ZAPISNIK 14. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS
dne 4.12.2014, ob 17h v prostorih Teniške zveze Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Prisotni: g. Marko Umberger, predsednik TZS, g. Andrej Polenec, g. Drago Završnik, g. Gregor Sok,
g. Uroš Pivk, g. Matjaž Kirbiš, g. Marko Školaris, g. Marko Mlakar, g. Zlatko Sraka in g. Denis Topčič,
g.Gregor Krušič, direktor TZS
Odsotni: ga. Nejka Grabnar, g. Gregor Memedovič in g. Zoran Krajnc
Zapisnikar: Lea Štumberger

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. Seje UO TZS
2. Poročilo dela TZS 2014 in plan dela 2015
3. Konsolidirano finančno poročilo TZS 2014, finančni plan in plan dela 2015
4. Volitve za OKS
5. Volilna skupščina TZS – januar 2015
6. Pogodba mladinski reprezentanti
7. Potrditev kapetana ženske članske reprezentance Andreja Kraševca in predstavitev dela
8. Dopolnitev registracijskega in tekmovalnega pravilnika ter biltena TZS
9. Obvezni zdravstveni pregledi za vse registrirane tekmovalce za l.2016
10. Vabilo na Istenič rekreativni turnir dvojic in Zaključno prireditev TZS
11. Razno

