ZAPISNIK 9. SEJE UPRAVNEGA ODBORA TZS

dne 9.4.2013 v prostorih Hale Tivoli, Celovška 25 v Ljubljani

Prisotni: Marko Umberger, dr. Aleš Filipčič, Uroš Pivk, Denis Topčič, Matjaž Kirbiš, Drago Završnik,
Andrej Polenec, Marko Školaris, Sok Gregor, Gregor Krušič
Odsotni: Zlatko Sraka, Nejka Grabnar, Marko Mlakar, Gregor Memedovič

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
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10.
11.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Potrditev direktorja TZS Gregorja Krušiča za mandatno obdobje 2013 - 2017
Poročilo o finančnem poslovanju 2012
Poročilo o poslovanju v prvem tromesečju 2013
Poročilo o tekmah Davis Cup in Fed Cup v letu 2013
Poročilo TRK za leto 2012 in plan za leto 2013
Poročilo SS za leto 2012 in plan za leto 2013
Poročilo TO za leto 2012 in plan za leto 2013
Challenger 2013
Tekoče zadeve
Razno

Ad.1.
PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE UO TZS
Sklep: zapisnik se potrdi.
Ad. 2
POTRDITEV DIREKTORJA TZS GREGORJA KRUŠIČA ZA MANDATNO OBDOBJE 2013 - 2017
Upravni odbor TZS je na svoji redni seji dne 3.9.2012 imenoval komisijo za izbor novega direktorja TZS
v sestavi Marko Umberger, Matjaž Kirbiš in Aleš Filipčič. Komisija je pregledala prispele vloge in jih na
1.seji dne, 20.22013 tudi obravnavala. Na temelju analize prispelih vlog, je komisija uvrstila v ožji izbor
dva kandidata: Gorazda Marašeka in Gregorja Krušiča.

Na podlagi obeh razgovorov je komisija izvedla glasovanje. Glasovanje je bilo javno, kjer je vsak
član komisije pojasnil svoje stališče za odločitev. Gregor Krušič je bil sprejet soglasno.
Komisija je Upravnemu odboru TZS predlagala, da za novega direktorja izbere Gregorja Krušiča.
Gregor Krušič je na seji UO predstavil program in odgovoril na vprašanja članov UO TZS.

Sklep: UO potrdi Gregorja Krušiča za novega direktorja TZS za mandatno obdobje 2013 – 2017 in
potrdi Pogodbo o zaposlitvi in poslovnem sodelovanju. Zapisnika seje komisije za izbor novega
direktorja TZS je priloga temu zapisniku.
Ad. 3
POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU
Direktor TZS Gregor Krušič je pripravil poročilo o finančnem poslovanju. Po analizi izkazov iz poslovnega
izida ima TZS v tekočem letu skupaj 635.041€ prihodkov iz dejavnosti, presežek iz odhodkov pa znaša
83.777€. Gregor je v poročilu za 9. sejo UO TZS zapisal, da je morala TZS v računovodskih izkazih
popraviti, oziroma odpisati nekatere zaostale in sporne terjatve ter popraviti nekatere druge
obveznosti. V letu 2012 so bili tudi prihodki iz sponzorstev manjši zaradi gospodarske krize. TZS bo
izgubo 83.777€ v letu 2013 pokrila z dodatno racionalizacijo poslovanja in okrepljenim delom na
področju marketinga. Gregor poroča, da so se kratkoročne poslovne terjatve TZS po podatkih iz bilance
na dan 31.12.2012 zmanjšale iz 285.508€ na 144.669€. Obrazložitev slednjega se nahaja v zapisniku 8.
seje. Zmanjšale so se tudi kratkoročne poslovne obveznost iz leta 2012 in sicer iz 379.658€ na 274.588€.
Sklep: UO potrdi poročilo o finančnem poslovanju in sprejme plan za racionalizacijo poslovanja in
dodatne okrepitve na področju marketinga.
Ad. 4
POROČILO O POSLOVANJU V PRVEM TROMESEČJU 2013
UO je prebral poročilo Gregorja Krušiča o poslovanju v prvem tromesečju. V poročilu je direktor Gregor
Krušič zapisal, da je TZS v obdobju od 1.1.2013 do 31.3.2013 realizirala vse planirane programe: tekmi
Fed Cup in Davis Cup reprezentanc, tekmovanja Winter Cup, domače turnirje in ostale obveznosti.
Zaradi finančnega poslovanja tekom leta 2012 in zaradi novih prilivov, ki so prišli šele v marcu 2013
(sredstva fundacije za šport, generalni sponzor, glavni sponzor) je TZS v začetku leta 2013 beležila težke
finančne trenutke. Obremenitve, kot so tekoče poslovanje, obljube upnikom po obročnem
izplačevanju dolgov, Davis Cup v Wroclavu (Poljska), FED Cup v Eilatu (Izrael) in Winter Cup tekmovanja
v 6-ih različnih evropskih mestih so bila precejšen finančni zalogaj. Plačila viz, prevozi na letališča,
letalske karte, hotelske usluge, plačila trenerjem-spremljevalcem, fizioterapevtom in nagrade igralcem
članskih reprezentanc vsako leto v začetku leta močno obremenijo proračun TZS. Z nekaj finančnimi
orodji je pisarna uspešno prebrodila tudi to oviro in uspešno v celoti poplačala nastale stroške. Vsi
računi so bili poravnani do 25.3.2013. Zaradi urejanja računov spodnji podatki še niso finalni a po
dosedanjih podatkih so bili stroški naslednji:
Wintercup: 19,921 €
Davis Cup: 30,249 €
Fed cup: 17.522 €
V mesecu maju pisarna TZS planira večje odhodke iz naslova nagrad igralcem: Bedene, Kolar, Šrimpf,
Potočnik, Pislak, Mraz v višini 10.000 €. Prvi štirje so presegli cilje po Programu teniških reprezentanc
2012, zadnje tri pa je predsednik nagradil za uspeh in doseženo 3. mesto na ekipnem svetovnem

