroške mora predložiti račune.
Sklep št. 16: V letu 2008 ostaja odprto sofinanciranje mednarodnih tekmovanj,
ki predvideva dve obdobji. O tolmačenju pravilnika se razpravlja tudi na UO
TZS.
Sklep št. 17: Predsednik Filipčič na seji UO TZS pridobi informacijo o pogodbi
TZS za opremo, predlogu kapetanov za povišanje trenerskih storitev in predlog
o nakupu kombija namesto koriščenja vozil rent a car. Pogačar pridobi
podatke o stroških porabljenih za najem vozil v letu 2008.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 11.10.2008
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Strokovni svet TZS

Poročilo za skupščino TZS
za obdobje 2006 - 2009
Strokovni svet TZS je v tem obdobju deloval na področjih, ki jih določa veljavni Statut TZS.
1. Seje Strokovnega sveta TZS
Strokovni svet TZS se je redno sestajal na sejah in sicer v letu 2006 na štirih, v letu 2007 na
sedmih in v letu 2008 na dveh sejah. Obravnaval je letne programe dela reprezentac TZS,
pripravljal kriterije za delovanje kapetanov, igralcev in ekip, sodeloval pri oblikovanju
tekmovalnega sistema in finančnih načrtov ter reševal tekočo problematiko tekmovalnega
tenisa.
2. Reprezentance TZS
V obdobju 2006 – 2008 so vse teniške reprezentance TZS delovale v okviru zastavljenih
programov. Vsi tekmovalni rezultati so predstavljeni v letnih biltenih TZS in jih zaradi obsega na
tem mestu ni mogoče navajati. Vsekakor pa so v tem obdobju najodmevnejši rezultat dosegli
fantje do 18 let z zmago na ekipnem evropskem prvenstvu v sestavi kapetan Borut Urh in igralci
Blaž Rola, Tomislav Ternar in Tom Kočevar Dešman.
V tabeli je številčno predstavljen reprezentančni tenis v zadnjem obdobju .
POSTAVKA
Stroški reprezentanc TZS (skupni)
Stroški mladih reprezentanc
Stroški DC ekipe
Stroški FC ekipe
Stroški sofinanciranja mednarodnih tekmovanj
Pomoč organizatorjem mednarodnih tekmovanj v Sloveniji (ATP, WTA, ITF)
Stroški meritev in svetovanja na IŠ
Število podeljenih WC za mednarodna tekmovanja (ATP, WTA)
Število podeljenih WC za mednarodna tekmovanja (ITF, TE)
Število razvojnih turnirjev za mlade (ITF, TE)
Število vključenih igralcev v razvojne turnirje

2006
97.912,77
55.121,10
38.955,40
12.999,78
ni podatka
ni podatka
9.634,00
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka

2007
2008
139.441,53 138.746,57
78.527,00
64.519,86
24.707,27
34.868,72
8.021,23
12.334,85
31.768,39
35.420,80
17.680,00
12.000,00
9,265,00
10.403,00
16
16
43
47
21
24
34
31

Na temelju podatkov lahko ugotovimo pozitiven trend rasti pri večini postavk. Predvsem to velja
za skupne stroške reprezentanc TZS, stroške mladih reprezentac, DC in FC ekipe, sofinanciranja
mednarodnih tekmovanj in projekta meritev in svetovanja. Pomemben je tudi obseg števila
razvojnih mednarodnih tekmovanj, ki se iz leta v leto povečuje. Zaradi nekonsistentne
metodologije spremljanja ni mogoče navesti vseh podatkov za leto 2006. Za projekte kot sta DC
in FC je obseg sredstev odvisen od števila odigranih dvobojev.
V zvezi s predstavljenimi podatki lahko zaključimo, da višina finančnih sredstev za
reprezentančne programe narašča, enako tudi število konkretnih akcij, ki jih izvajajo kapetani in
niso neposredno razvidni iz podatkov, gre pa za število dni priprav in treningov ekip,
organizacijo meddržavnih dvobojev...
3. Delovanje kapetanov TZS
Koncept štirih kapetanov, dveh koordinatorjev mladih reprezentanc in kapetana DC in FC, se je
pokazal kot ustrezen, tako z finančnega kot tudi organizacijsko – logističnega vidika. Kapetani
so si ustvarili trenerske ekipe, ki delujejo dobro in usklajeno.

