
 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani. 

Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter 

ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških 

dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji. 

 

 

ZAPISNIK SESTANKA SENIORS ORGANIZACIJE 

Koper, 15. marec 2021, ob 10. uri, v prostorih TK Luke Koper 

 

 

Prisotni na sestanku: Ervin Hafner (TK Luka Koper), Franci Hrovat (TK Vanganel), Luka Zalaznik 

(predsednik Seniors), Žiga Ham Kacin (TS) 

Upravičeno odsotni: Damjan Dekleva (TK VAL Portorož) 

 

Tema sestanka: ITF Seniors ligaška tekmovanja ter Ekipno Seniors državno prvenstvo, ki bo potekalo od 9. do 

11. aprila 2021.  

- Prisotna pozdravljata vse spremembe in novosti povezane s Seniors organizacijo. 

- Ugotavlja se, da je primorska regija zelo močna v kategoriji Seniors. 

- Interes vseh je, da se Seniors liga čimbolj razširi in regijsko porazdeli. Zadnja leta v Seniors ligi 

nastopajo le 4 štajerski klubi in Trbovlje. 

- Oba prisotna poudarita, da se je potrebno osredotočiti na srednjeročni cilj, saj je v začetni fazi mnogo 

skeptikov. S primorske regije se sicer pričakuje zavidljivo število prijavljenih ekip, vendar po 

predvidevanjih se bo glavnina priključila skozi leto ali dve. 

- Predsednik Seniors organizacije poda argumente za uveljavitev novega sistema: 

• Poenoten sistem z vsemi evropskimi zvezami pod okriljem Tennis Europe in ITF 

• Množičnost 

• Krajši čas tekmovanja (sedaj so se tekme večinoma končale po 22. uri) 

• Regijska razdelitev ekip 

• Večja konkurenčnost 

• Zmagovalci v posameznih kategorijah imajo možnost nastopa na evropskem ekipnem 

tekmovanju 

- Sklenjeno je, da se, v primeru velikega števila prijavljenih ekip, redni del ligaškega tekmovanja Seniors 

izvede v štirih regijah. Masters oziroma play off bo vsako leto potekalo na drugi lokaciji. 

- Na sestanku predsednik izpostavi večjo povezanost med regijami in samimi klubi. Predvsem je 

ključnega pomena pošiljanje ažurnih informacij  in vabil med svojo bazo Seniorjev. Tako Koper kot 

Vanganel in TK Val bodo to za vse dogodke povezane s Seniors organizacijo tudi storili. 



 

 

 

 

 

 

 

- Predstavi se Ekipno Seniors državno prvenstvo, ki bo potekalo 9. aprila v Tenis klubu Zsport. Oba 

prisotna podpirata projekt in se zavežeta, da bosta prek svojih kanalov nagovorila vse rekreativne 

tekmovalce ter jih povabila na dogodek.   

- Ervin izpostavi slabo bazo članstva na Bonifiki. Razlog je v tem, da so igrišča v lasti javnega zavoda in 

jih ne morejo tržiti oziroma nuditi ugodnosti za člane. Poleg tega na samem prizorišču nimajo 

gostinskega obrata, kar predstavlja velik primanjkljaj. 

- Na ITF Seniors v Kopru je v dosedanjih letih tekmovalo povprečno 60 tekmovalcev, kar je izjemno 

malo. Od tega je je bilo okoli 30 % primorskih Seniorjev ostalo pa Italijani, Avstrijci, Hrvati … 

- Franci izpostavi, da je v Vanganelu okoli 350 registriranih članov. Potekajo tako zimske kot poletne 

lige, kjer je odlična zasedenost. 

- V začetni fazi se predlaga regijska liga, kjer bi vsaka regija sestavila ekipo in bi se igralo po sistemu 

dve tekmi posamezno in ena dvojce. Tekmovanje bi potekalo enem prizorišču. V preteklosti se je 

tovrstnih sistemov že posluževali in so bili tudi uspešno izpeljani. 

- Oba predstavnika klubov izpostavita, da Senior ligaško tekmovanje brez mikavne nagrade ne bo 

zanimivo, zato se predlaga koncept žrebanja bogate glavne nagrade. Pogoj za sodelovanje v žrebu je 

nastop na dveh državnih tekmovanjih in enemu ITF Seniors tekmovanju ter v Seniors ligi. 

- Izpostavljena je novost glede ITF Seniors turnirjev. Novost v letošnjem letu je ta, da posameznik na 

vsakem turnirju ITF Seniors plača dodatnih 5€ poleg prijavnine, ki služijo kot plačilo Ipina. V preteklosti 

je bilo potrebno v enkratnem znesku poravnati letno članarino za Ipin v višini 35€.  

 

 

 Sestanek je zaključen ob 11:35. 

 

Zapisnik zapisal: Žiga Ham Kacin  

 

Teniški pozdrav. 

 

 

             Seniors Tenis Slovenija 

 