prvenstvu leta 2011. Ostali večji kratkoročni planirani odhodki bodo namenjeni tekmovanjem
mladinskih reprezentanc po sprejetem ključu Programa teniških reprezentanc za leto 2013.
Kratkoročni planirani prihodki so iz naslova Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ). Iz izkušnje s Fundacijo
za šport, kjer je TZS zaradi slabših rezultatov tekmovalcev v sezoni 2012 letos prejela 12% manj
sredstev, podobno pričakujemo tudi pri skorajšnjem prihodku s strani MŠŠ. Zneski še niso bili javno
objavljeni, a pričakujemo znesek okrog 70.000€. Glede na denarni tok, bi slednje moralo zadostovati
za zadovoljitev potreb mladih reprezentanc, pisarna se bo preživela od prihajajočih sponzorskih
sredstev, ATP Challenger iz naslova trženja dogodka, kakor tudi DC tekma, ki bo od 13.-15. Septembra
proti JAR.
1.9.2012 je dolg s strani teniških klubov (TK) znašal 21.412€. Do danes so bili vsi dolgovi s strani TK
prejšnjih let poplačani. Trenutni dolg s strani TK znaša 4.215 € a gre za tekoče/letošnje poslovanje.
Poplačilo le tega je dogovorjeno in s tem planirano do 1.5.2013. Vsi ostali dolžniki iz računovodskih
izkazov TZS izvirajo iz preteklih neplačanih sponzorskih pogodb, ki jih še vedno skušamo iztržiti.
Sklep: UO potrdi finančno poročilo za prvo tromesečje v letu 2013, kot tudi planirane odhodke
(nagrade in tekmovanja) in kratkoročne prihodke iz naslova MŠŠ.
Ad. 5
POROČILO O TEKMAH DAVIS CUP IN FED CUP V LETU 2013
UO prebere Fed Cup poročilo 1. Euro-afriške skupine iz Eliata (Izrael, 6.2.–9.2.). Kapetanka ženske
reprezentance (Klepač, Šrimpf, Ruper) Tina Pisnik je v poročilu zapisala, da je z rezultati tekmovanja
zadovoljna. Izpostavila je tekmovalko Andrejo Klepač, saj je s svojo predanostjo ekipi in treningom zelo
pozitivno presenetila. Tina je zapisala, da gre predvsem Andreji Klepač pripisati izpolnitev zadanega
cilja, obstanek v 1. Euro-afriški skupini. Zaradi zapletov pred odhodom in odpovedjo igralk, ekipa ni
imela najmočnejše zasedbe, vendar so navkljub temu v UO na vse igralke ponosni, še posebej zaradi
tega, ker so uspele obdržati položaj v 1. Euro – afriški ligi.
UO je prav tako prebral poročilo 1. kola Davisovega pokala 1. Euro-Afriške skupine med
reprezentancama Poljske in Slovenije, (Wraclow, 1.2.-3.2.2013). Naša ekipa (Žemlja, Kavčič, Ternar,
Urbanija) je igrala brez poškodovanega Aljaža Bedeneta (zapestje). UO je nad končnim rezultatom, še
posebej glede na dane pogoje, zadovoljen. Blaž Trupej, kapetan moške reprezentance, je v zapisniku
zapisal, da je spodbudno predvsem to, da so fantje na Poljskem dokazali svojo konkurenčnost v igri
dvojic. Zapiše, da je bila ekipa zelo zavzeta in homogena od začetka pa do konca. Prav tako je
zadovoljen z logistično podporo kipe s strani TZS.
Sklep: UO potrdi poročilo o tekmah Davis Cup in Fed Cup. Glede na dane razmere, zavzetost in
funkcioniranje vseh igralcev, tako ženske, kot moške ekipe, je UO zadovoljen z delom in rezultati
obeh ekip.
Ad. 6
POROČILO TRK ZA LETO 2012 IN PLAN ZA LETO 2013
Anja Regent, predsednica TRK v poročilu zapiše, da so v obdobju med zadnjo in današnjo sejo
popolnoma prešli na računalniško podprt sistem, tako vodenja turnirjev, kot direktne objave rezultatov