Ad. 1.
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE UO TZS
Pregleda se zapisnik 13. seje TZS.
Sklep Ad. 1.
UO potrdi zapisnik.
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Ad. 2.
POROČILO DELA TZS 2014 IN PLAN DELA 2015
1.) Direktor TZS, g. Krušič, povzame delo TZS v letu 2014 ter predstavi načrte za leto 2015. Po analizi
ciljev iztekajočega se leta 2014 pove, da so bili vsi zastavljeni programi realizirani. Operativno
sodelovanje s klubi ocenjuje kot zelo dobro, izboljšati je potrebno le komunikacijo in povezanost,
sodelovanje med strokovnimi službami in komisijami je solidno.
2.) G. Krušič pove, da je zaključena optimizacija pisarne TZS, vsak zaposleni v pisarni namreč pozna in
samostojno vodi predpisane obveznosti. Žiga Ham Kacin, poslovni sekretar, v celoti vodi nacionalni in
mednarodni program TZS, Lea Štumberger, marketing in odnosi z javnostmi, je poleg skrbi za
sponzorske pogodbe prevzela vodilno vlogo pri izvedbi vseh produktov TZS (DC, FC, ATP Challenger
Tilia Slovenia Open, Petrol PRO serija, Tilia Masters, Zaključna prireditev TZS…), Irena Pekolj, interna
knjigovodkinja vodi denarni tok, fakturiranje, kontrolira promet itd., direktor TZS, g. Krušič, skrbi za
poslovanje, pripravlja strategije razvoja ter skrbi za dobro ime pri medijih, klubih, mednarodnih teniških
zvezah, OKS, MŠŠ, FŠ, občinah ter ostali javnosti.
3.) G. Krušič predstavi finance v letu 2014 in pove, da je 20% znižanje javnih sredstev za TZS s strani
Fundacije in Ministrstva za šport močno okrnilo poslovanje TZS, kar pa je bilo s pravimi poslovnimi
orodji in strateškimi pristopi (racionalizacija, marketing) tekom leta uspešno nevtralizirano. Analitičen
pristop do upravljanja kapitala TZS, je prenesel vse stroške v povezavi z organizacijo kar dveh Davis
Cup srečanj na domačih tleh (Kranj, Portorož), gostovanje Fed Cup reprezentance v Budimpešti,
izvedbo ATP Challengerja in cca. 30% sofinanciranje petih ITF Futures turnirjev (Koper, Litija, Branik
MB, Velenje, ŽTK MB – Infond open).
Prav tako je TZS sofinancirala nagradne sklade nacionalnih članskih turnirjev in ligaških tekmovanj v
skupni vrednosti 7.200€. Poleg tega je TZS s po 1.000€, skupaj 9.000€, nagradila vseh osem
mladinskih in dva članska zmagovalca uspešnega produkta Tilia Masters, Otočec.
Na podlagi mladinskega mednarodnega programa je TZS v celoti financirala poti in bivanja 68
tekmovalcev in 14 trenerjev-spremljevalcev reprezentančnih nastopov (WC, EEP). Popolne finančne
podpore je bilo deležnih 36 izbranih tekmovalcev na 13 mednarodnih turnirjih posameznikov, med
katerimi najdemo tudi Toronto in US Open. Izdatki za mednarodni mladinski program 2014 so bili
preseženi za 21.431€ kar je 20% več od planiranega. G. Krušič pove, da slednje TZS ob zaključku
poslovnega leta zadaja izjemne težave pri izplačevanju rednih obveznosti, zato bo v letu 2015 velika
pozornost namenjena izdatkom financ za mednarodni mladinski program, ki mora biti v skladu s
pravilnikom in budgetom, ki je na razpolago.
G. Krušič pove, da je TZS v letu 2014 financirala tudi meritve motoričnih sposobnosti in
antropometričnih značilnosti 112 izbranim registriranim tekmovalcem iz fonda meritve in svetovanje. V
nadaljevanju je TZS pri OKS zaradi izkazanih ambicij uspela pri razpisu »dolgoročno (2014 – 2020)
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spremljanje in svetovanje 18 izbranim reprezentantom panoge tenis, od kadetske kategorije naprej.«
Poleg naštetega je TZS na podlagi spremljanja razpisov, lobiranja in dobrih rezultatov tekmovalk uspela
pridobiti dve letno štipendijo za Polono Hercog, Tamaro Zidanšek, Hano Mraz ter trenerja Aleša Šporna.
TZS je preko pogodbenega partnerja na področju usposabljanja strokovnih kadrov, v letu 2014, izvedla