Strokovni svet TZS
dr. Aleš Filipčič, predsednik
Kranj, maj 2009
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
1. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Mariboru,
dne 20.05.2009 ob 18. uri
Prisotni: Zoran Krajnc, Gregor Sok, Iztok Božič, Aleš Šporn, Dominik Senica, Blaž
Trupej, Zoran Kofol in Aleš Filipčič.
Odsoten: Tina Pisnik, Srečo Završki, Aleksander Živin.
DNEVNI RED:
1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
2. Poročila (ustna) kapetanov o delu v obdobju januar – maj 2009 (Božič, Trupej,
Senica, Šporn)
3. Predstavitev finančnega načrta za leto 2009 (Kofol)
4. Uskladitev program reprezentantc TZS in finančnega načrta za leto 2009
(kapetani, Filipčič, Kofol)
5. Poročilo o delu Strokovnega sveta TZS in reprezentanc TZS za skupščino TZS
(Filipčič)
6. Razno
- delovanje regijskih centrov - poročilo, problematika, načrti… (Šporn, Senica)
- pogoji podeljevanja povabil na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji (Šporn)
- problematika igranja dvojic na domačih tekmovanjih, sestava ekip v ligi do 12
let... (Filipčič)
Ad. 1
Zapisnika zadnje seje je bil sprejet soglasno in z naslednjimi pripombami:
- v zvezi z vlogo za štipendije zmagovalcev evropskega ekipnega prvenstav do 18
let je bila sprejeta obrazložitev, da so člani ekipe postali štipendisti OKS, z izjemo
Tomislava Trenerja, ki je vlogo oddal prepozno
- Aleš Šporn do naslednje seje preveri ali je bilo oddano poročilo trenerja Godniča.
Sklep št. 1: Strokovni svet TZS sprejme zapisnik 2. seje sveta v letu 2008 z
zgoraj omenjenimi dopolnitvami.
Ad. 2
Kapetani so podali kratka ustna poročila.
FC – Iztok Božič: kapetan ima dober in reden kontakt z igralkami; ogledal si je tekme
v Zagrebu; igralke so v dobri formi; omenil je problematiko predčasnega odhoda z
FC tekmovanja, ki jo je potrebno v prihodnje urediti.
DC – Blaž Trupej: podal je poročilo o uspešnem nastopu mlade DC in DC tekem
Slovenija – Egipt; vključitev Kračmana v ekipo je pozitivna; pred našimi futures
turnirji bodo 3 dnevne priprave; razmišlja o kvalifikacijah za povabila za ljubljanski
challenger.
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Mlade reprezetance – Aleš šporn, Dominik Senica: vse aktivnosti so bile izpeljane
po načrtu; veliko uspešnih nastopov (Kolar, Tekavc, Šrimpf, Nagode, Razboršek).
Ad. 3 in 4
Ker člani strokovnega sveta TZS niso imeli na voljo vseh gradiv vezanih na finančni
načrt in razpoložljiva sredstva v letu 2009, je bil sprejet sklep:
Sklep št. 2: Do 2.6.2009 direktor pripravi vso potrebno dokumentacijo in skliče
sestanek vseh kapetanov in predsednika SS TZS. Na tem sestanku se pripravi
program vezan na finančni načrt za drugo polovico leta 2009. O programu na
naslednji seji razpravlja strokovni svet TZS.
Ad. 5
V zvezi s poročilom za skuščino TZS, ki bo 25.5.2009 je bil sprejet sklep:
Sklep št. 3: Strokovni svet TZS soglasno sprejme poročilo predsednika
strokovnega sveta TZS za skupščino TZS.
Ad. 6
Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 4: Z delovanjem regijskih centrov v sedanji obliki se zaključi. Do
2.6.2009 člani sveta predsedniku pošljejo svoje predloge delovanja regijskih
centrov v sezoni 2009-2010.
Sklep št. 5: Za vse aktivnosti TZS morajo kapetani in trenerji oddati pisna
poročila, ki jih naprej podpiše predsednik sveta, nato pa še direktor.
Sklep št. 6: Direktor Zoran Kofol do 30.6.2009 svetu predstavi dogovore z
organizatorji mednarodnih tekmovanja pri nas in razpoložljiva povabila, ki jih
ima TZS na posemeznem turnirju.
Sklep št. 7: Predsednik Filipčič do naslednje seje sveta pripravi odgovor Marku
Tkalcu na intervju, ki omenja raven slovenskih trenerjev.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 21.05.2009

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
2. dopisne seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne 03.07.2009
Vabljeni: Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Iztok Božič, Gregor Sok, Aleksander Živin, Blaž
Trupej, Dominik Senica, Aleš Šporn in Srečo Završki.
DNEVNI RED:
1. Določitev vrstnega reda prijavljenih kandidatov na razpis Mestne občine Ljubljana za
sofinanciranje trenerjev.

Ad. 1
Na osnovi glasovalnic (glasovalo je 7 članov strokovnega sveta TZS), ki sem jih po
elektronski pošti prejel do 5.7.2009 do 24. ure, sta število glasov in vrstni red trenerjev
naslednja:
1.
2.
3.
4.
5.

Tanko Uroš, prof. šp. vzg. (TK Tanko, Ljubljana) – 29 točk
Živkovič Alen, prof. šp. vzg., (TK Olimpija, Ljubljana) - 20 točk
Aljančič Gregor (TK Z klub, Ljubljana) – 11 točk
Žuravljov Pavel, prof. šp. vzg. (TK Šport Plus, Ljubljana) – 10 točk
Zalaznik Luka (TK Z klub, Ljubljana) – 9 točk.

Sklep št. 8: Strokovni svet TZS bo posredoval navedeni vrstni red kot
prijavam na razpis MOL.

Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 6.7.2009
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prilogo

