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ZAPISNIK 2. SEJE KOMISIJE ZA IZBOR NOVEGA DIREKTORJA TZS.

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 prispele vloge pregledala in
obravnavala na 1. seji dne, 20.22013 ob 14. uri v prostorih ŠD Šentvid v Ljubljani, Bokalova 14,
Ljubljana. Na temelju analize prispelih vlog je komisija uvrstila v ožji izbor dva kandidata: Gorazda
Marašeka in Gregorja Krušiča. Odločila je, da bo v naslednjih dneh oba kandidata povabila na ustni
razgovor in predlagala UO TZS kandidata za novega direktorja TZS.
Ustni razgovor je bil opravljen v okviru 2. seje komisje, ki je potekala 21.2.2012 v prostorih ŠD Šentvid.
Oba kandidata sta prejela splošna vprašanja o odnosu TZS do klubov in igralcev, s kakterimi domačimi
in mednarodnimi institucijami TZS sodeluje ter kako bi lahko izboljšala marketinške aktivnosti TZS. Vsak
kandidat je moral izpostaviti tri konkretne cilje za prvo leto delovanja.
Gorazd Marašek je v svoji predstavitivi in odgovorih izpostavil izboljšanje komunikacije znotraj TZS,
postavitev jasnih kriterijev, ukinitev priviligijev določenih klubov, pomen množičnosti in simbioze s
klubi. Pri mednarodnih odnosih je izpostavil pomembnost sodelovanja s sosednjimi državami. Na
področju marketinških aktivnosti ni kompeteneten za samostojno delo, pozna pa osnove
računovodskih in finančnih storitev. Delo bi lahko nastopil takoj.
Gregor Krušič je ocenil da sodleovanje s klubi in igralci ni slabo. Več možnosti vidi pri finančni pomoči
TZS in vključevanju občin. Do pomembnosti sodelovanja z domačimi in tujimi institucijami se ni
opredelil. Njegovi cilji so: finančna konsolidacija TZS, marketinške aktivnosti, animacija klubov ter
delovanja na pravno-formalno-administrativnem področju. Gregor Krušič morebitne kolizije interesov
med TZS in podjetjem GSR d.o.o., ki zastopa blagovno znamko Babolat in je v njegovi lasti, ne vidi.
Na temelju obeh razgovorov je komisija v sestavi Marko Umberger, Matjaž Kirbiš in Aleš Filipčič izvedla
glasovanje. Glasovanje je bilo javno, kjer je vsak član komisije pojasnil svoje stališče za odločitev.
Gregor Krušič je bil sprejet soglasno.

Komisija predlaga Upravnemu odboru TZS, da za novega direktorja izbere Gregorja Krušiča.
Seja je bila končana ob 15.45.

Zapisal dr. Aleš Filipčič.
Ljubljana, 28.2.2013

