Zapisnik 13. Seje UPRAVNEGA ODBORA TZS

Pisarna Teniške zveze Slovenije, 16.5.2014, 17:00
Prisotni: predsednik TZS Marko Umberger, člani UO TZS Marko Školaris, Denis Topčič, Gregor Sok,
Uroš Pivk, Nejka Grabnar, Marko Mlakar, direktor TZS Gregor Krušič
Opravičeno odsotni: Drago Završnik, Matjaž Kirbiš, Zlatko Sraka, Gregor Memedovič, Andrej Polenec
Zapisnikar: Lea Štumberger

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 12. seje UO TZS
Poročilo o Skupščini TZS z dne 23.4.2014
Poročilo o pripravah na ATP Challenger Tilia Slovenia Open 2014
Odstop predsednika SS in člana UO TZS dr. Aleš Filipčiča
Problematika DC, FC reprezentantov
Razno

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje UO TZS

Sklep ad. 1: Upravni odbor pregleda in potrdi zapisnik zadnje, 12. seje UO TZS z dne 11.3.2014.

2. Poročilo o skupščini TZS z dne 23.4.2014
Predsednik TZS, g. Marko Umberger predstavi obravnavane teme na skupščini in poudari, da je
potrebno realizirati sklep skupščine v zvezi z novim statutom. Predlaga, da UO TZS pripravi novelo oz.
osnutek novega statuta ter ga pošlje v pregled članom TZS. UO TZS bi prosil g,. Grosmana za pomoč

pri preoblikovanju statuta, g. Topčič pa ponudi, da bi lahko dokončni pravni pregled brezplačno
opravila pravna služba Zavarovalnice Tilia d.d.
V nadaljevanju je diskusija UO TZS na temo skupščine potekala v zvezi s kvantiteto turnirjev 8 – 11 let,
možnost regionalne organizacije le teh, višino zneska prijavnine v primeru nastopanja tekmovalca/ke
v dveh kategorijah in optimizacije tekmovanj 8-11 let.
UO TZS zato poziva pristojna organa strokovni svet (SS) in tekmovalno-registracijsko komisijo (TRK),
da ponovno analizirata količino turnirjev 8-11, časovno skrajšanje le teh, ter idejo organizacije le teh
na zgolj regionalni ravni. Pomisleki predstavnikov TK na skupščini, kakor tudi članov UO TZS gredo v
smeri prevelike obremenjenosti (čas, denar) igralcev in njihovih staršev.
Člani UO TZS pozivajo TRK k sklepu, da tekmovalec v primeru prijave dveh tekmovanj 8-11 let,
drugega plača v ½ znesku.
Koledar turnirjev TZS: Prav tako so predstavniki TK in posledično UO TZS izrazili nezadovoljstvo nad
preveliko koncentracijo turnirjev ostalih kategorij za časa sezone (maj, junij), zato UO TZS poziva TRK
k optimizaciji v smeri izvedbe turnirjev v poletnem času. Prav tako se lahko nekaj turnirjev TZS
organizira za časa mednarodnih tekmovanj (TE; ITF), saj na slednjih ne igra večina članov TZS.
Kategorizacija igralcev: UO TZS poziva pristojni organ k analizi kategorizacije igralcev 8-11 po dnevu in
ne zgolj letu rojstva. Računalniška aplikacija TZS ima sistemsko možnost kategorizacije na opisani
način. S tem se razlike v fizičnem razvoju posameznika bolj izenačijo.

Sklep ad. 2: UO potrdi predlog spremembe statuta. UO opisane predloge – kvantiteta tekmovanj 811, skrajšanje in regionalizacija tekmovanj 8-11, ½ znesek prijavnine, koncentracija turnirjev in
organizacija le teh za časa mednarodnih turnirjev, kategorizacija igralcev 8-11 glede na datum
rojstva - predlaga v obravnavo organoma SS in TRK.