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
3. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Mariboru,
dne 08.10.2009 ob 18. uri
Prisotni: Zoran Krajnc, Gregor Sok, Iztok Božič, Aleš Šporn, Tina Pisnik, Srečo
Završki, Blaž Trupej, Zoran Kofol, Marjeta Smodiš, Igor Knez, Igor Rorič in Aleš
Filipčič.
Odsotni: Dominik Senica, Aleksander Živin.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Poročilo o delu in nastopu FC ekipe (poročilo Iztok Božič)
Poročilo o delu in nastopih DC ekipe (poročilo Blaž Trupej)
Poročilo o delu in nastopih mladih reprezentanc TZS (pripravita Aleš Šporn in
Dominik Senica)
5. Razprava o poročilih FC, DC in mladih reprezentanc TZS
6. Glasovanje o poročilih FC, DC in mladih reprezentanc TZS
7. Program dela FC ekipe v letu 2010 (pripravi Iztok Božič)
8. Program dela DC ekipe v letu 2010 (pripravi Blaž Trupej)
9. Program dela mladih reprezentanc TZS v letu 2010 (pripravita Aleš Šporn in
Dominik Senica)
10. Razno
- Regijski centri TZS
- Predlog koledarja tekmovanj za sezono 2009/2010
- Sofinanciranje mednarodnih tekmovanj v letu 2009 in 2010
- Problematika zdravniških pregledov za kategorizirane športnike
- Kandidiranje za tekmovanja ekipna Tennis Europe
- Vloga Gregorja Soka za mnenje sveta.
Ad. 1
Zapisnika zadnje seje je bil sprejet soglasno brez pripomb.
Sklep št. 9: Strokovni svet TZS sprejme zapisnik 2. dopisne seje sveta v letu
2009.
Ad. 2, 3, 4
Kapetani so podali komentarje na svoja pisna poročila, ki so jih posredovali po epošti.
FC – Iztok Božič: kapetan ima dober in reden kontakt z igralkami; ogledal si je tekme
igralk v Sloveniji; ugotovil je, da zaradi natrpanega programa ni mogoče izvesti
priprav pred WTA turnirjem v Portorožu; vse igralke, vključno z Katarino Srebotnik,
so pripravljene nastopiti za Fed cup ekipo v letu 2010; podpis pogodb z igralkami je
v teku.
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DC – Blaž Trupej: podal je poročilo o nastopu v Latviji in zaključno poročilo; v ekipi je
prisotna zdrava tekmovalnost, ekipe je zrela in vedno bolj sposobna doseči visoke
rezultate.
Mlade reprezetance – Aleš Šporn, Dominik Senica: z izjemo 2 tekmovanj in 1
dodatnega so bile vse aktivnosti izpeljane po načrtu; veliko uspešnih nastopov
igralcev in igralk na tekmovanjih ITF in TE: Kolar, Tekavec, Razboršek, Leljak,
Šrimpf, Rupert, Nagode. Škoda je, da se zaradi spleta okoliščin ekipi deklet do 16 let
ni uspelo uvrstiti v finalni del EEP.
Ad. 5, 6
Razprava ni pokazala večjih težav pri izpeljavi programov.
Sklep št. 10: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo kapetana FC
Iztoka Božiča in mu podelil mandat za leto 2010.
Sklep št. 11: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo kapetana DC
Blaža Trupeja in mu podelil mandat za leto 2010.
Sklep št. 12: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo kapetanov mladih
reprezentanc TZS Aleša Šporna in Dominika Senice in jima podelil mandat za
leto 2010.
Strokovni svet TZS predlaga Upravnemu odboru TZS, da podlajša mandat
kapetanov tudi v letu 2010.
Ad. 7
Svet je obravnaval program FC ekipe, ki ga je pripravil Iztok Božič. Program je enak
kot za leto 2009, izločene so priprave pred WTA turnirjem v Portorožu.
Sklep št. 13: Strokovni svet TZS sprejema program FC ekipe za leto 2010.
Ad. 8
Svet ni obravnaval programa DC ekipe, ker ga zaradi izteka mandata kapetan Trupej
ni pripravil. Program za leto 2010 bo pripravil do konca novembra 2009.
Ad. 9
Svet je obravnaval program mladih reprezentanc TZS, ki sta ga pripravila Aleš Šporn
in Dominik Senica.
Sklep št. 14: Strokovni svet TZS sprejema program mladih reprezentanc TZS za
leto 2010.
Ad. 10
Pod točko razno je svet sprejel naslednje sklepe:
Sklep št. 15: Na osnovi predlogov Igorja Roriča in Aleša Šporna ter ostalih
članov sveta, je bilo sprejeto, da se v letu 2009/2010 nadaljujem z delov v
okviru ljubljanskega regijskega centra. Treningov se udeležujejo igralci-ke iz
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ljubljanske in tudi ostalih regij. Enkrat tedensko se rezervirajo 3 peščena
igrišča in 1 igršče s trdo podlago v TC Ljubljana. Igor Rorič pripravi spiske in
jih posreduje svetu. Kriteriji za člane-ce se dopolnijo z udeležbo vsaj na 5
turnirjih serije futures.
Sklep št. 16: Strokovni svet TZS je obravnaval koledar tekmovanj v sezoni
2009/2010 in predlaga TRK naslednje:
- Da se zimsko člansko prvenstvo z marca 2010 prenese na mesec
december 2010, kjer TZS zagotovi primerno podlago (HC), denarni
sklad in pogodbeno zaveže, da se bodo državnega zimskega
prvenstva udeležili vsi člani DC in članice FC ekipe ter se državnemu
prvenstvu vrne veljavo in pomen.
Sklep št. 17: Strokovni svet TZS igralce-ke opozarja, da je v letu 2009 in 2010
pri sofinanciranju mednarodnih tekmovanj možna samo ena prijava v
koledarskem letu. Igralec-ka se odloči v katerem ocenjevalnem obdobju bo
kandidiral-a.
Sklep št. 18: Igralci-ke, ki imajo kategorizacijo OKS se morajo sami prijaviti na
zdravniški pregled, ki je brezplačen, opravijo pa ga lahko v Ljubljani ali Celju.
Sklep št. 19: Strokovni svet TZS predlaga, da se v letu 2010 kandidira za
nasledja ekipe tekmovanj Tennis Europe: dekleta do 16 let, fantje do 14 let ali
dekleta do 14 let.
Sklep št. 20: Strokovni svet TZS na željo Gregorja Soka izda potrdilo, da na
vzgojno-izobraževalnem in športno-trenerskem področju deluje že več kot
deset let ter da pri svojem delu dosega izjemne uspehe.
Sklep št. 21: Aleš Filipčič pošlje vsem članom nov predlog kategorizacije za
teniške igralce-ke. Rok 7 dni.

Seja je bila končana ob 21.40 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 09.10.2009
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
4.dopisne seje strokovnega sveta TZS, ki je bila, dne 16.12.2009

Vabljeni: Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Iztok Božič, Gregor Sok, Blaž Trupej, Dominik
Senica, Aleš Šporn in Srečo Završki.
DNEVNI RED:
1. Določitev vrstnega reda prijavljenih kandidatov na razpis Mestne občine
Ljubljana za sofinanciranje programov MPŠŠ.

Ad. 1
Na osnovi glasovalnic (glasovalo je 7 članov strokovnega sveta TZS), ki sem jih po
elektronski pošti prejel do 17.12.2009 do 22. ure, sta število glasov in vrstni red trenerjev
naslednja:

1.
2.
3.
4.
5.

Matjaž Stare, prof.šp.vzg. (ŠD Ljubljanski teniški center; Ljubljana) – 29 glasov
Tanko Uroš, prof. šp. vzg. (TK Tanko, Ljubljana) – 24 glasov
Simon Krumpak, porf.šp.vzg. (TK Maja Matevžič Ljubljana) – 23 glasov
Žuravljov Pavel, prof. šp. vzg. (TK Šport Plus, Ljubljana) – 6 glasov
Jure Dežman, prof.šp.vzg. (ŠD Tacen Šmartno) – 2 glasova

Sklep št.22: Strokovni svet TZS izdaja vrstni prijavljenih kandidatov kot prilogo k
prijavi na razpis MOL.

