Teniška zveza Slovenije
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
STROKOVNI SVET TZS

ZAPISNIK

4. seje Strokovnega sveta z dne 22.12.2014 ob 18.30 uri v prostorih TZS

Prisotni: Srečo Završki, Gregor Sok, Darko Voglar, Dominik Senica, Aleš Šporn, Rok Ferjan, Zoran
Krajnc.
Odsotna: Blaž Trupej in Andrej Kraševec sta se opravičila.

Ad 1) Strokovnemu svetu TZS se mandat izteče 15.1.2015, zato smo bili člani in v.d. predsednika SS
TZS naprošeni, da pripravimo okvirni program mladinskih reprezentanc le do konca konca februarja
2015. Seznanili smo se tudi z že prej v program umeščenim turnirjem za Grand Slam v Avstraliji.
Sklep1: K turnirju za Grand Slam se v program doda še ITF turnir 1. ranga v Avstraliji, ki se odvija teden
dni prej. Igralki si stroške prenočišča in prehrane v času nenastopanja na obeh turnirjih v Avstraliji krijeta
sami.
Sklep 2: V program se doda ITF turnir 4. ranga (3. teden februarja) v nemškem Cadolzburgu.
Sklep 3: Winter cup-a se udeležijo vse reprezentance (12-16 let).
Sklep 4: Novega predsednika SS TZS pozovemo, da do začetka februarja 2015 sestavi program
za turnirje v marcu 2015, saj se prijave nanje vršijo v prvem tednu februarja.
Ad 2) O finančnih okvirih in načinu izvajanja Programa mladinskih reprezentanc (PMR) bo odločal nov
SS TZS, ki bo izvoljen na skupščini januarja 2015.
Ad 3) Na temo neizplačanih honorarjev je bilo že veliko zapisanega. Pričakujemo, da se neizplačani
honorarji trenerjem za leto 2014 dejansko izplačajo ob prvem dotoku denarja v začetku leta 2015 (po
zagotovilu vodstva TZS).
Ad 4) SS TZS je zavrnil vlogo TK Terme Ptuj o zamenjavi letalske karte naši najboljši mladinki Tamari
Zidanšek. Tamari pripada letalska karta za Avstralijo na Grand Slam, katero so želeli zamenjati za

letalsko karto v južno Ameriko, kjer bi se udeležila dveh turnirjev 1. ranga na peščeni podlagi (vrednost
letalske karte je približno enaka).
Ugotavljamo, da smo sezono 2014 speljali v predvidenih finančnih okvirjih. Kapetana koordinatorja nista
odgovorna za finančno poslovodenje TZS in stanje financ. Ob nastalem zapletu na temo »prekoračitve«
finančnih okvirjev za izvedbo Programa mladinskih reprezentanc (PMR) sredi leta 2014 bi se morali
odzvati odgovorni na TZS in v danem trenutku ustaviti izvajanje PMR.

Zaključek seje ob 21.40.

Ptuj, 29.12.2014
Zoran Krajnc
v.d. Predsednik strokovnega sveta

