ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS
dne 28.1.2013 v prostorih Hale Tivoli, Celovška 25 v Ljubljani

Prisotni: g. Marko Umberger, g. Gregor Sok, g. Denis Topčič, g. Matjaž Kirbiš, g. Marko Školaris, g. Zlatko
Sraka, g. Andrej Polenec, g.Gregor Krušič

Odsotni: ga. Mima Jaušovec, ga. Nejka Grabner, g. Drago Završnik, , g. Gregor Memedovič, g. Marko
Mlakar, dr. Aleš Filipčič,

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje
2. Poslovanje v letu 2012 in plan poslovanja za leto 2013
3. Poročilo o letni skupščini TZS
4. Davis Cup in Fed Cup v letu 2013
5. Turnir ATP Challenger Tilia Slovenian open 2013
6. Ustanovitev International Club Slovenia
7. Tekoče zadeve
8. Razno

Ad.1.
Pregleda se zapisnik zadnje seje UO TZS.
Sklep: Zapisnik se potrdi.

Ad.2
POSLOVANJE V LETU 2012 IN PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2013
V letu 2012 je TZS realizirala vse programe, ki jih je načrtovala v začetku leta. Izjema je turnir
Challenger, ki ga je morala zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odpovedati. Turnir Challenger je bil
nadomeščen s 3 turnirji serije Futures.
Uspešno je bila izvedena Davis Cup tekma v Velenju.
Uspešno je bila izvedena tudi priprava in udeležba slovenskih tenisačev na Olimpijskih igrah v Londonu.
Tekmovalci in tekmovalke so dosegli dobre rezultate in častno zastopali barve Slovenije.

Zaključena je bila izdelava računalniških programov za jakostne lestvice in on-line prijavo na turnirje, ki
jih organizira TZS.
Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in posledično manjšega pritoka sponzorskih sredstev je TZS v
septembru 2012 pričela z racionalizacijo poslovanja oziroma krčenjem stroškov. V ta namen je izvršila
kadrovske spremembe v pisarni (namesto direktorja je zaposlila vodjo pisarne) in racionalizirala
nekatere druge stroške. Vsa dela je izvrševala v skladu s sklepom UO TZS z dne 3.9.2012 v zvezi s
poročilom o poteku notranje revizije poslovanja.
Zaradi zaostalih obveznosti je bilo finančno poslovanje TZS v letu 2012 moteno. Izplačila so se izvrševala
z zamudo. Na podlagi ukrepov racionalizacije smo od oktobra 2012 pričeli z rednim izplačevanjem
obveznosti skladno z dogovori s posameznimi upniki.
Ker bo potrebno popraviti oziroma odpisati nekatere zaostale in sporne terjatve ter popraviti nekatere
obveznosti, bodo rezultati poslovanja v letu 2012 slabši kot v preteklih letih.
O rezultatih poslovanja bo UO TZS razpravljal na prihodnji seji po izdelavi letnih poročil.
Plan poslovanja za leto 2013:
Predsednik predstavi plan poslovanja in finančni plan za l. 2013.
Glavne značilnosti:
- Pri poslovanju bo potrebno še naprej dosledno in strogo varčevanje
- Program mladinskih reprezentanc ostaja neokrnjen
- Turnir Challenger se bo financiral s strani TZS v višini 30.000 Evrov, ostalo bodo direktna
sponzorska sredstva

FINANČNI PLAN TZS ZA LETO 2013
PRIHODKI 2013:
FŠO
MIZKŠŠ
Registracije, članarine
Sredstva ITF (DC)
Sponzorji TZS
Uradna žoga

Skupaj prihodki:

150.000 €
90.000 €
60.000 €
30.000 €
130.000 €
20.000 €

480.000 €

ODHODKI 2013:
Pisarna
Pogodbeni izvajalci storitev (plačilo mes.)
Pogodbeni izvajalci storitev (plačilo 1x letno)
ITF, ETA,
DC, FED, mednarodna tekmovanja
Mladinske rep.,mednarodna tekmovanja

43.380 €
41.976 €
13.780 €
45.864 €
120.000 €
80.000 €

Challenger
Upniki TZS

30.000 €
105.000 €

Skupaj odhodki:

480.000 €

Razlika:

0€

V nadaljevanju Gregor Krušič, vodja pisarne TZS, predstavi konkretne aktivnosti in plan dela za l. 2013:
1. Finance
- Nadaljne zniževanje obratovalnih stroškov ob boljši kvaliteti dela: pisarna (kader, kilometrina,
plače), podjemne pogodbe
- Nadaljne intenzivno delo na področju sanacije dolgov do upnikov
- Vzpostavitev rednega plačevanje na valuto vsem izvajalcem (trenerji, podjemne pogodbe,
dobavitelji)
- Dokončna uskladitev in izplačilo terjatev klubov TZS
2. Tržno komuniciranje in marketing
- Dvigovanje podobe tenisa in TZS - tržno komuniciranje (interni in zunanji mediji)
- Projekti 2013 – Dan slovenskega tenisa, Challenger »Tilia Slovenian open«, tekma Davis Cup,
Zimska ekshibicija in podelitev priznanj
- Intenzivno tržno komuniciranje in marketing
3. Ostali projekti vizija 2013-2016
-

Razvijanje podmladka in podpora projektom teniška olimpijada, Teddy tenis
Veteranska sekcija, rekreacija
Razvoj regijskih centrov v povezavi z lokalnimi MO in športnimi zavodi ter pomoč TK
Vzpostavitev boljšega sodelovanja nacionalnih (OKS) in mednarodnih institucij (ATP, ITF) ter
večje izkoriščanje nudenih storitev

Sklep: UO TZS sprejme poročilo predsednika o delovanju TZS za leto 2012, program dela za 2013 in
finančni plan poslovanja za leto 2013.

Ad.3
POROČILO O REDNI LETNI SKUPŠČINI TZS
Skladno s statutom TZS je bila 10. decembra 2012 opravljena redna skupščina. Skupščino je vodil
odvetnik Marko Pauletič in je bila uspešno izvedena. Skupščine se je udeležilo malo število klubov kar na
žalost izkazuje ne-interes do poročil in planov strokovnih služb TZS, pisarne, predsednika. Problematiki
se je potrebno posvetiti in vrniti predstavnikom klubov interes. Pot do uspeha je večja pomoč klubom,

transparentnejše in bolj izčrpno poročanje poročevalcev, večje upoštevanje predlogov s strani vodij TK
in pa splošno povečanje marketinških aktivnosti, popularizacijo tenisa in s tem pripadnost zvezi.
Člani UO pregledajo zapisnik Skupščine, predsednik pa prebere najpomembnejše iztočnice skupščine o
katerih se polemizira.
Podpredsednik UO TZS G. Kirbiš prisotne pouči, da poslovnike in pravilnike o vodenju skupščine sicer
lahko imamo, da pa organi znotraj TZS teh dokumentov zakonsko niso dolžni posedovati. G. Kirbiš
prevzame nalogo, da se s pristojnimi, ki so problematiko na skupščini izpostavili, osebno pogovori in po
potrebi pripravi novo dokumentacijo. Enako velja za nov statut TZS.
Izpostavljena problematika na temo pridobivanja potrebnega števila ponudb je bila analizirana in
zaključena s sklepom, da bo pisarna v bodoče izvajala in hranila vsa izdana povpraševanja in prejete
ponudbe.
Člani UO so se prav tako dotaknili polemike na temo sofinanciranja mladinskega pogona, ki je bistvo in
poslanstvo TZS. Ugotavljalo se je, da so sredstva še vedno preveč razpršena na maso igralcev namesto
namensko investirana v najboljše posameznike, katerim je potrebno pomagati za lažjo možnost uspeha.
Člani UO so prav tako polemizirali o ostalih točkah zapisnika, še najbolj o delu priprave pogodb za mlajše
tekmovalce, ki so deležni finančnih sredstev s strani TZS in kasnejši obveznosti nastopanja za
reprezentanco. Vodja pisarne je sprejel nalogo ureditve dotične teme.
Sklep: UO TZS potrdi poročilo predsednika TZS o redni skupščini TZS