na internetnih straneh Teniške zveze Slovenije. V poročilu zapiše, da so se pri tem na začetku srečevali
s problemom t.i. »vidnih napak«, ki so bile seveda vsem na očeh in so mnogokrat kazale na
neprofesionalen odnos ljudi, ki so, na kakršen koli način, povezani z vodenjem ali odločanjem v naši
teniški sredini. Največje število le teh predstavljajo teniški sodniki, mnogokrat tudi vodje tekmovanj.
V TRK opažajo porast sodelujočih tekmovalcev na vseh tekmovanjih, v vseh kategorijah. Veliko število
igralcev in igralk se udeležuje tudi turnirjev, ki so bili v prejšnjih letih slabše obiskani (kategorije U16,
U18 in člani).
Ob določanju organizatorjev turnirjev za poletno sezono 2013 so se v TRK srečevali s številnimi
težavami, zato so morali ob tem zavzeti ostre kriterije pri dodelitvi turnirjev. Določili so naslednje
kriterije:
1)
2)
3)
4)
5)

Pogodbene obveznosti s TZS (finančne ali drugačne)
Organizacija mednarodnih turnirjev
Ustrezni infrastrukturni pogoji
Organizacija zimskih tekmovanj
Regijska porazdelitev in sistem rotacije

Ob dodelitvi turnirjev se še vedno ukvarjajo z ustreznostjo infrastrukture slovenskih klubov in društev.
Pogoji za maksimalno korektno izpeljavo turnirjev so po mnenju TRK mnogokrat neustrezni in
neprimerni rangu. Ob tem pa ne izpolnjujejo kriterijev, ki jih je postavila TRK. TRK izpostavi tudi to, da
se pogosto srečujejo s pomanjkanjem interesa klubov za organizacijo turnirjev, še posebej v določenih
kategorijah, med katerimi izstopa članska (tudi državno prvenstvo, predvsem zimsko)!
TRK meni, da je problematika organizacije zimskih DP-jev zelo pereča, saj v Sloveniji ne razpolagamo s
primerno dvorano za izpeljavo le-teh.
TRK svoje delo ocenjuje kot uspešno, kljub zelo težkim časom, v katerih se je znašla Slovenija, saj
gospodarska situacija klubom ne omogoča lahkega dela. Pritiski s strani klubov in ostalih udeležencev
v teniškem cirkusu pa so veliki. TRK zapiše, da je kljub temu uspela programe TZS (nacionalni del, tudi
TE in ITF) dvigniti na zavidljivo raven, ki je primerljiva z vsemi evropskimi teniškimi velesilami!
Sklep: UO potrdi poročilo TRK in kriterije za dodelitev turnirjev.
Ad. 7
POROČILO STROKOVNEGA SVETA ZA LETO 2012 IN PLAN ZA LETO 2013
Dr. Aleš Filipčič, predsednik SS TZS v poročilu zapiše, da je TZS v letu 2012 deloval na področjih, ki jih
določa Statut TZS.
SS se je v letu 2012 sestal na šestih sejah, kjer je obravnaval letne programe reprezentanc TZS,
pripravljal kriterije za delovanje kapetanov, igralcev in ekip, pripravil strategijo delovanja NPŠŠ za
obdobje do 2016 itd. SS poroča, da so v letu 2012 vse reprezentance delovale v okviru zastavljenih
programov. SS v poročilu zapiše, da so najodmevnejše rezultate dosegli: Žemlja, Kavčič, Bedene,
Potočnik in Pislak. SS poroča tudi o ukinitvah razvojnih turnirjev zaradi omejenih sredstev. Omejili so
število dni priprav in treningov, kar bo dolgoročno vplivalo negativno na razvoj slovenskega tenisa. na

