
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Maribor, 11. marec 2021, ob 17. uri, v prostorih ŽTK Maribor 

 

 

Prisotni na sestanku: Matjaž Plejić (ŽTK MB), Klemen Kokol (Branik MB), Sebastjan Gajser (TK Terme Ptuj), 

Milan Soršak (ŽTK MB), Boris Čelan (TK Slovenska Bistrica), Luka Zalaznik (predsednik Seniors), Žiga Ham 

Kacin (TS) 

Upravičeno odsotni: Aljoša Ule (TK Trbovlje), Matjaž Končan (TK Velenje) in Jan Lah (TK Terme Ptuj) 

 

Tema sestanka: Seniors lige ter Ekipno Seniors državno prvenstvo, ki bo potekalo od 9. do 11. aprila 2021.  

- Prisotni pozdravljajo vse spremembe in novosti povezane s Senior organizacijo. 

- Ugotavlja se, da je štajerska regija vodilna in gonilna sila v kategoriji Seniors. 

- Interes vseh je, da se Seniors liga čimbolj razširi. Zadnja leta v Seniors ligi nastopajo 4 štajerski klubi 

in izjema Trbovlje. 

- Vsi prisotni na sestanku imajo določene pomisleke z uvedbo novega sistema igranja Seniors lige. 

Izpostavijo, da jim je še vedno bližje stari način tekmovanja, le z določenimi modifikacijami. Vsekakor 

pa podpirajo spremembe in so pripravljeni tudi nastopati v Seniors ligaškem tekmovanju po novem 

sistemu. 

- 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 4 regijah. Masters oziroma play off bo vsako leto potekalo na drugi lokaciji. 

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

prisotni podprejo projekt in se zavežejo, da bodo prek svojih kanalov nagovorili vse rekreativne 

tekmovalce ter jih povabili na dogodek.   



 

 

 

 

 

 

 

- Ponudi se možnost izvedbe državnega Seniors tekmovanja posamezno v mesecu maju. ŽTK MB in 

Branik MB se izvedbi odpovesta, saj v tem terminu organizirata dva Tennis Europe tekmovanja. 

Organizacija dogodka pa interesira TK Terme Ptuj, s katerimi dogovori še potekajo. 

 

 Sestanek je zaključen ob 19:15. 

 

Zapisnik zapisal: Žiga Ham Kacin  

 

Teniški pozdrav. 

 

 

             Seniors Tenis Slovenija 

 