Ad.4
DAVIS CUP:
Moška teniška reprezentanca bo igrala Davis Cup tekmo v okviru 1. Evro afriške skupine proti Poljski.
Tekma bo v Wroclavu od 1.-3. Februarja 2013. Naša ekipa bo igrala brez poškodovanega Aljaža Bedeneta
(zapestje).
Pisarna TZS je izvedla celotno logistično pripravo za tekmo, pripravila pa je tudi zelo ugoden aranžma za
obisk slovenskih navijačev.
V primeru zmage, naše reprezentante čaka tekma aprila 2013 z JAR na domačih tleh, vendar se vsi
zavedamo, da so Poljaki na papirju močnejši nasprotnik. V primeru poraza s Poljsko, naša reprezentanca
igra: če JAR s Poljsko izgubi, z JAR septembra 2013 doma. V primeru zmage JAR nad Poljsko pa oktobra s
poražencema med Rusijo - Veliko Britanijo.
FED CUP 2013:
Slovenska ženska teniška reprezentanca se bo v februarju 2013 udeležila turnirja Fed Cup 1. evro afriške
skupine v Izraelu. Reprezentanca je v 2012 izpadla iz svetovne skupine po porazu proti Franciji. Do

neljubih dogodkov na tej tekmi se je UO TZS opredelil na 6. Seji 4.6.2012 in z izjavo za javnost zaključil
vso polemiko v zvezi s slednjim.
Kapetanka Maja Matevžič je v mesecu septembru 2012 sporočila svoj odstop, zato je bilo potrebno
izbrati novega kapetana/ko ekipe. Naloga je bila zelo zahtevna, saj v Sloveniji nimamo veliko
strokovnjakov, ki bi bili kos tako zahtevni nalogi. Ekipa v sestavi Aleš Filipčič (predsednik SS), Gregor
Krušič (vodja pisarne) in Marko Umberger (predsednik TZS) je preverila veliko število kandidatov. O
potencialnih kandidatih se je posvetovala tudi z našima najboljšima igralkama Polono Hercog in Katarino
Srebotnik. V ožji izbor je za tem uvrstila naslednje kandidate:
David Lenar, Tina Pisnik in Rok Petelinšek.
Na podlagi referenc kot so znanje, izkušnje in uspehi ter finančnih pogojev je bila sprejeta odločitev za
Tino Pisnik. Tina je bivša igralka svetovnega formata (29 WTA), odlično pozna vrhunski tenis, ima
izkušnje s treniranjem vrhunskih tekmovalk in je članica Strokovnega sveta TZS. Pri izbiri pomočnika je
imela popolno avtonomijo in izbrala Andreja Kraševca, nekdanjega odličnega profesionalnega igralca
tenisa.
Čeprav so bili s Katarino Srebotnik ves čas poteka izbora kapetana FED reprezentance izvajani razgovori,
ki so nakazovali potencialno možnost sodelovanja, je Katarina svoj nastop kasneje odpovedala.
Argumente za njeno odločitev smo morali sprejeti. Enako se z obrazložitvijo, da imata svoj plan
tekmovanj, k sodelovanju nista odzvali Petra Rampre in Tadeja Majerič.
Zelo korektno so potekali razgovori s strani Polone Hercog, ki je potrdila udeležbo. Tako smo se odločili
za pomlajeno ekipo, katere nosilka bo Polona Hercog, ob njej pa Nastja Kolar. Žal je morala Polona zaradi
poškodbe sodelovanje naknadno odpovedati, zagotovila pa je svoje sodelovanje v bodoče. Z odpovedjo
najboljše igralke je cilj članske ženske ekipe obstanek v 1. Evro - afriški skupini.
Slovenska Fed Cup ekipa mora v prihodnje sloneti na mladih igralkah, saj je samo tako dolgoročno
možno dosegati dobro moštveno klimo in dobre rezultate.
Sklep: UO TZS potrdi poročilo predsednika TZS na temo DC in FED tekmovanja in z večino glasov ZA
kapetanko FED CUP reprezentnce Tino Pisnik