Dr. Aleš Filipčič.
Predsednik Strokovnega sveta TZS

Ljubljana, 17.12.2009
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
5.telefonske seje strokovnega sveta TZS, ki je bila, dne
17.12.2009

Vabljeni: Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Iztok Božič, Gregor Sok, Blaž Trupej, Dominik
Senica, Aleš Šporn in Srečo Završki.
DNEVNI RED:
1. Določitev vrstnega reda prijavljenih kandidatov na razpis Mestne občine
Ljubljana za sofinanciranje programov MPŠŠ.

Ad. 1
Na osnovi danes prispele vloge TK Svoboda Ljubljana sem opravil telefonski
razgovor s 4 člani Strokovnega sveta TZS (Senica, Krajnc, Završki, Šporn, Filipčič)
in na osnovi tega izdajamo naslednje mnenje Strokovnega sveta TZS:
1. Po mnjenju Strokovnega sveta TZS je program TK Svoboda Ljubljana v
skladu s sprejetim programom TZS »Razvoj in delovanje panožnih
(teniških) športnih šol v obdobju 2010-2013«.
Zato za TK Svoboda in kandidata Miho Kalina izdajamo pozitivno mnenje o
izvajalcih in kandidatih
Na temelju glasovanja na 4. dopisni seji Strokovnega sveta TZS z dne 16.12.2009 in
telefonske seje z dne, 17.12.2009 je Strokovni svet TZS določil prednostni vrstni red
kandidatov za trenerje.
Vrstni red je naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matjaž Stare, prof.šp.vzg. (ŠD Ljubljanski teniški center)
Tanko Uroš, prof. šp. vzg. (TK Tanko, Ljubljana)
Simon Krumpak, porf.šp.vzg. (TK Maja Matevžič Ljubljana)
Žuravljov Pavel, prof. šp. vzg. (TK Šport Plus, Ljubljana)
Jure Dežman (ŠD Tacen Šmartno)
Miha Kalin (TK Svoboda, Ljubljana).

Strokovni svet TZS ugotavlja, da se bo razpisani program izvajal v prednostni športni
panogi - tenis.
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Sklep št.23: Na temelju vloge TK Svoboda Ljubljana in kandidata Mihe Kalina
Strokovni svet TZS izdaja vrstni prijavljenih kandidatov kot prilogo k prijavi na razpis
MOL.

Dr. Aleš Filipčič.
Predsednik Strokovnega sveta TZS

Ljubljana, 17.12.2009
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
1. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 15.03.2010 ob 19.15 uri
Prisotni: Gregor Sok, Aleš Šporn, Tina Pisnik, Srečo Završki, Blaž Trupej, Zoran
Kofol, Marjeta Smodiš in Aleš Filipčič.
Odsotni: Dominik Senica, Iztok Božič, Zoran Krajnc.
DNEVNI RED:
1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnjih sej Strokovnega sveta TZS
2. Spremenjen Program dela teniških reprezentanc TZS v letu 2010 (pripravijo
kapetani)
3. Razno
- Pritožba TK Šport plus v zvezi z razpisom MOL
- Sodelovanje z IMG Bollettieri (Kofol)
- Strategija organizacije mednarodnih tekmovanj v Sloveniji(Kofol)
- Pismo Aleša Berglja (Filipčič)
- Poročila in izplačila trenerjem
- Pravila vezana na nastop v ligi U14 (Sok).

Ad. 1
Na predlog predsednika SS TZS se je glasovanje o prejšnjih (dopisnih in telefonskih)
sejah prestavilo na konec seje, saj je pritožba TK Šport plus vezana na izide
glasovanja na dopisnih in telefonskih sejah. Predlog o spremembi dnevnega reda je
bil sprejet.
Ad. 2
Na temelju novega popravljenega predloga finančnega načrta, ki ga je pripravil
direktor TZS, je za mlade reprezentance namenjeno 154.900 EUR. Del sredstev je
bil že porabljen v obdobju november 2009 - februar 2010, ki se odšteje od skupnega
predvidenega zneska. Kapetana sta na osnovi novega predloga FN pripravila nov
predlog programa, ki ohranja aktivnosti v vseh tistih kategorijah, kjer so igralci-ke
mednarodno konkurenčni. V novem finančnem načrtu je za sofinanciranje
mednarodnih tekmovanj (ATP, WTA igralci-ke) namenjeno 20% manj sredstev ter
oblikuje se le eno obdobje vrednotenja.
Razprava članov SS TZS je potekala predvsem v smeri ocen, ali so v nov program
mladih reprezentac vključene ustrezne aktivnosti. Kapetana koordinatorja bosta
spremljala uspešnost igralcev-k, pisarna pa bo nadzorovala porabo sredstev.
Sklep št. 1: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel nov program mladih
reprezetanc TZS. V programu dodatnih aktivnosti se za 20% znižajo višine
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nagrad za uvrstitve na ATP in WTA j.l., v letu 2010 pa velja le eno obdobje
vrednotenja.
Marjeta Smodiš in Aleš Šporn oblikujeta nova pravila določanja uradnega
trenerja na tekmovanjih TE in ITF.
Kapetana koordinatorja in pisarna TZS takoj pričnejo z aktivnostmi podpisa
pogodb z reprezentanti mladih ekip.
Ad. 3
Pod točko razno je bila obravnavana pritožba TK Šport plus Ljubljana, ki so jo prejeli vsi
člani SS TZS po e-pošti. Predsednik je pozval Gregorja Soka, da poda dodatne informacije
o pritožbi in o zaključkih sestanka ljubljanskih klubov. Gregor Sok je omenil spornost
glasovanja predsednika Filipčiča in člana sveta Sreča Završkega, glede na to, da je bil v
glasovanje vključen njun kandidat, nečlanstvo v TZS, dolžino delovanja kluba ŠD LTC in
reference trenerjev ŠD LTC.
Filipčič je navedel naslednje: razpis MPŠŠ je usmerjen v kakovostni in tekmovalni šport, ki
ga mora izvajati oseba z ustrezno športno izobrazbo, pomembna sta program in strokovna
ekipa. ŠD LTC je član TZS od leta 2009 in Filipčič in Završki imata bogate trenerske
reference in sta glasovala na temelju kakovosti programa, strokovne ekipe in kandidata.
Razpis je usmerjen v prihodnje obdobje 2010-2013. Trenutni rezultati na klubski lestvici TZS
(leto 2009) kažejo, da večina prijavljenih klubov trenutno ne delujejna področju
tekmovalnega in kakovostnega športa. Aleš Šporn in Blaž Trupej sta utemeljila svoje
razloge za oddajo glasov in zaključila, da svojega mnenja ne bosta spreminjala. S slednjim
se je strinjala tudi Tina Pisnik.
Na osnovi razprave je bilo izvedeno glasovanje o zahtevi TK Šport plus, da se sklep o
glasovanju strokovnega sveta TZS razveljavi, da se skliče ponovna seja oziroma določi
nova neodvisna komisija.
Izid glasovanja: 3 glasovi proti razveljavitvi glasovanja, 1 glas za razveljavitev in 2 vzdržana
glasova.
Sklep št. 2: Strokovni svet TZS je zavrnil pritožbo TK Šport plus o razveljavitvi

