ZAPISNIK DRUGE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v torek, 16. 06. 2015, prostorih Teniške zveze Slovenije, na naslovu
Šmartinska 152, Ljubljana.

Seja se je pričela ob 19:30 uri.
Prisotni člani strokovnega sveta: Marko Por, Daniel Šantl, David Lenar, Marko Tkalec, Borut
Urh, Aleš Šporn, Gregor Sok in Blaž Trupej.
Odsotni člani strokovnega sveta: Andrej Kraševec, Tomaž Berendijaš in Dominik Senica.
Na seji so bili prisotni tudi : Gregor Krušič , Žiga Ham in Nina Špremo

Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov strokovnega sveta, zato lahko organ veljavno
sklepa.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda;
Dodatna tekmovanja v programu mladinskih reprezentanc TZS;
Sprejem kriterijev za koriščenje sredstev namenjenih za meritve in testiranja;
Sprejem pravilnika nagrajevanja za nastope v FED Cupu;
Pregled opravljenega dela in tekoča problematika;
Poslovnik Strokovnega sveta TZS;
Predlog za aneks , k pogodbi mladinskih reprezentanc ali novo PMR;
Razno.

Ad. 1)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1 :

»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ZA

Potrditev dnevnega reda;
Dodatna tekmovanja v programu mladinskih reprezentanc TZS;
Sprejem kriterijev za koriščenje sredstev namenjenih za meritve in testiranja;
Sprejem pravilnika nagrajevanja za nastope v FED Cupu;
Pregled opravljenega dela in tekoča problematika;
Poslovnik Strokovnega sveta TZS;
Predlog za aneks , k pogodbi mladinskih reprezentanc ali nova PMR;
Razno.«
8,

PROTI 0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.2 :
»V program mladinskih reprezentanc v kategoriji do 14 let se vstavi turnirja TE 14 Nemčija
Eching/Munich 10.8.2015 in TE 14 Nemčija Rutesheim 17.8.2015.
V program reprezentanc za kategorijo do 16 in 18 let se dodatno vneseta turnirja ITF 18
Srbija Pančevo 1.9.2015 in ITF 18 Srbija Novi Sad 7.9.2015.
V program reprezentanc za kategorijo do 12 let se doda ekipno tekmovanje Brescia Italija
13.7.2015 «
ZA
8,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 3)
Aleš Šporn predlaga naslednji predlog sklepa št.3.:
» V mesecu oktobru se izvedejo vsakoletna testiranja (120 tekmovalcev). Ocena stroška s
samoprispevkom tekmovalcev znaša 5.500 eur. Ostala sredstva – znesek bo znan kasneje, ko
dobimo odločbo o točnem znesku dodeljenih sredstev, bodo razdeljena po sledečih kriterijih:
1. skupina (50% ostanka zneska):
- top 100 na ATP in WTA (pozitivno mnenje kapetana DC ali FC)
- top 50 na ITF (pozitivno mnenje kapetana koordinatorja)
2. skupina (30% ostanka zneska):
- DC oz. FC reprezentant-ka (pozitivno mnenje kapetana DC ali FC)
- top 300 na ITF (pozitivno mnenje kapetana koordinatorja)

3. skupina (20% ostanka zneska):
- top 50 na TE do 14 let (pozitivno mnenje kapetana koordinatorja)
- državni prvak do 14 in 16 let (pozitivno mnenje kapetana koordinatorja)
- ocena kapetana.«

ZA

8,

PROTI 0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 4)
Pod to točko ni bilo razprave in glasovanja. Kapetan Fed Cup ekipe Andrej Kraševec ni
pripravil pravilnika o nagrajevanju za nastope v Fed Cupu , zato bo ta točka na dnevnem redu
naslednje seje strokovnega sveta TZS.

Ad. 5)
Pregled opravljenega dela in tekoča problematika:
Strokovni svet ugotavlja da so se začetnih težavah , nezaupanju do pogodbe situacija umirja
in program mladinskih reprezentanc teče po začrtanem planu. Generacija deklet letnik 1997
do 2002 zelo uspešno nastopa na mednarodnih tekmovanjih. Od teh deklet pričakujemo
jedro ekipe za FED Cup v naslednjih 4 letih. Začrtan program je namenjen predvsem pomoči
tem dekletom. V naslednjem letu želimo, da se ustanovi mlada Fed cup ekipa oziroma, da se
dekletom, ki prehajajo iz mladinskih selekcij v člansko kategorijo finančno pomaga.
Situacija pri fantih je kritična. Rezultati fantov na mednarodnih tekmovanjih precej zaostajajo
za rezultati deklet. Izvedli bomo več priprav za fante do 10 let , fante do 12 let in fante do 14.
let.
V zadnjem obdobju se je pokazalo, da je koledar tekmovanj TZS jedro problema in v naslednji
sezoni mora strokovni svet postaviti temelje koledarju tekmovanj TZS. Do meseca oktobra
mora SS sestaviti koledar mednarodnih tekmovanj v Sloveniji, termine DP in ligaških
tekmovanj! To naj se fiksira ostala tekmovanja pa naj določi termine TRK.
To so ugotovitve zato glasovanje ni potrebno.

