TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet

ZAPISNIK
6. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 17.12.2012 ob 18.15 uri
Prisotni: Tina Pisnik, Srečo Završki, Gregor Sok, Aleš Šporn, Dominik Senica in Aleš Filipčič.
Opravičeno odsotni: Zoran Krajnc (bolezen), Maja Matevžič (bolezen otroka), Blaž Trupej
(odsotnost), Darko Voglar (klubske obveznosti), Gregor Krušič (družinske obveznsoti).
DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika prejšnje seje
2. Nastop na univerzijadi v letu 2013 (Filipčič)
3. Obravnava letnega poročila kapetanke FC (Matevžič)
4. Obravnava letnega poročila kapetana DC (Trupej)
5. Obravnava poročila mladih reprezentanc TZS (Senica, Šporn)
6. Razprava o poročilih in glasovanje
7. Obravnava vlog za sofinanciranje v letu 2012 (Filipčič + kapetani)
8. Finančni načrt za leto 2012 (Krušič)
9. Razno
10. JAVNA RAZPRAVA O PROGRAMIH REPREZENTANC V LETU 2013 (PRIČETEK OB 19.30
URI).

Ad. 1
Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 16: Strokovni svet TZS soglasno sprejema zapisnik 5.dopisne seje Strokovnega
sveta TZS.
Ad. 2
Strokovni svet TZS podpira udeležbo igralcev in igralk na Univerzijadi leta 2013, vendar za to
v programu nima finančnih sredstev. Udeleženci-ke univerzijade morajo sami pokriti stroške
nastopa.
Sklep št. 17: Strokovni svet TZS je določil, da udeleženci-ke univerzijade v letu 2013 sami
nisojo vse stroške udeležbe.
Ad. 3, 4, 5, 6
Člani Strokovnega sveta TZS so se že pred sejo seznanili s poročili kapetanke FC, kapetana DC
in obeh kapetanov koordinatorjev mladih teniških reprezentanc TZS.

Po razpravi o poročilih je bil sprejet sklep:
Sklep št. 18: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo kapetanke Maje Matevžič o
nastopih FC ekipe v letu 2012.
Sklep št. 19: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo kapetana Blaža Trupeja za
nastope DC ekipe v letu 2012.
Sklep št. 20: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo kapetanov Dominika Senice in
Aleša Šporna za vodenje mladih teniških reprezentanc TZS v letu 2012.
Ad. 7
Strokovni svet TZS je glede na podatke pisarne TZS ugotovil, da je razlika med budžetom za
leto 2012 in porabljenimi sredstvi mladih reprezenatanc TZS do oktobra 2012, 13.000 eur.
Glede na program so to sredstva namenjena za sofinaciranje mednarodnih tekmovanj po
kriterijih navedenih v programu. Po pregledu dosežkov so kriteriji do sedaj dosegli Aljaž
Bedene, Nastja Kolar, Tjaša Šrimpf in Nina Potočnik. Kapetane DC, FC in mladih reprezentanc
Strokovni svet TZS poziva, da podajo soglasje, predlog višine nagrade in utemeljitev za
posameznega igralca-ko.
Strokovni svet TZS ugotavlja, da TZS še ni izplačala nagrade v višini 1.500 eur igrakam
(Potočnik, Pislak, Mraz) za vsako igralko, ki so v letu 2011 osvojile 3.mesto na svetovenm
prevenstvu do 14 let. Vodja pisarne naj poda informacijo o izplačilu nagrade.
Ad. 8
Strokovni svet TZS se je seznanil, da bo budžet za mladinski tenis v letu 2013 enak kot v letu
2012, to pomeni 80.000 eur. Po razpravi je bil sprejet sklep:
Sklep št. 20: Strokovni svet TZS predlaga UO TZS, da za posamezne ekipe nameni toliko
sredstev kot jih prejme iz naslova javnih financ, in na osnovi jasnih meril in kriterijev
potem doda sredstva, ki jih dobi iz naslova članarin klubov, posameznikov..., sponzorskih
sredstve, nagrad ITF in drugih virov.
Ad. 9
Pod točko razno je Strokovni svet TZS razpravljal o tekočih zadevah in sprejel naslednje
sklepe:
- Trenerji NPŠŠ ter plačilo stroškov
Ker klubi, kjer deluje trenerji NPŠŠ, ne upoštevajo aktivnosti, ki jih trenerji izvajajo za TZS, je
svet sprejel naslednji sklep:
Sklep št. 21: Strokovni svet TZS za trenerje NPŠŠ, ko vodijo priprave, treninge TZS ali
reprezentačne ekipe, da za njih veljajo enaki pogoji kot za druge trenerje. To pomeni, da
se jim poleg dnevnic in potnih stroškov obračuna tudi dnevno nadomestilo za delo.

-

Projekt OFEM Utrecht 2013 – kapetana sta seznanila svet z aktivnostmi v okviru
projekta; priprave v oktobru so bile odlično organizirane; pripravila sta predlog
akitvnosti v letu 2013; pričakujemo odgovor s strani OKS; aktivnosti bodo v veliko
pomoč igralcem-kam starih 1998 in 1999.

-

Predsednik Filipčič je vse seznanil, da se Zoran Krajnc ni odločil za mesto trenerja
NPŠŠ, ki ga je dobil TK Ptuj; po zagotovilih direktorja direktorata za šport mag. Draga
Balanta ima TZS na voljo enega kandidata ob naslednjem razpisu.

Ad. 10
K tej točki so bili povabljeni vsi klubi in trenerji, ki imajo pripombe, predloge in ideji o
Programu teniških reprezetanc TZS. Do roka smo po e-pošti prejeli predloge M. Pora, R.
Ferjna in G. Soka. Sestanka se ni udeležil nihče od trenerjev ali predstavnikov klubov.
Kapetana Senica in Šporn bosta trenerjem, ki so poslali predloge odgovorila osebno z epošto.
Na temelju predlogov in predloga programa mladih teniških reprezentanc TZS je potekala
razprava, ki se zaključila z oblikovanjem sklepov, ki gredo v smer predloga Gregorja Soka, da
je vlaganja v tenis mladih premalo in, da bi morali nagraditi najbolj uspešne mlade igralce in
igralke.
Sklep št. 22: Strokovni svet TZS sprejema predlog programa mladih teniških reprezentanc
TZS, ki je ovrednoten na 91.000 eur. Ker je težko predvideti uspešnost posameznih ekip in
uvrstitve v finalne dele, naj bi predvidena realizacija znašala okoli 85.000 eur.
Sklep št. 23: Strokovni svet TZS predlaga, da se za mlade igralce-ke pripravijo konkretni
projekti z natančnimi cilji in se jih v letu 2013 financira v višini 15.000 eur, kot projekt
sofinanciranja mladih teniških igralcev (od 15.-23.leta).

Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 20.12.2012