glasovanja SS TZS o prednostnem redu trenerjev MPŠŠ in sklicu ponovne seje
oziroma oblikovanju neodvisne komisije.
Sklep št. 3: Strokovni svet TZS sprejme zapisnik 4.dopisne seje z dne,
16.12.2009 in 5.telefonske seje z dne, 17.12.2009.
Direktor TZS je izpostavil problematiko strategije organizacije mednarodnih
tekmovanj v Sloveniji.
Sklep št. 4: Strokovni svet TZS bo na naslednji seji obravnaval strategijo
organizacije mednarodnih tekmovanj v Sloveniji.
Na temelju dopisa Aleša Berglja je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 5: Kapetan Senica, Aleš Bergelj in Aleš Filipčič se sestanejo na
skupnem sestanku
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Sklep št. 6: Strokovni svet TZS zahteva, da vsi trenerji, ki vodijo igralce-ke v
okviru programa TZS, po končanem tekmovanju pripravijo poročilo. Poročilo je
predpogoj za izplačilo stroškov.
Sklep št. 7: Strokovni svet TZS podpira sodleovanje TZS in IMG Bollettieri.
Direktor TZS naj preveri kdo je vključen v program ATP in WTA professional in
spremeni naj se naziv TZS v pogodbi.
Sklep št. 8: Strokovni svet TZS predlaga TRK, da ob spremembi pravil, v
kolikor želi mnenje SS TZS, le to pridobi, predno pravila stopijo v veljavo.

Seja je bila končana ob 21.45 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 17.03.2010
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
2. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 03.11.2010 ob 18.30 uri
Prisotni: Tina Pisnik, Gregor Sok, Aleš Šporn, Dominik Senica, Iztok Božič, Zoran Krajnc,
Srečo Završki, Blaž Trupej, Zoran Kofol, Marjeta Smodiš in Aleš Filipčič.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Pregled poročila kapetana Fed cup ekipe v letu 2010
Pregled poročila kapetana Davis cup ekipe v letu 2010
Pregled poročila kapetanov mladih teniških reprezentanc TZS
Obravnava dospelih prijav na razpisa za kapetana Fed cup in kapetana mladih
reprezentanc TZS (fantje, dekleta)
6. Izbor kandidatov za FC kapetana in kapetana mladih reprezentanc TZS
7. Smernice za pripravo Programa dela teniških reprezentanc TZS v letu 2011 (pripravijo
kapetani – strokovni del, direktor – finančni del)
8. Razno
- Stališče v zvezi z zmanjšanjem ITF tekmovanj v Sloveniji (vabljena Marjeta
Smodiš)
- Izdelava ponudbe za opremljevalca ekip FC, DC, mladi
- Stališče sveta v zvezi z Nastjo Kolar
- Sofinanciranje (vloga Grega Žemlje).
Ad. 1
Zapisnik 1. Seje strokovnega sveta TZS je bil sprejet soglasno.
Ad. 2
Kapetan FC Iztok Božič je predstavil delo ekipe za Fed cup v letu 2010. Delo je ocenil kot
uspešno, enako tudi odnos z igralkami. Izpostavil je napredovanje Polone Hercog in Maše
Zec – Peškirič, nadaljevanje kariere Katarine Srebotnik v igri dvojic, sanirano poškodbo
Andreje Klepač. Glede vključitve Nastje Kolar v ekipo, je kapetan dejal, da je vključitev v
prihodnje možna in je odvisna od večih dejavnikov.
Sklep št. 9: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo Fed cup kapetana Iztoka
Božiča za leto 2010.
Ad. 3
Kapetan DC ekipe Blaž Trupej je v svojem poročilu sezono ocenil kot najuspešnejšo do
sedaj, tako z vidika ekipnega rezultata kot dosežkov posameznikov. Vzdušje v ekipi je
dobro, možnosti za napredek je v še bolj odgovornem in profesionalnem pristopu na ekipnih
nastopih. Potrebno je okrepiti delo z mlajšimi igralci, ki bodo v nekaj letih morali prevzeti
vodilno vlogo.
Sklep št. 10: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo Blaža Trupeja, kapetana
DC ekipe za leto 2010.
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Ad. 4
Kapetana Senica in Šporn sta pripravila skupno poročilo za leto 2010. Letos se je samo
ekipi fantov do 14 let uspelo uvrstiti v finalni del ekipnega tekmovanja (WC). Veliko
možnosti bi imela tudi dekleta do 16 let, če bi nastopila v najmočnejši postavi.
Problematično ostaja, tako za TZS in tudi Nastjo Kolar, nenastopanje na Mladinskih
olimpijskih igrah, kjer smo bili s strani ITF in OKS opomnjeni, da se ne držimo sprejetih
pravil.
Sklep št. 11: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo kapetana Dominika
Senice in Aleša Šporna v zvezi z delom mladih reprezentanc TZS v letu 2010.
Ad.5 in 6
Na razpis za kapetane TZS so do 1.11.2010 prispele naslednje vloge:
- Marko Tkalec – Fed cup kapetan
- Iztok Božič – Fed cup kapetan
- Blaž Weiss – kapetan koordinator za fante
- Aleš Šporn – kapetan koordinator za fante
- Dominik Senica – kapetan koordinator za dekleta.
Na temelju predstavitve vlog in razprav so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 12: Zaradi nepopolne dokumentacije (manjka 4 letni program dela) se vloga
Blaža Weissa izloči iz postopka izbire.
Sklep št. 13: Za kapetana koordinatorja za dekleta se za naslednje 4 letno obdobje UO
TZS predlaga Dominika Senico.
Sklep št. 14: Za kapetana koordinatorja za fante se za naslednje 4 letno obdobje UO
TZS predlaga Aleša Šporna.
Sklep št. 15: Za kapetan FC ekipe se za naslednje 4 letno obdobje UO TZS predlaga
Iztoka Božiča.
Ad. 7
Smernice strokovnega dela programov za leto 2011 so pripravljene. Pri DC ekipi bo
potrebno v prihodnje več pozornosti nameniti igri dvojic. Pri FC ekipi bo način dela ostal
podoben kot v letu 2010. Pri mladih reprezentancah TZS se bo »osnovnemu« programu
dodal projektni del namenjen najbolj nadarjenim. Z vsemi kandidati reprezentanti je
potrebno do konca leta 2010 urediti pogodben odnos.
Ker finančnega okvirja za leto 2011 še ni, bodo natančni programi pripravljeni, ko bo sprejet
finančni načrt za prihdnje leto.
Ad. 8
Pod točko razno je Strokovni svet TZS sprejel naslednje sklepe:
Sklep št. 16: Strokovni svet TZS predlaga TRK, da v zvezi z zmanjšanjem števila ITF
mladinskih tekmovanj, čim prej razpiše razpis, kjer potencialne organizatorje pozove k
oddaji pogojev pod katerimi so pripravljeni organizirati tekmovanje. TRK na izbere tri
najbolj ugodne ponudnike (finančni pogoji, organizacija futures tekmovanja...).