3. Poročilo o pripravah na ATP Challenger Tilia Slovenia Open 2014
Direktor TZS predstavi pripravljalne aktivnosti v zvezi Z ATP Challengerjem Tilia Slovenia Open 2014,
ki bo 7.7. – 13.7. v ŠRC Portorož. Priprave potekajo po planu. V primerjavi z lanskoletnim bo letošnji
turnir organiziran na še višjem nivoju kar se tiče komunikacije in prepoznavnosti ter dodatnih
aktivnosti ob dogodku. Turnir z nagradnim skladom 42.500€ bo prenašala tudi RTV. Direktor verjame,
da bodo cilji kot so izvedba turnirja za najboljše slovenske igralce tenisa, promocija in popularizacija
panoge ter zadovoljitev in privabljanje sponzorjev k TZS, doseženi.
V času turnirja bodo v organizaciji TK, članov TZS, na sporedu tudi teniški turnirji vseh kategorij
(tekmovalci, rekreativci, invalidi). Bogat bo tudi spremljevalni, zabavni program. V celem tednu
pričakujemo od 15 do 20 tisoč obiskovalcev. Celotna Obala, še posebej Piran in Portorož bosta
»dihala« s turnirjem ob enotni podobi, ki bo prekrivala vsak kotiček obeh mest. Pri organizaciji vseh

dogodkov aktivno sodeluje Občina Piran. Promociji dogodka bosta pripomogla tudi Blaž Kavčič in
Grega Žemlja, ki bosta na strehi Kristalne palače v BTC-ju v Ljubljani izvedla teniški dvoboj. Direktor
TZS tudi podrobno predstavi prihodke in stroške v zvezi z izvedbo turnirja. Člani UO predlagajo
racionalizacije stroškov kot so najemi infrastrukture, tribun, ozvočenja, brendiranje Občine Piran in
prizorišča.
Predsednik TZS pozove vse člane UO TZS naj pomagajo pri racionalizaciji stroškov in trženju turnirja.
Člani UO TZS si v tem v zvezi razdelijo nekatere konkretne naloge.

Sklep ad. 3: UO TZS potrdi poročilo o pripravah na ATP Challenger Tilia Slovenia Open 2014.

4. Odstop predsednika SS in člana UO TZS, dr. Aleša Filipčiča
Dr. Filipčič je v svoji odstopni izjavi zapisal:
Zaradi nestrinjanja z delovanjem direktorja TZS Gregorja Krušiča, ki ga očitno podpirajo tako
Skupščina TZS, Upravni odbor TZS in predsednik, sam pa ocenjujem kot netransparentno, samovoljno
in nedemokratično, odstopam kot član UO TZS in predsednik Strokovnega sveta TZS.
Predsednik TZS meni, da je prispevek dr. Filipčiča v slovenskem tenisu izjemen, njegov odstop
obžaluje, kritike in očitki direktorju pa niso upravičeni. Predsednik pove, da se je z obema
deležnikoma večkrat sestal za t.i. »zeleno mizo«, kjer je bilo sodelovanje sklenjeno a le za določen
čas. Dr. Filipčič je imel vedno možnost diskusije in reševanja odprtih vprašanj tako na sejah UO TZS ,
Skupščinah kot na skupnih sestankih s teniškimi klubi. Po mnenju predsednika direktor TZS svoje delo
opravlja transparentno, saj v ustni in pisni obliki redno poroča o svojem delu pristojnim organom TZS.
Razmišljanja ostalih članov UO so bila v smeri pomembnih pozitivnih premikov od prihoda novega
direktorja g. Krušiča pri ureditvi poslovanja pisarne TZS, stabilizaciji finančne situacije, urejanju
odnosov s strokovnimi organi TZS ter marketinških aktivnosti oziroma pridobivanju sponzorskih
sredstev. V bodoče bo moral direktor še izboljšati komunikacijo med pisarno in organi TZS ter
prisluhniti problemom teniških klubov članov TZS. Prisotni člani UO tudi menijo, da bi se bilo s
prizadetimi akterji smiselno pogovoriti.