Na osnovi višine porabljenih sredstev do oktobra 2012 bodo v letu 2013 pomoči deležne tri igralke in
en igralec.
Sklep: UO potrdi poročilo strokovnega sveta in načrt porabljanja sredstev za pomoč teniškim
igralkam in igralcem.
Ad. 8
POROČILO TO ZA LETO 2012 IN PLAN ZA LETO 2013
UO prebere program dela trenerske organizacije TZS v letu 2013. Dr. Aleš Filipčič je v programu zapisal,
da bo TO TZS v novembru 2013 organizirala osemnajsto trenersko konferenco. Zapiše, da so
konference glede na udeležbo uspešne, veča se tudi število članov in članic TO. Trenerji pa pridobivajo
neizmerno veliko znanja tudi z dostopom do spletnega portala I-Coach. V letu 2013 so cilji TO slednji:
nadaljevanje zastavljenih načrtov na področju izobraževanja in usposabljanja, povečanje
prepoznavnosti članov in članic organizacije ter začetek projekta ITF Tennis Biomechanic. TO v poročilu
predstavi tudi finančni načrt za leto 2013, načrtujejo 17.300€ prihodkov in 13.350€ stroškov, razlika
prihodki-stroški bi tako znašala 2.950€.
Sklep: UO obravnava in potrdi tako program, kot tudi finančni načrt TO TZS.
Ad. 9
CHALLENGER 2013
UO obravnava organizacijski plan ATP Challenger Tilia Slovenian open 2013. Direktor Gregor Krušič
izpostavi ključne točke organizacijskega plana, ki so v 80% že zaključene. Te točke so: poslovni plan,
makro-komunikacija, sodelujoče osebe (+funkcije), branding igrišč, priprava ponudb, plan tržnega
komuniciranja, plan tekem in spremljevalnih aktivnosti, logistika nastopajočih, aranžma VIP prostora
in medijski partnerji. Gregor zapiše, da je priprava na tržno komunikacijski plan v zaključni fazi, enako
velja za logistiko postavitve prizorišča, uradnega prevoznika in trženje dogodka. Predvideno število
obiskovalcev (skupno) je 20.500. predvideno število igralcev na TZS turnirju - Teniški festival pa je 926.
Ob konci si UO ogleda prezentacijo 3D filma izgleda dogodka.
Sklep: UO obravnava in sprejme vse aktivnosti v zvezi z organizacijo dogodka Challenger Tilia
Slovenian open 2013.
Ad. 10
TEKOČE ZADEVE (PROGRAM TENIŠKIH REPREZENTANC TZS 2013)
UO je ob koncu obravnaval program teniških reprezentanc TZS 2013, katerega so pripravili Dominik
Senica, kapetan koordinator za dekleta, Aleš Šporn, prof.šp.vzg, kapetan koordinator za fante in
strokovni svet TZS. UO je po točkah pregledal pristojnosti strokovnega sveta TZS in kapetanov TZS,
organigram teniških reprezentanc TZS, program nastopov in tekmovanj, pravila financiranja
mednarodnih tekmovanj s strani TZS, naloge in poročila trenerjev spremljevalcev itd.
Sklep: UO potrjuje program teniških reprezentanc TZS 2013.

Predsednik UO TZS
Marko Umberger