prvi tečaj za trenerje tenisa A, katerega se je udeležilo 22 kandidatov. V prvem izpitnem roku je
strokovni naziv trener tenisa A pridobilo 10 kandidatov. Prav tako je sta bila izvedena dva tečaja za
trenerje tenisa D, katerega se je udeležilo 96 kandidatov. Na podlagi do sedaj prejetih poročil s strani
izvajalca, je strokovni naziv trener tenisa D pridobilo 57 kandidatov. Vse tečaje je odlično pripravil in
vodil dr. Aleš Filipčič.
Ob vsem naštetem sta vmesni izkaz poslovnega izida in bilanca stanja TZS ter TZS Šport d.o.o. za leto
2014 pozitivna, kar se enako pričakuje tudi ob zaključku poslovnega leta 2014. Odločitev za odprtje TZS
Šport d.o.o. se že drugo leto zapored izkazuje za pravilno odločitev, saj je bilo v letu 2014 privarčevano
38.239 €.
4.) G. Krušič povzame analizo članstva, organov, organizacij in klubov ter izpostavi, da so v porastu
teniški klubi (člani TZS), članstvo v ostalih segmentih pa je rahlo v upadu.
Največji upad beležita veteranska in sodniška organizacija (SO). Prav tako je manj članov trenerske
organizacije (TO). Veteranska organizacija (VO) je v vseh pogledih na skoraj najnižji možni točki. S tega
razloga je g. Krušič pripravil strategijo razvoja VO za obdobje 2015 – 2018, ki opisuje znatne
spremembe in srednjeročno visoke cilje. Predvideno je tesno sodelovanje med veteranskim in
rekreativnim tenisom.
G. Krušič povzame, da je število registriranih tekmovalcev v letu dni padlo za 5%, kar je TZS odločena,
začenši s projektom po volilni skupščini januarja 2015, obrniti navzgor. Pri slednjem je v planu tudi
pomoč službe za marketing, ki bo s časoma omogočila boljše pogoje tekmovalcem in izvajalcem
turnirjev že v letu 2015, ter oblikovala nove turnirske produkte po vzoru Tilia masters kot so »Združitev
vseh zaključnih ligaških tekmovanj«, »Masters veterani«, ipd.
5.) Članstvo teniških klubov od leta 2011 beleži stalno 5% porast kar dokazuje, da interes po delu in s
tem poučevanju tenisa obstaja. G. Krušič pove, da je za 2015 že registriranih 88 klubov, vseeno pa je
velik problem panoge, poleg zahtevnosti za doseg vrhunskih rezultatov, komercializacija večine le teh,
kar je glede na čase razumljivo.
6.) Strokovni svet je po odstopu g. Filipčiča iz mesta predsednika, katerega je začasno zamenjal
g. Krajnc Zoran, deloval nemoteno. Enako velja za kapetana koordinatorja.
7.) Reprezentance. Moška članska reprezentanca je obstala v I. E/A skupini in ni dosegla zelo želenega
rezultata Play off ali celo uvrstitev v svetovno skupino. Glavni razlog za to so poškodbe naših najboljših
igralcev. Ekipa je dosegla odmevno zmago proti Portugalski nato pa izgubila proti izraelu. Ženska
reprezentanca je pod taktirko bivše kapetanke Tine Pisnik izpadla iz I. E/A skupine. Žensko
reprezentanco bo v primeru potrditve UO TZS, po novem vodil g. Andrej Kraševec. Najboljše igralke,
razen Tadeje Majerič, so kapetanu reprezentančno sodelovanje za 2015 že potrdile.
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8.) G. Krušič pove, da bo fokus TZS v 2015 predvsem dvig kvalitete nacionalnih turnirjev TZS, dvig št.
članstva tekmovalcev, kvalitete dela organov TRK, SS TZS ter veteranske organizacije, povečanje
profesionalnih turnirjev in intenzivnejše sodelovanje z OKS ter ITF. Na področju marketinga je v pripravi
digitalna strategija in optimizacija ter nadgradnja že izdelanih tržnih produktov TZS.
Priloga 2.1. Struktura pisarne TZS in opis del in nalog
Priloga 2.2. Strategija razvoja VO 2015 – 2018
Sklep Ad. 2.
Poročilo dela TZS 2014 in plan dela 2015 sta sprejeta.
Člani UO predlagajo oz. se strinjajo, da se na področju veteranske organizacije naredijo korenite
spremembe (po načrtu strategije razvoja VO, ki jo je pripravil g. Krušič) za oživitev veteranskega
tenisa skupaj z rekreativnim tenisom.

