ZAPISNIK 7. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS
dne 3.9.2012 v prostorih Hale Tivoli, Celovška 25 v Ljubljani

Prisotni: g. Marko Umberger, ga. Nejka Grabner, g. Marko Mlakar, dr. Aleš Filipčič, g. Matjaž Kirbiš,
g. Grega Sok, g. Marko Školaris, g. Zlatko Sraka
Odsotni: g. Mima Jaušovec g. Drago Završnik, g. Andrej Polenec, g. Gregor Memedovič, g. Denis Topčič,

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje
Poročilo o poslovanju TZS v obdobju januar-avgust 2012
Poročilo o delu SS TZS v obdobju januar-avgust 2012
Poročilo o nastopu slovenskih reprezentantov na OI v Londonu
Seznanitev s potekom revizije poslovanja TZS za l. 2011 in 2012
Kadri v pisarni TZS
Poročilo s kongresa ITF v Kopenhagnu
Ustanovitev International Club Slovenija
Turnir Challenger v Portorožu
Razno

Ad.1.
Pregleda se zapisnik zadnje seje UO TZS.
Sklep: Zapisnik se potrdi.
Ad.2
Predsednik TZS poda poročilo o poslovanju TZS za obdobje januar-avgust 2012. Izpeljani so bili
vsi planirani programi, in sicer: udeležba mladih reprezentanc na ekipnih prvenstvih Winter Cup
in Summer Cup, organizacija in izvedba Davis Cup tekme Slovenija – Danska, organizacija Fed
Cup tekem reprezentance na Japonske in v Franciji, udeležba na OI v Londonu. Posebna
pozornost in delo so bili posvečeni dokončanju računalniških aplikacij za prijavo tekmovalcev na
turnirje in avtomatično izračunavanje točk s tekmovanj TZS, s čimer je bilo pridobljeno
najsodobnejšo orodje, ki bo močno olajšalo delo klubom, sodnikom in TRK.
Zaradi gospodarske krize je upadel pritok sponzorskih sredstev za 50%. Prav tako nekateri klubi,
ki so tudi soočeni s finančno krizo, ne poravnavajo pravočasno svojih obveznosti. Zaradi dolgov
iz prejšnjega leta, ki so nastali, ker je bila TZS gostitelji treh tekem za Davis Cup in Fed Cup, so
bile v letošnjem letu velike težave s pravočasnimi izplačili dobaviteljem ter sodelavcem. Zaradi
pomanjkanja sredstev letos ne bo izveden turnir Challenger. Predsednik ocenjuje, da se bo

zadnje tromesečje letošnjega leta situacija nekoliko izboljšala, saj ni predvidena organizacija
nikakršnih večjih dogodkov in posledično stroškov. Potrebna bo izjemna racionalizacija stroškov,
med katere spada tudi strošek pisarne, o čemer se bo podrobno govorilo v 6.tć. današnje seje.
Dr. Filipčič predlaga, da se vse klube pozove, da dosledno poravnavajo svoje finančne obveznosti
in se klubom, ki nespornih obveznosti ne izpolnjujejo pravočasno, v skrajnem primeru ne
podaljša registracij in njihovim tekmovalcem ne omogoči registracija.
Sklep: UO TZS sprejme poročilo predsednika o delovanju TZS v obdobju januar-avgust 2012.
Pisarno TZS se zadolži, da pri klubih zahteva izpolnjevanje obveznosti napram TZS.
Ad.3
Predsednik Strokovnega sveta poda poročilo za obdobje januar-avgust 2012. Ugotavlja, da bodo
skupni tekmovalni rezultati v letu 2012 nekoliko slabši, kot rezultati v letu 2011, ko smo zasedli
5. mesto na lestvici Tennis Europe mladi. Je bil pa zato dosežen zgodovinski uspeh v članski
konkurenci, kjer imamo prvič v zgodovini tri igralce med prvo stoterico. Pri tem uspehu so v
veliki meri sodelovali slovenski trenerji.
Sklep: UO TZS potrdi poročilo predsednika Strokovnega sveta za obdobje januar-avgust 2012.
Ad.4
Predsednik TZS prebere pismeno poročilo vodje olimpijske ekipe v Londonu ga. Mime Jaušovec,
ki se iz zdravstvenih razlogov seje ni mogla udeležiti. Vodja ekipe ugotavlja, da so naši
reprezentanti dosegli dobre rezultate, se zgledno borili in da je bilo vzdušje v ekipi dobro. Prav
tako ugotavlja, da je bilo sodelovanje z Olimpijskim komitejem korektno. S strani igralk je bilo
nekaj pritožba na opremo, kar pa ni imelo vpliva na igranje. Vodja ekipe tudi ugotavlja, da se je z
letošnjo do sedaj najštevilčnejšo ekipo, tenis dodatno uveljevil v družini slovenskih olimpijskih
športov.
Sklep: UO TZS potrdi poročilo vodje olimpijske ekipe na Olimpijskih igrah v Londonu.
Ad.5
Predsednik TZS seznani člane UO TZS o poteku notranje revizije poslovanja TZS za l. 2011 in
2012, ki jo je naročil z namenom kontrole zagotovitve pravilnega poslovanja TZS. G. Zlatko Sraka
predlaga, da se izdela plan dinamike poravnave dolgov, se poveže z upniki in dogovori
reprogram plačil in s tem poravnave dolgov. Dr. Aleš Filipčič ponovno opozarja na terjatve do
klubov in premajhno angažiranje ter nedosledno delo pisarne TZS v zvezi s slednjim. Predsednik
TZS pojasnjuje, da bo preglednost in ureditev terjatev in dolgov prioritetna naloga novega vodje
pisarne, kar bo obravnavano v 6.tč. današnje seje. Enako velja za neurejene kontne kartice.
Sklep: UO TZS potrdi poročilo predsednika TZS o poteku notranje revizije poslovanja TZS za l.
2011 in 2012 in predsednika TZS zadolži k upoštevanju ugotovitev pri nadaljevanju poslovanja.
Ad.6
Predsednik TZS poda predlog spremembe kadrov v pisarni TZS, ker ga. Manja Izlakar odhaja na
porodniški dopust, zaostrene gospodarske razmere pa zahtevajo racionalizacijo poslovanja.
Predsedni predlaga, da se g. Zorana Kofola prerazporedi z mesta direktorja TZS na mesto