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Sklep št. 17: Strokovni svet TZS imenuje ekipo za pripravo ponudbe za opremljevalca
TZS (Kofol, Trupej, Božič, Senica, Filipčič). Rok je 14.11.2010. Okvirni obseg je 100
kompletov (trenirka, tekmovalne majice).
Sklep št. 18: V zvezi s sodelovanjem Nastje Kolar in TZS mora vsa komunikacija
potekati preko kapetana za dekleta, FC kapetana in direktorja TZS. Ekipa Nastje Kolar
naj čim prej pripravi program dela za leto 2011. Ker nastop na Orange Bowlu ni v
programu TZS za leto 2010, ga zveza finančno ne podpre.
Sklep št. 19: Vloga Grege Žemlje za sofinanciranje tekmovanja za leto 2010 se
obravnava v skladu z določili navedenimi v programu TZS za leto 2010.

Seja je bila končana ob 20.50 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 04.11.2010
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
1.dopisne seje strokovnega sveta TZS, ki je bila, dne 15.1.2011

Vabljeni: Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Iztok Božič, Gregor Sok, Blaž Trupej, Dominik
Senica, Aleš Šporn in Srečo Završki.

DNEVNI RED:
1. Določitev vrstnega reda prijavljenih kandidatov na razpis Mestne občine
Ljubljana za sofinanciranje programov MPŠŠ v letu 2011.

Ad. 1
Na osnovi glasovalnic (glasovalo je 7 članov strokovnega sveta TZS), ki sem jih po
elektronski pošti prejel do 16.11.2011 do 22. ure, sta število glasov in vrstni red trenerjev
naslednja:

1.
2.
3.
4.

Wallas Gašper, prof. šp. vzg. (TD Slovan, Ljubljana) – 30 točk
Jaki Dejan, prof.šp.vzg. (TK Jaki šport, Ljubljana) – 25 točk
Cokan Robert (TK Šport plus, Ljubljana) - 18 točk
Bergant Ana, prof.šp.vzg. (TK Tacen Šmartno) – 5 točk.

Sklep št.1: Strokovni svet TZS izdaja vrstni prijavljenih kandidatov kot prilogo k prijavi
na razpis MOL.

Dr. Aleš Filipčič.
Predsednik Strokovnega sveta TZS

Ljubljana, 16.1.2011
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
2.dopisne seje strokovnega sveta TZS, ki je bila, dne 28.1.2011

Vabljeni: Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Iztok Božič, Gregor Sok, Dare Voglar, Andrej
Jeras, Blaž Trupej, Dominik Senica, Aleš Šporn in Srečo Završki.

DNEVNI RED:
1. Obravnava vloge Igorja Košaka in Reneja Jagačiča
Na osnovi predložene dokumentacije Igorja Košaka in Reneja Jagačiča je Strokovni
svet TZS sprejel naslednja sklepa:

Sklep št.2: Strokovni svet TZS na željo Igorja Košaka izda potrdilo, da na je
vzgojno - izobraževalnem in športno - trenerskem področju deloval že več kot
deset let pred 4.3.1998 in je pri svojem delu dosegal izjemne uspehe.

Sklep št. 3: Strokovni svet TZS na željo Reneja Jagačiča izda potrdilo, da na je
vzgojno - izobraževalnem in športno - trenerskem področju deloval že več kot
deset let pred 4.3.1998 in je pri svojem delu dosegal izjemne uspehe.

Dr. Aleš Filipčič.
Predsednik Strokovnega sveta TZS

Ljubljana, 28.1.2011
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
3. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 23.05.2011 ob 19. uri
Prisotni: Gregor Sok, Aleš Šporn, Dominik Senica, Iztok Božič, Zoran Krajnc, Srečo Završki,
Dare Voglar, Zoran Kofol, Marjeta Smodiš in Aleš Filipčič.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Pregled poročila kapetana Fed cup ekipe (Nemčija, Kanada)
Pregled poročila kapetana Davis cup ekipe (Finska)
Pregled poročila kapetanov mladih teniških reprezentanc TZS (januar – april)
Projektno načrtovanje dela teniških reprezentanc TZS
Priprava strategije dela teniških reprezentanc v obdobju 2012 – 2014
Razno
- Prošnja M. Tekavca
- Pismo R. Ferjana
- Vprašanje B. Matevžiča
- Stanje podpisanih pogodb
- Spremljanje na TE12 v Kopru
- Izvolitev podpredsednika
- Doganje na DP14 v Litiji
- Problematika nastopanja na dveh tekmovanjih v istem tednu (dogajanje na DP18
v Kranju).