Ad. 3.
KONSOLIDIRANO FINANČNO POROČILO TZS 2014, FINANČNI PLAN in PLAN DELA 2015
Trend višine prihodka dotacij je že nekaj let v upadanju. Razloga sta slabši uspehi vrhunskih
tekmovalcev in posledično nižja kategorizacija tako tekmovalcev kakor tudi TZS. Padec iz prvega v
drugi razred kategorije NPŠZ, je močno vplival na koeficient za izračun višine zneska dotacij TZS. Drugi
razlog je neinvolviranost predstavnikov NPŠZ v OKS, kar pa se spreminja na pozitivno, saj sta
predsednik in direktor TZS na tem področju korake povezovanja od avgusta dalje močno pospešila.
Zaradi rahlega porasta števila klubov, se je povečal prihodek TZS. Z dodatnim vložkom na področju
delovanja predstavnika tekmovalno-registracijske komisije (TRK), bi moral biti srednjeročni cilj 100
klubov članov TZS. Prihodek z naslova registracij tekmovalcev v l. 2014, se je v primerjavi z l. 2013
povišal zaradi povišanja cene registracije. Enako velja za takse za pravico organizacije turnirjev. Višina
takse za ekipna in ligaška tekmovanja se bodo za posamezni klub, na podlagi izdelanega projekta
»Združitev vseh zaključnih ligaških tekmovanj«, v dobro klubov, znižala. Navkljub znižanju cen se z
razloga zvečanja števila ekip, planira enak prihodek. Prihodek ITF, TE v RS je znatno višji z razloga
prenosa plačil kotizacij za turnirje na klube izvajalce (sklep 12. seje UO TZS dne 11.3.2014). Ob tem je
potrebno vedeti, da TZS prejeti znesek v celot prenakaže organizacijama ITF in Tennis Europe (TE).
Prihodek trenerske organizacije je izključno v domeni TO, ki z denarjem samostojno razpolaga. Dogovor
je, da TZS od vseh prihodkov za potrebe administrativnega dela zadrži 1.200 €. Prihodek z naslova
licenciranja vaditeljev in trenerjev tenisa je glede na obseg pogona nizek. Pogodba z izvajalcem poteče
31.12.2014, ko se bo TZS, kot dober gospodar, z obstoječim izvajalcem poizkušala dogovoriti za boljše
ekonomske pogoje. Na področju veteranskega tenisa, si TZS na podlagi izdelanega dokumenta
»Strategija razvoja veteranske organizacije 2015 – 2018«, TZS srednjeročno obeta višji prihodek.
Strošek investicije v veteransko organizacijo bo v delu in ne kapitalu. Prihodki z naslova sodniške
organizacije s je odvisen izključno od reprezentančne uvrstitve zato na slednje TZS nima vpliva. Na
področju trženja je borba za sponzorje na trgu neusmiljena. Zaradi poškodb in s tem slabših rezultatov
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članskih reprezentantov, je trženje izdelanih marketinških produktov TZS težje. Zato našteto TZS
kompenzira z maksimalno profesionalnostjo in odnosom do sponzorjev s strani službe za PR in
marketing. ATP Challenger Tilia Slovenia open je steber izdelanih tržnih produktov, saj največje
sponzorje kot so Tilia, Petrol, Telemach, BTC, BMW, Union najbolj zanima prav ATP Challenger.
Razlog je v TV prenosu, medijski aktivaciji ter korporativnem dogodku (corporate hospitality). Posredno
sponzorje TZS vključuje tudi med ostale produkte, ki pa so sekundarnega pomena. Ekonomska plat
turnirja je uspešna do te mere, da je finančno turnir v celoti samozadosten, srednjeročni cilj pa zmerna
dobičkonosnost. Letos je TZS poravnala cca. 80.000 evrov zaostalih obveznosti do dobaviteljev. TZS je
še naprej aktivna pri optimizaciji vračil upnikom in odpisov terjatev. ker gre pri vsem za računovodsko
dolgoročen postopek je aktivnost še vedno v teku.
Sklep Ad. 3.
Glede na nezadovoljstvo zaradi višine sredstev za mladinski program, UO daje SS v razpravo
racionalizacijo poslovanja. Predlog je, da se za odhode mladinskih reprezentanc v tujino
pripravijo kriteriji, na podlagi katerih bo ekipa na tekmovanje tudi lahko odšla. V kolikor ekipa
kriterijev ne bo zadovoljevala se lahko tekmovanja udeleži na lastne stroške, saj je TZS v letu
2014 porabila preračunano kar 21.000€ za slabe rezultate (zadnja mesta) tekmovalcev ekipnih
tekmovanj.
UO predlaga, da se do naslednje seje pripravi še podrobnejša analiza vseh odhodkov TZS in TZS
Šport d.o.o.
UO predlaga, da se do naslednje seje pripravi tudi podroben pregled (razčlenitev) stroškov pri
večjih produktih.
UO sprejme finančni plan in plan dela za leto 2015.
Priloga 3.1. Podrobna analiza prihodkov in odhodkov TZS in TZS Šport d.o.o.