referenta za določen čas in sicer do 31.10.2012. Istočasno se za mesto vodje pisarne TZS, za
nedoločen čas zaposli g. Gregorja Krušiča, za tem pa izvede razpis za novega direktorja TZS.
Člani UO razpravljajo ali naj se z vodjem pisarne delovno razmerje sklene za nedoločen ali
določen čas, ali TZS potrebuje direktorja in ali zadostuje vodja pisarne oziroma sekretar. Posebej
obravnavajo vprašanje navzkrižja interesov pri Gregorju Krušiču, ki je kot direktor podjetja GSR
uradni distributer teniške opreme Babolat. Predsednik TZS argumentira zakaj navzkrižja
interesov v tem primeru ni.
Sklep: UO TZS potrdi kadrovske spremembe v pisarni TZS, in sicer, da se Zoran Kofol
prerazporedi z mesta direktorja TZS na mesto referenta za določen čas, do 31.10.2012, da se
Gregorja Krušiča sprejme na mesto vodje pisarne za določen čas 4 mesecev ter se izvede razpis
za novega direktorja TZS. V ta namen se imenuje komisija v sestavi g. Marko Umberger, g.
Matjaž Kirbiš in dr. Aleš Filipčič. Do izbire novega direkorja bo naloge in odgovornosti
direktorja izvrševal predsednik TZS.
Ad.7
Predsednik TZS poda poročilo o udeležbi na letnem kongresu ITF v Kopenhagnu. Ugotavlja, da se
je letos prvič udeležil tega srečanja in da so ta srečanja zelo koristna. Skupaj s predsedniki
teniških zvez Danske, Nizozemske, Južne Afrike in Nove Zelandije je pri ITF sprožil iniciativo o
drugačni razporeditvi sredstvev ITF za organizacijo tekem Fed Cup in Davis Cup. Stališče skupine
je, da bi morale države udeleženke, ki ne igrajo v svetovnih skupinah, dobiti s strani ITF več
sredstev. Še zlasti zato ker ITF omejuje države gostiteljice pri pridobivanju sponzorskih sredstev.
Sklep: UO TZS potrdi poročilo predsednika TZS.
Ad.8
Marko Mlakar poroča o ustanovitvi International Club Slovenija. Mednarodni klubi pod imenom
International Lawn Tennis Clubs so zelo znani po celem svetu, saj imajo dolgoletno 85 letno
tradicijo. Slovenija je letos postala 40. država članica omenjenega združenja na svetu in katerega
člani so nekdanji vrhunski tekmovalci, trenerji in teniški delavci.
Predsednik TZS pohvali aktivnosti g. Marka Mlakarja, saj bodo z ustanovitvijo v klub, tudi
Slovenci lahko bolj vpeti v mednarodna dogajanja. Zato poziva tudi ostale člane UO TZS, da se
aktivno udejstvujejo v klubu in k sodelovanju pritegnejo tudi svoje teniške prijatelje.
Sklep: UO TZS sprejme poročilo Marka Mlakarja.
Ad.9
Predsednik TZS poda poročilo o aktivnostih na pripravi turnirja Challenger v Portorožu v letu
2013. Ugotavlja, da je letošnji turnir zaradi pomanjkanja sredstev odpadel in da se vlagajo veliki
napori, da se turnir izvede prihodnje leto. Predstavniki lastnika Marine Portorož d.d., so pokazali
velik interes za izvedbo turnirja. Trenutno potekajo pogajanja in zapiranje finančne konstrukcije.
Sklep: UO TZS sprejme poročilo predsednika TZS.

Predsednik UO TZS
Marko Umberger