Ad. 1
Zapisnika 1. In s. Seje strokovnega sveta TZS sta bila sprejeta soglasno.
Ad. 2
Kapetan FC Iztok Božič je na kratko predstavil pismo poročilo o delu ekipe za Fed cup v letu
2011. Člani strokovnega sveta so razpravljali o prihodnosti ekipe v letu 2012 in ponudili
svojo pomoč pri urejanju razmer v ekipi. V zvezi s tem je bil sprejet nasledni sklep:
Sklep št. 4: Strokovni svet TZS je v zvezi soglasno sprejel poročilo Fed cup kapetana
Iztoka Božiča za leto 2011.
Ad. 3
Kapetan DC ekipe Blaž Trupej je svoje poročilo podal pisno. Razprave zaradi odsotnosti
kapetana ni bilo.
Sklep št. 5: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo Blaža Trupeja, kapetana
DC ekipe za nastop proti Finski.
Ad. 4
Kapetana Senica in Šporn sta pripravila poročilo za obdobje januar – april 2011. Dosežki
mladih igralk in igralcev so v letošnjem letu nadpovprečni. Vse akcije so bile izpeljane v
okviru predvidenih stroškov. Kapetana sta, glede na letošnje dosežke, pripravila dopolnitev
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programa mladih reprezentanc, kjer bodo aktivnosti namenjene najbolj uspešnih igralkam in
igralcem. Vse aktivnosti upoštevajo postavke FN za 2011. Določeni so kriteriji nastopa na
OI mladih, kjer bodo nastopili igralci in igralke rojeni 1996.
Sklep št. 6: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel dopolnitev programa mladih
reprezentanc TZS
Sklep št. 7: V zvezi s problematiko nastopanja igralcev in igralk za reprezentance TZS
je na osnovi široke razprave Strokovni svet sprejel sklep, da se pri nagrajevanju
igralcev in igralk za nastope v DC in FC ter določanju finančne pomoči mladim
igralcem in igralkam upošteva dosedanji vložek TZS na eni strani ter izpolnjevanje
obveznosti igralca-ke do TZS. Na temelju tega se določi višina nagrade za nastop,
finančna pomoč za mednarodna tekmovanja ter druge oblike pomoči TZS.
Ad. 5
Predsednik Filipčič je predlagal, da se po zgledu mladih reprezentanc tudi za tekmovalni del
aktivnosti DC in FC ekipe uvede projektno načrtovanje dela. S tem bi bolj natančno
opredelili finančni okvir delovanja obeh ekip.
Sklep št. 8: Strokovni svet TZS je sprejel, da se tudi za DC in FC ekipo uvede
projektno načrtovanje aktivnosti. S takšnim načinom dela se prične takoj – nastop DC
ekipe z Italijo.
Ad. 6
V okviru priprave na Sportforum sta Voglar in Filipčič pripravila analizo aktivnosti TZS na
reprezentančnem področju. Analiza lahko služi kot temelj za pripravo strategije dela TZS z
reprezenatncami v obdobju 2012 – 2014.
Sklep št. 9: Strokovni svet TZS je določil kapetane, Voglarja in Filipčiča, da septembra
2011 pripravijo dokument z naslovom: Strategij dela teniških reprezentanc v obdobju
2012 – 2014.
Ad. 7
Pod točko razno je svet sprejel naslednje sklepe:
Sklep št. 10: Strokovni svet TZS sprejme prošnjo M. Tekavca in kapetana Šporna, a
namesto DP 16 nopi na DP 18, zaradi težav s poškodbami v začetku leta 2011.
Sklep št. 11: V zvezi s pismom R. Ferjan je svet sprejel sklep, da kapetana izbirata
turnirje, ki niso v času praznikov in preblizu Sloveniji. Urejanja komunikacije igralcev
in staršev, pa je stvar pravil, ki jih postavi vsak trener za posamezno tekmovanje.
Sklep št. 12: V zvezi z vprašanjem B. Matevžiča je Strokovni svet TZS sprejel sklep, da
je primerno, da igralec dobi točke le v primeru, ko je zabeležil vsaj eno zmago. Zato
predlagamo TRK, da svoj pravilnik prilagodi na način kot to urejajo tudi pravila drugih
nacionalnih in mednarodnih zvez.
Sklep št. 13: Pisarna TZS obvesti vse člane SS TZS o stanju podpisanih pogodb z
reprezentanti. Vse, ki še niso podpisali pogodb se obvesti, da v primeru nepodpisa ne
bodo mogli koristiti pomoč TZS. Podpis za leto 2012 je potrebno izvesti v decembru
2011. Zadolženi pisarna TZS in kapetani.
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Sklep št. 14: Svet podpira samoorganizacijo igralcev v okviru TE12 Koper. Za izvedbo
je zadolžen kapetan Šporn.
Sklep št. 15: Za podpredsednik strokovnega sveta TZS je bil soglasno izvoljen Zoran
Krajnc.
Sklep št. 16: Kapetan Senica je svet obvestil o problematiki izvedbe DP14 v Litiji.
Strokovni svet poziva TRK, da zagotovi upoštevanje sprejetih pravil: da DP traja 5 dni,
da se na poletnem DP igrajo tekme zunaj in ne v dvorani ter da imajo organizatorji DP
primerno število igrišč.
Sklep št. 17: V zvezi z zapletom na DP 18 v Kranju, je stališče Strokovnega sveta TZS,
da naj se sodniki in TRK držijo mednarodno veljavnih pravil o igranju le enega
tekmovanja v enem tednu. Vsaka druga rešitev pomeni kršenje pravil in zmanjševanje
pomena državnega prvenstva.