Ad. 4.
VOLITVE ZA OKS
G. Umberger pove, da se za novega predsednika OKS potegujejo 3-je kandidati:
g. Bogdan Gabrovec
g. Zoran Janković
g. Andraž Vehovar
Po njegovi oceni je najustreznejši kandidat Zoran Janković, ker:
- obljublja več sponzorskega denarja za OKS, posledično tudi več denarja za tenis
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- ima največ izkušenj pri vodenju športnih organizacij (podpredsednik KK Olimpija, predsednik RK
Krim, predsednik Rokometne zveze Slovenije), marketingu in gospodarstvu
- G. Gabrovec izkušnje v športu ima (podpredsednik OKS, uspešni predsednik Judo zveze
Slovenije), ima pa slabše izkušnje in reference v marketingu in gospodarstvu.
- G. Vehovar nima, razen vrhunskih osebnih dosežkov v veslanju, večjih izkušenj v vodenju
športnih organizacij, marketingu kakor gospodarstvu.
Sklep Ad. 4
UO sprejme predlog g. Umbergerja in s tem daje podporo g. Zoranu Jankoviću.

Ad. 5.
VOLILNA SKUPŠČINA TZS – JANUAR 2015
G. Umberger pove, da si želi nadaljevati 3. mandat TZS. Na januarski volilni skupščini bo tako ponovno
vložil svojo kandidaturo ob tem pa si želi podpore vseh članov UO.
Sklep Ad. 5
UO enotno podpre g. Umbergerja za nadaljevanje predsedniškega mandata TZS.

Ad. 6.
POGODBA MLADINSKI REPREZENTANTI
G. Krušič predstavi vsebino pogodbe za mladinske reprezentante.
Priloga 6. Pogodba o sodelovanju pri izvedbi Programa mladih teniških rep. TZS
Sklep Ad. 6.
UO sprejme pogodbo za program mladinskih reprezentanc.

Ad. 7.
POTRDITEV KAPETANA ŽENSKE ČLANSKE REPREZENTANCE ANDREJA KRAŠEVCA IN
PREDSTAVITEV DELA
G. Umberger prebere predlog SS TZS, ki za kapetana ženske članske reprezentance predlaga
g. Andreja Kraševca. G. Kraševec se je kot pomočnik bivši kapetanki ga. Tini Pisnik, v zadnjih treh
mesecih, kot v.d. kapetana, izkazal za kompetentnega vodjo ženske članske reprezentance. V sezoni
2013 je profesionalno vodil našo najboljšo teniško igralko Polono Hercog s katero, kadar je v Sloveniji,
6

še vedno občasno opravlja teniške treninge. Bogate tekmovalne izkušnje na profesionalnem nivoju je v
letošnjem letu nadgradil tudi s potrebnim strokovnim nazivom.
G.Umberger predstavi analizo stanja in plan dela Andreja Kraševca.
Priloga: 7.1. Sklep SS – predlog kapetana Ž reprezentance A. Kraševca
Priloga: 7.2. Analiza stanja, plan dela – Andrej Kraševec
Sklep Ad. 7.
UO potrdi g. Andreja Kraševca kot novega kapetana ženske članske reprezentance za obdobje
2015 – 2018.

Ad. 8.
DOPOLNITEV REGISTRACIJSKEGA IN TEKMOVALNEGA PRAVILNIKA TER BILTENA TZS
G. Krušič predstavi sklepe SS in TRK.
Priloga: 8. Sklepi SS in TRK TZS za spremembo pravilnikov TZS
Sklep Ad. 8.
UO sprejme sklepe SS in TRK TZS ter posebej izpostavi, da morata kapetana koordinatorja za
vsakega posameznega reprezentančnega kandidata ažurno voditi tabelo investicij s strani TZS.
Prav tako morata ob koncu leta pripraviti izkaz vseh vloženih sredstev s strani TZS, kateri bo
tudi uradno objavljen na strani TZS.