Ad.5
CHALLENGER 2013
V sodelovanju s ŠRD Marina, Portorož in Občino Piran bomo v mesecu juliju izvedli turnir Challenger v
Portorožu. Turnir bo ranga 35.000 $ + H. Za turnir je najpomembnejše, da bodo nastopili najboljši
slovenski igralci tenisa. Njihovo načelno soglasje za sodelovanje imamo, končna potrdilo o udeležbi pa
bo odvisno od njihovih iger v prihodnjih mesecih. Kot vemo, naši fantje dosegajo izredne rezultate in se
stalno vzpenjajo na ATP lestvici, zato so njihove prioritete turnirji najvišjega ranga. Skupaj smo določili

termin v času 2. tedna Grand Slam turnirja v Wimbledonu, ko bodo najverjetneje na razpolago (razen
seveda če bodo na turnirju v Wimbledonu igrali še v drugem tednu ).
Ob turnirju bomo izvedli turnirje v okviru rednega programa TZS v kategorijah 8-11 let, do 14 let, do 16
let, do 18 leti in tekmo novoustanovljenega kluba IC Slovenija. Namen je, da bo celotna prireditev
festival slovenskega tenisa, kar bo pozitivno vplivalo na popularnost tenisa v Sloveniji. Posebej bodo na
turnir in spremljevalne prireditve vabljeni predstavniki teniških klubov, drugi teniški delavci, veterani in
vsi rekreativni igralci. Ob festivalu tenisa bo tudi nekaj zabavnoglasbenih prireditev.
Večino sredstev imamo ob aktivnem delovanju pisarne TZS že zagotovljenih.
Sklep: UO TZS potrdi poročilo predsednika.

Ad.6
IC SLOVENIJA:
Mednarodni klubi pod imenom International Lawn Tennis Clubs so zelo znani po celem svetu, saj imajo
dolgoletno 85 letno tradicijo. Po zaslugi člana UO TZS Marka Mlakarja je Slovenija letos postala 40.
država članica omenjenega združenja na svetu in katerega člani so nekdanji vrhunski tekmovalci, trenerji
in teniški delavci.
IC Slovenija je imel v mesecu decembru svoj 1.ustanovitveni sestanek na katerem so se zbrali novo
povabljeni člani. Svoj 1.domači nastop se obeta za časa Challeneger turnirja v Portorožu, kamor je
predsednik TZS povabil vse člane UO TZS in jih nagovoril naj se aktivno udejstvujejo v klubu in k
sodelovanju pritegnejo tudi svoje teniške prijatelje.
Sklep: UO TZS potrdi poročilo predsednika TZS.

Ad.7
NOV GENERALNI SPONZOR TZS:
Član UO TZS Denis Topčič, regionalni direktor zavarovalnice Tilia, je predstavil odločitev ene najhitreje
razvijajočih se zavarovalnic na nacionalnem trgu.

TZS in slovenski tenis sta marketinško zelo »nepopisan list« in s tem priložnost za kreativen,
proaktiven in unikaten marketinški projekt. Zavarovalnica Tilia lahko sooblikuje in hkrati
izkorišča komunikacijsko platformo tenisa na najširši ravni. Skupno grajenje glavnih produktov
TZS in dvig enega najbolj popularnih športov na svetu na visoko raven tudi v Sloveniji, kamor z
rezultati naših najboljših tekmovalcev že sedaj nedvomno spada, je skupni cilj Tilie in TZS. Novo
zastavljeni cilji TZS so Zavarovalnico prepričali v možnost potencialno dolgoročnega

sodelovanja, posledično pa tudi donosno investicijo za vlagatelja z naslova oglaševanja. Podpis
pogodbe je predviden v začetku februarja.
Predsednik TZS se G. Topčiču zahvali za izkazano zaupanje in poudari vlogo Grege Krušiča, ki je več kot 6
mesecev sodeloval pri vseh aktivnostih v zvezi s pridobivanjem generalnega sponzorja.
Sklep: UO TZS potrdi aktivnosti v zvezi z novim geralnim sponzorjem TZS.

Ad. 8
RAZNO
V Cenik dejavnosti TZS se zapiše:
Pod 5.točko: Nadomestlo za prevoz:
- 5.2. - Obračun kilometrine za zaposlene, pogodbene delavce, strokovne delavce TZS je 0,28€/km
Pod novo točko:
- Cena dnevnega nadomestila za trenerje – spremljevalce je 75€ (DDV v ceno ni vključen).
Določila pričnejo veljati s 1.1.2013
Sklep: UO TZS potrdi nova določila cenika dejavnosti TZS.

Predsednik UO TZS
Marko Umberger