Seja je bila končana ob 20.50 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 24.05.2011
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
4. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 29.11.2011 ob 19. uri
Prisotni: Uroš Brinovec, Dominik Senica, Blaž Trupej, Tina Pisnik, Zoran Krajnc, Srečo
Završki, Dare Voglar, Andrej Jeras, Zoran Kofol in Aleš Filipčič.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje Strokovnega sveta TZS
Pregled poročila kapetana Fed cup ekipe v letu 2011
Pregled poročila kapetana Davis cup ekipe v letu 2011
Pregled poročila kapetanov mladih teniških reprezentanc TZS za leto 2011
Smernice za pripravo Programa dela teniških reprezentanc TZS v letu 2011 (direktor –
finančni del; kapetani – strokovni del)
Predlog imenovanja kapetana FC ekipe
Delovanje regijskega centra v Ljubljani
Trenerji nacionalnih panožnih športnih šol in priprava novega Programa nacionalnih
panožnih šol
Razno
- predlog za kategorizacijo tenisa na mivki

Opomba:
 pod tč. 5 od direktorja TZS potrebujemo osnutke budžetov za posamezna
stroškovna mesta za leto 2012 (FC, DC, mlade reprezentance); neplačane
obveznosti TZS do igralcev-k, kapetanov, trenerjev ter načrt plačila obveznosti). Na
temelju teh podatkov lahko kapetani pripravijo program za leto 2012
 pod tč. 8 od direktorja TZS potrebujemo poimenski seznam trenerjev vključenih v
NPŠŠ in trajanje pogodbe z MŠŠ.
Ad. 1
Zapisnika 3. Seje strokovnega sveta TZS je bil sprejet brez pripomb.
Ad. 2
Zaradi odsotnosti Iztoka Božič poročilo ni bilo obravnavano.
Ad. 3
Kapetan DC ekipe Blaž Trupej je svoje poročilo podal pisno. Razprave zaradi o poročilu ni
bilo.
Sklep št. 18: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo Blaža Trupeja, kapetana
DC ekipe za nastope v letu 2011.
Ad. 4
Kapetana Senica in Šporn sta pripravila poročilo za leto 2011. Dosežki mladih igralk in
igralcev so v letošnjem letu nadpovprečni. Vse akcije so bile izpeljane v okviru predvidenih
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stroškov. Kapetan Senica je izpostavil problematiko neurejenega formalnega odnosa
nekaterih igralcev in igralk, ki so bili deležni pomoči TZS. Kapetana predlagata uskladitev
termina DDP do 16 let z ITF turnirjem v Bergheimu.
Kapetana sta, glede na letošnje dosežke, pripravila program za prve tri mesece leta 2012.
Sklep št. 19: Strokovni svet TZS je soglasno poročilo kapetanov Šporna in Senice.
Ad. 5
Glede na to, da Strokovni svet TZS nima podatkov o finančnem načrtu za leto 2012 ne
more pripraviti programov za prihodnje leto. V zvezi s finančno problematiko je direktor TZS
zagotovil, da bodo neplačane obveznosti do kapetanov in trenerjev poravnane do
15.12.2011.
Ad. 6
Kofol in Filipčič sta člane sveta seznanila z dogajanju v zvezi s kapetanom FC ekipe. Iztok
Božič je na osnovi razgovora s predsednikom TZS dne, 18.11.2011odstopil z mesta
kapetana FC ekipe. Ker časa za izvedbo razpisa ni in ker je Božič zaključil svoj mandat
predčasno, je na temelju razprave svet sprejel naslednji:
Sklep št. 20: Strokovni svet TZS predlaga UO TZS, da kot vršilko dolžnosti FC
kapetanke za leto 2012, imenuje Majo Matevžič.
Ad. 7
V zvezi z delovanjem regijskega centra v Ljubljani je razprava tekla v naslednji smeri:
- regijski center mora izpolnjevati določene standarde, če želimo, da ga bodo obiskovali
najboljši (Trupej)
- določeni igralci, ki trenirajo v ljubljanskem centru, ne izpolnjujejo kriterijev (Trupej)
- regijski centri so bili pozitivni predvsem za mlajše igralce in manjše klube (Krajnc)
- štajarski center ni izpolnil pričakovanj zaradi neustreznih terminov, neresnosti, obneslo pa
se je medregijsko povezovanje (Senica).
Sklep št. 21: Strokovni svet TZS sprejme sklep, da ljubljanski center nadaljuje z
delom, do odločitve, ki bo podana na temelju finančnega načrta TZS za leto 2012.
Ad. 8
Filipčič je predstavil program delovanja PŠŠ za obdobje 2012-2020.
Sklep št. 22: Strokovni svet TZS bo Program PŠŠ za obdobj 2012-2020 in prioritetni
vrstni red sprejel na dopisni seji.
Ad. 9
Točka uvrščena pod Razno, se je zaradi prisotnosti Uroša Brinovca obravnavala
prednostno. Na temelju predstavljenih dokumentov je bil sprejet:
Sklep št. 23: Strokovni svet TZS podpira vključitev tenisa na mivki v TZS, potrdil je
predlog kategorizacije za igralce tenisa na mivki in predlaga UO in direktorju TZS, da
skliče skupščino že ustanovaljene sekcije za Tenis na mivki.
Trupej je na temelju uvrstitev igralcev in igralk na ATP oziroma WTA lestvici izpostavil
problematiko mladih igralcev-k. Za razlog je navedel sistem sofinanciranja in programa
mladih reprezentanc, ki naj bi bil po njegovem mnenju ustrezen, a predrag in premalo
selektiven. Senica je odgovoril, da je program mladih narejen za najboljše, ostali se akcijam
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priključijo, kjer je možno. Trupej je dodal, da je potrebno vlagati le v super talente.Filipčič je
bil mnenja, da je potrebno stanje analizirati na temelju podatkov in analize stroškov na vseh
postavkah, ter na temelju tega sprejeti morebitne spremembe programa. Poleg tega je
potrebno upoštevati, da se obdobje prehoda iz mladinskega tenisa v profi tenis podaljšuje,
ter v povprečju traja več kot 5 let.
Sklep št. 24: Strokovni svet TZS bo o problematiki razvoja mladih igralcev-k
razpravljal na naslednji seji.
Pod točko razno je na pobudo direktorja TZS svet razpravljal o uradni žogi TZS. Sklepa o
tej tematiki ni sprejl.
Seja je bila končana ob 22. uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 30.11.2011
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