Ad. 9.
OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZA VSE REGISTRIRANE TEKMOVALCE ZA l.2016
G. Krušič pove, da so preventivni zdravstveni pregledi po slovenski zakonodaji obvezni za vse
kategorizirane športnike enkrat letno. G. Krušič doda, da je bistvo preventivnega zdravstvenega
pregleda športnika v zgodnjem odkrivanju možne skrite patologije srca in ožilja, zaradi katere športnik
nima nobenih težav, obstaja pa možnost, da jo obremenitve pri športu poslabšujejo in se naenkrat izrazi
med telesno aktivnostjo, lahko v najslabšem primeru tudi kot nenadna smrt.
Dodaten pomen preventivnih zdravstvenih pregledov športnikov je v tem, da z njimi odkrivamo zgodnje
nepravilnosti kostno-mišičnega in živčnega sistema, ki se pojavljajo zaradi specifičnosti treninga.
Osnovni preventivni zdravstveni pregled športnika obsega:
- pregled zdravstvene dokumentacije,
- pregled pri zdravniku specialistu,
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- antropometrija - merjenje razsežnosti človeškega telesa (telesna višina, telesna masa, telesni
obsegi, premeri, širine in kožne gube,...)
- meritev krvnega tlaka,
- test vida,
- elektrokardiogram, krajš. EKG, je izpis elektrokardiografa, naprave za zapisovanje električnih
potencialov v srcu,
- spirometrija - merjenje pljučnih volumnov in
- laboratorijske preiskave krvi in urina (hemogram, SR, železo, feritin, urogram).
G. Umberger pove, da je SS na svoji zadnji redni seji, dne 29.9.2014, sprejel sklep (Sklep Ad. 5.), kjer je
zapisano, da mora klub ob registraciji poslati izjavo o opravljenem osnovnem preventivnem
zdravstvenem pregledu tekmovalca, opravljenem v istem letu registracije tekmovalca. V nasprotnem
primeru tekmovalci ne bodo mogli nastopati na turnirjih pod okriljem TZS. Sklep se doda v registracijski
pravilnik in stopi v veljavo neposredno po potrditvi UO TZS.
Glede na sprejeti sklep s strani SS TZS, g. Umberger predlaga obvezni osnovni preventivni zdravstveni
pregledi za vse registrirane tekmovalce TZS. Za potrebe pravočasne priprave vseh deležnikov (klubi,
tekmovalci) predlaga začetek obveznosti v prestopno – registracijskem roku oktobra 2015.
Sklep Ad. 9.
UO potrdi predlog obveznega zdravstvenega pregleda. Dodaja, da mora biti pregled, v smislu
obsežnosti, še bolj optimiziran in sicer tako, da se lahko opravi tudi za časa osnovnega pregleda
v okviru osnovnošolskega pregleda.

Ad. 10.
VABILO NA ISTENIČ REKREATIVNI TURNIR DVOJIC IN ZAKLJUČNO PRIREDITEV TZS
G. Krušič predstavi vsebino in priprave na dogodek, Zaključna prireditev TZS in Istenič rekreativni
teniški turnir dvojic, ki bosta potekala v soboto, 6.12.2014 v ŠC Millenium v BTC-ju v Ljubljani. Vodja
projekta je Lea Štumberger, Istenič turnir bo koordiniral Gorazd Marašek.
Sklep Ad. 10.
UO potrdi potek priprav na dogodek.
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Ad. 11.
RAZNO
UO novemu strokovnemu svetu predlaga pripravo strategije razvoja mladinskega pogona. Potrebno je
določiti cilje in sistem, ki bo mladim omogočil profesionalne pogoje za treniranje in s tem tudi
profesionalne rezultate. Sem spadajo regionalni centri, treningi in sistem igranja (skupinski treningi).
Sklep Ad. 11.
UO potrdi izvedbo strategije.

V Ljubljani, 23.12.2014

Teniška zveza Slovenije,
Marko Umberger
Predsednik TZS
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