Sklep ad. 4: UO TZS potrjuje stališče predsednika in sprejme odstop dr. Aleša Filipčiča kot člana UO
TZS in predsednika Strokovnega sveta TZS. Do volilne Skupščine bo funkcijo v.d. predsednika SS
opravljal dosedanji podpredsednik g. Zoran Krajnc.

5. Problematika DC, FC reprezentantov
Predsednik TZS povzame problem Aljaža Bedeneta in Tadeje Majerič. V obeh primerih naj bi se
igralca dogovarjala za nastope za tuje državne reprezentance. Aljaž Bedene bi naj odšel v Veliko
Britanijo, Tadeja Majerič pa v Bosno in Hercegovino.
Predsednik TZS pove, da se bo o Aljaževi situaciji pozanimal pri predsedniku Teniške zveze Velike
Britanije (LTA), Gregor Sok pa prevzame obveznost, da se bo o stanju odnosov pozanimal pri
predsedniku Teniške zveze Bosne in Hercegovine.
UO predlaga, da TZS, če bo to potrebno, pripravi izjavo za medije, pri čemer je potrebno pripraviti
točno finančno poročilo investiranih sredstev s strani TZS v tekmovalca. Pri izdelavi finančnega
poročila bosta sodelovala kapetana – koordinatorja Aleš Šporn in Dominik Senica.
G. Gregor Sok predlaga spremembo pogodb v mladinskem tenisu in sicer: obstoječe pogodbe z
mladinskimi igralci/kami se spremenijo tako, da se morajo vsi igralci do 22 leta odzvati na povabilo
kapetana za igranje v DC ali FC reprezentanci brez posebnih finančnih nadomestil.
Prisotni predlagajo podpis pogodb mladinskih igralcev financiranih s strani TZS in nagrajevanje po
ceniku o nagrajevanju za nastope za člansko reprezentanco ne glede na leta.
G. Sok prav tako predlaga, da SS formulira pravilnik oz. program finančne podpore igralcev/k po
vstopu v člansko kategorijo.
Prisotni predlagajo, da mora igralec/ka primeru nenastopanja vrniti celoten dotedanji vložek s strani
TZS. Naloga kapetanov – koordinatorjev pa je redno beleženje tekočih investicij v igralce s strani TZS.

Sklep ad. 5: UO sprejme zgoraj navedene aktivnosti in programe. Kapetanoma – koordinatorjema
nalaga nalogo izračuna investicije TZS v tekmovalca Tadejo Majerič in Aljaža Bedeneta od pričetka
njunega delovanja. Prav tako nalaga izračun investicije TZS v Blaža Rolo in Polono Hercog.
UO TZS nalaga kapetanoma – koordinatorjema redno vodenje evidence investicij v vse igralce s
strani TZS od leta 2010.
UO TZS nalaga SS oblikovanje pogodb za igralce, ki koristijo sredstva iz naslova programa
mladinskih reprezentanc, pravilnik o nagrajevanju nastopov za Fed Cup reprezentanco in pravilnik
oz. program finančne podpore igralcev/k po vstopu v člansko kategorijo.

6. Razno

Pomoč bosanskim teniškim klubom, ki so jih prizadele poplave
Predsednik TK Max g. Marko Tekavec je predlagal, da TZS v sodelovanju s TK ponudi pomoč v obliki
materiala (pesek, mreže…) TK Doboj (Republika Srbska), kjer so teniška igrišča poplavljena.

Predsednik TZS predlaga, da se Teniški zvezi Bosne in Hercegovine ponudi pomoč v obliki izgradnje 4
teniških igrišč na področju, ki so ga prizadele poplave. TZS bi v sodelovanju s TK in sponzorji
preskrbela celotni material, člani TZS pa bi z udarniškim delom tudi igrišča postavili.

Sklep ad. 6: UO sprejme predloga g. Tekavca in predsednika TZS.

Predsednik Teniške zveze Slovenije
Marko Umberger