Ad. 6)
Ugotovi se, da Poslovnik Strokovnega sveta TZS iz leta 2007 ni v celoti v skladu z veljavnim
statutom TZS, ki v 27. členu določa sestavo Strokovnega sveta. Skladno z navedeno določbo
Statuta, sta člana po funkciji izključno imenovana kapetana DC in FED CUP reprezentanc in
ne tudi kapetana koordinatorja, kot je navedeno v Poslovniku.

Glede na to, da je po hierarhiji pravnih aktov, Statut TZS postavljen višje od Poslovnika, je
potrebno upoštevati določbe Statuta. Strokovni svet se zavezuje pripraviti predlog novega
Poslovnika.
To so ugotovitve zato glasovanje ni potrebno.

Ad. 7)
Marko Por predlaga sledeče spremembe pogodbe mladinskih reprezentanc, ki se dodajo k
obstoječi pogodbi mladinskih reprezentanc v obliki aneksa oziroma se pripravi nova
pogodba:
1. »Kandidat – reprezentant, ki se ni odzval za nastop v reprezentanci za Davisov
pokal, Fed Cup ali Sredozemske igre mora vrniti sredstva, ki jih je TZS vanj vložila v
mladinskih selekcijah, le če v tem času nastopi na drugem tekmovanju. Če se
tekmovalec ne odzove na vabilo in v času zgoraj navedenih tekmovanj ne nastopa
na drugih tekmovanjih mu sredstev vloženih s strani TZS ni potrebno vrniti.
2. Tekmovanja katerih sredstva namensko nameni OKS (OFEM, MOI,OI,
Sredozemske igre), štipendije OKS in sredstva za meritve in svetovanja, se črtajo iz
pogodbe in niso zavedena kot investicija TZS v tekmovalca.
3. Vodenje vrednosti vabil (Wild card) se umakne iz pogodbe. Vodi se le evidenca za
katero tekmovanje je tekmovalec vabilo dobil. Kapetani koordinatorji vabil
tekmovalcem brez podpisane pogodbe ne bodo podeljevali. Morebitna
nepodeljena vabila bodo v tem primeru pripadla organizatorju tekmovanja, ki jih
lahko podeli komurkoli.
4. Na reprezentančne priprave bodo vabljeni vsi najboljši iz mladinskih kategorij.
Stroške priprav bo tekmovalcem s podpisano pogodbo krila TZS in znesek se bo
zavedel kot investicija TZS v tekmovalca. Tekmovalci z nepodpisano pogodbo,
bodo stroške priprav nosili sami.
5. Zmagovalci mastesa Tilia v letu 2015 bodo od TZS prijeli finančno pomoč za
pokrivanje stroškov tekmovalca na mednarodnih turnirjih v višini 1.000 eur. Pogoj
za prejem pomoči je podpis pogodbe in znesek se zavede kot investicija v
tekmovalca s strani TZS.
6. Tekmovalec, ki želi nastopiti na EEP, EPP in Winter Cup mora podpisati pogodbo.
Nastop ni obvezen. Strošek tekmovanja se bo zavedel kot investicija TZS v
tekmovalca.
7. Morebitne dodatne stroške prihoda na tekmovanje Davis cup, Fed Cup ali
Sredozmske igre bo tekmovalcu krila TZS.«
8. Šesti alineji 2.člena pogodbe se doda »za časa reprezentančnega nastopa.« Alineja
se tako glasi: Upoštevanje sponzorskih in drugih pogodb, sodelovanje pri
promocijskih in predstavitvenih aktivnostih za časa reprezentančnega nastopa.

9. Sedma alineja 4.člena »druge oblike, ki jih določi TZS.« se izbriše.

ZA
8,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Seja je zaključila z delom ob 21:45. Sejo je sklical in ji predsedoval, Predsednik Strokovnega
sveta TZS, Marko Por

Zapisnik zapisal:
Marko Por, Predsednik strokovnega sveta TZS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl

