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ZAPISNIK SKUPŠČINE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

  

Skupščina Teniške zveze Slovenije (TZS), je potekala v torek, 11. junija 2019, na Gospodarski zbornici 

Slovenije, na naslovu Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Pričela se je ob 17. uri. 

Dnevni red: 

1.   Izvolitev delovnih teles skupščine 
2.   Sprejem dnevnega reda skupščinske seje TZS  
3.   Poročilo verifikacijske komisije in pregled ter potrditev zapisnika zadnje Skupščine z dne 12. decembra 2018  
4.   Poročilo o delovanju TZS za l.2018 s strani častnega predsednika, direktorja ter ostalih organov TZS   
5.   Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2018 in potrditev bilance uspeha ter izkaza    
      poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2018  
6.   Razprava in sprejem poročil  
7.   Predstavitev koncepta in rezultatov dela novega vodstva, letni delovni in finančni načrt TS za l.2019 in 
      marketinška strategija Tenis Slovenije 2019 – 2022 
8    Strategija razvoja mladinskih reprezentanc in predstavitev nove finančne sheme 
9.   Predstavitev nove jakostne lestvice »World Tennis Rating« 
10. Predstavitev načrta za pridobitev izdatnejših sredstev teniških klubov pri Fundaciji za šport 
11. Razno 
  

Ad. 1  

Ugotovi se, da je ob pričetku skupščine navzočih manj od potrebne polovice delegatov, zato se skupščina 

prestavi za 30 minut. Ker je ob 17.30 uri prisotnih 34 delegatov, kar je več kot potrebnih 15 delegatov, je 

skupščina pričela z delom. Predsednik TZS, Andrej Slapar, otvori skupščino s pozdravnim nagovorom.  

  

 

Ad. 2 - Izvolitev delovnih teles skupščine 

Predsednik TZS, Andrej Slapar, predlaga naslednji sklep: Skupščina TZS imenuje delovno predsedstvo v 

naslednji sestavi:  

Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Gorjup  

Član delovnega predsedstva: Nikola Maljković 

Član delovnega predsedstva:  Luka Zalaznik  

Verifikacijska komisija: Lovro Janez Prešiček, Luka Zalaznik, Tea Starc 

Skupščina TZS imenuje Teo Starc za zapisnikarico.  

Skupščina TZS imenuje Luka Zalaznika in Nikolo Maljkovića za overovatelja zapisnika.  

  

ZA: 34         PROTI: 0         VZDRŽANI: 0  

Sklep Ad. 2 – organi skupščine so soglasno izvoljeni.   
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Ad. 3 - Sprejem dnevnega reda Skupščinske seje TZS 

Predsedujoči pozove k glasovanju o potrditvi dnevnega reda skupščinske seje TZS. 
  
ZA: 34         PROTI: 0         VZDRŽANI: 0  

Sklep Ad. 3 - dnevni red je soglasno sprejet.  

  

Ad. 4 - Poročilo verifikacijske komisije in pregled ter potrditev zapisnika zadnje Skupščine TZS 

Predsedujoči predstavi Poročilo verifikacijske komisije in preda besedo članom verifikacijske komisije, kateri 

predstavijo stanje prisotnih z volilno pravico, in sicer je 34 članov. Predsedujoči pozove k glasovanju o potrditvi 

poročila verifikacijske komisije.  

Predsedujoči odpre razpravo, vezano na potrditev zapisnika zadnje Skupščine TZS z dne 12. december 2018. 

Delegati nimajo komentarjev, zato predsednik predlaga glasovanje o potrditvi zapisnika. 

 

ZA: 34         PROTI: 0         VZDRŽANI: 0  

Sklep Ad. 4 - poročilo verifikacijske komisije je soglasno sprejeto, skupščina je sklepčna.   

 

Ad. 5 - Poročilo o delovanju TZS za leto 2018 s strani častnega predsednika TZS, direktorja TZS in ostalih 

organov TZS 

Predsedujoči pojasni točko Poročilo predsednika TZS in direktorja TZS ter ostalih organov TZS ter preda besedo 

predstavnikom organov TZS, ki predstavijo letna poročila, o katerih so bili člani TZS seznanjeni predhodno po 

elektronski pošti.  

Predsedujoči preda besedo častnemu predsedniku TZS, Marku Umbergerju, kateri predstavi videnja glede vizije 

profesionalnih teniških igralk in igralcev in poroča, da so bili izpolnjeni vsi zastavljeni programi. Izpostavi 

pomembne dosežke v letu 2018 – teniški dogodki, spletna stran in socialna omrežja, napredek v ženskem tenisu, 

nastopi Davis Cup in Fed Cup reprezentanc, mednarodne aktivnosti, uspešno poslovanje, nova pogodba z 

generalnim sponzorjem. 

Predsedujoči preda besedo direktorju TZS, Gregorju Krušiču, kateri se sprava zahvali častnemu predsedniku in 

novemu vodstvu in predstavi nadaljevanje poslanstva in nadgradnjo delovanja. Povečanje obsega servisa 

klubom, nadgradnja nacionalnega in mednarodnega programa, razvoj Rekreativno – veteranske organizacije, 

ligaška prvenstva, razvoj in nadgradnja kanalov za obveščanje javnosti. Finančno poslovanje in realizirani cilji – 

vse obveznosti so poravnane tekoče, do države, zaposlenih, organov, v skladu s planom vrnjeno posojilo Marku 

Umbergerju, iz tekočega poslovanja ni obveznosti, obveznosti ATP so poravnane. Realizirani cilji: nemotena 

kadrovska tranzicija, število podpisanih pogodb z mladinskimi tekmovalci (158), finančna in sistemska podpora 

mladinskim reprezentantom, sestava reprezentance za Davis Cup,  implementacija projekta preventivna in 

kurativna zdravstvena oskrba članom TZS, nova marketinška strategija, nadaljevanje humanitarnega projekta 

Gibaj, mladina! in povabilo klubom k sodelovanju. ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open – v 

pripravi – potrditev prvega nosilca, Aljaža Bedeneta.  
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Predsedujoči preda besedo nadzornemu odboru TZS, Marko Smolčič, prevzame predstavitev, predsednika NO 

in člana NO opravičil zaradi službene odsotnosti. Novi konstituirani NO se je zbral na treh sejah in pregledal 

celotno dokumentacijo. Predlagajo, da skupščina sprejme poročilo za leto 2018. NO ni ugotovil neskladnosti 

poslovanja in ugotavlja, da je TZS poslovala v skladu s pravili.  

Predstavitev razvoja mladinskih reprezentanc in predstavitev nove finančne sheme s strani predsednika 

Strokovnega sveta TZS, Marka Pora. Zagotovljena dodana sredstva, ki skupaj znašajo 150k€, bodo znatno 

pripomogle k napredku slovenskega mladinskega tenisa. Predstavijo se tudi dodatne aktivnosti SS, kot so 

izboljšanje komunikacije s starši, sodelovanje s TRK in zmanjšanje osebnih finančnih sredstev posameznih 

tekmovalcev. Rezervirana sredstva so namenjena tekmovalcem, ki bi v bodoče odstopali. Izvedle so se tudi 

skupne priprave s hrvaško reprezentanco do 12 let, katere so vsem zagotovili napredek in zadovoljstvo. 

Predsednik SS predstavi tudi evidenco vložka TZS v mladinske reprezentante in razdelilnik stroška Evropskega 

prvenstva posamezno in poudari, da je prihodnost v ženskem članskem tenisu zelo perspektivna, pri moškem 

članskem tenisu pa vse upe polagamo na Aljaža Bedeneta. Tudi na Olimpijskih igrah predsednik SS verjame, 

da smo lahko uspešni. Kar se tiče prihodnosti moškega članskega tenisa je zelo zaskrbljujoča saj je potrebno 

začeti popolnoma od začetka.  

Predsedujoči preda besedo predsedniku Tekmovalno-registracijske komisije, Primožu Starcu, kateri zagotovi, 

da so bile dodelitve tekmovanj do sedaj korektno izpeljane. Opažajo upad število tekmovalcev, se pa povečuje 

število otrok, ki se zanimajo za tenis. Beleži se upad sodelujočih ekip v ligaških tekmovanjih, kar je zaskrbljujoče. 

Sprašuje se kaj delamo narobe oz. kako bi zagotovili večje število ligaških tekmovanj. Izpostavi problem, ker v 

pisani ni zaposlenega, ki bi skrbel za nacionalni program in kar naj bi se v prihodnje saniralo.  

Predsedujoči preda besedo predsedniku Trenerske organizacije, Gregorju Šenici, veseli ga, da se vsakoletno 

povečuje število trenerjev v organizaciji. Tako načrtujejo tudi v prihodnje. Načrtuje se prenova usposabljanja 

strokovnih delavcev v tenisu zaradi sprememb na področju športne zakonodaje. Opozori na možnost 

pridobivanja sredstev iz Evropskih skladov, s katerimi se bodo zagotovila dodatna usposabljanja. Poziv 

predsednikov oz. predstavnikov teniških klubov k ozaveščanju in sugestiji trenerjem v njihovih klubih.  

 

Predsedujoči preda besedo Disciplinskemu sodniku, Juretu Jerkiču, kateri opozori na relacijo strokovnih 

delavcev v teniških klubih in starših, saj opaža, da je premalo komunikacije med navedenimi in da so igralci 

večkrat prijavljeni ali pa brez razloga in vedenja odjavljeni, zato sledijo problemi. Kakršnikoli fizični obračuni med 

starši in strokovnim osebjem je nesprejemljivo, zato disciplinski sodnik apelira, da se predhodno poskrbi, da do 

tovrstnih nešportnih dejavnosti ne bo prihajalo. Prepozne odjave so ponovno v porastu, za opravičilo velja le 

uradno zdravniško opravičilo.  

Predsedujoči preda besedo predsedniku Izvršnega odbora Sodniške organizacije, Blažu Anžetu Pipanu, ki k 

poročilu doda oz. apelira na TRK, da v komisijo doda člana sodniške organizacije oz. izboljša njuno medsebojno 

sodelovanje. 

Predsedujoči preda besedo predsedniku Komisije za pritožbe, Urošu Brinovcu, ki nima dodatnih pojasnil kot 

navedeno v poročilu.    

 

Vsa poročila iz te točke so sestavni del zapisnika. 
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Ad. 5 - Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2018 in potrditev bilance uspeha ter 

izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2018 

Predsedujoči predstavi točko Pregled konsolidirane bilance TZS in TZS Šport d.o.o. in potrditev bilance uspeha 

in izkaza poslovnega izida za TZS in TZS ŠPORT d.o.o. za l.2018 in preda besedo Gregorju Krušiču, direktorju 

TZS, ki predstavi in obrazloži vse dokumente, o katerih so bili člani TZS seznanjeni predhodno s pripadajočim 

materialom za skupščino. Predstavitev bilance stanja – obrazložitev kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti. Po 

detajlni reviziji poslovanja je bila s strani računovodstva podana sugestija za prilagoditev izkaza stanja ter 

razmejitve sponzorskih sredstev na več let, kar je botrovalo k navedenem rezultatu. 

 

Ad. 6 – Razprava in sprejem poročil 

Predsedujoči odpre razpravo glede poročil in Marko Por izpostavi problem staršev mladih teniških igralcev in 

odgovornost vrhovnega sodnika, da vzpostavi red na igriščih in izven njih.  

Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu: 

Skupščina sprejema Letno Poročilo, poročilo predsednika TZS, poročilo direktorja TZS, poročilo predsednika 

strokovnega sveta TZS, poročilo predsednika trenerske organizacije TZS, poročilo predsednika sodniške 

organizacije TZS, poročilo predsednice tekmovalno-registracijske komisije, poročilo nadzornega odbora TZS, 

poročilo disciplinskega sodnika, poročilo predsednika tenisa na mivki, vse za leto 2018. 

Predsedujoči predlaga, da Skupščina glasuje o naslednjem sklepu:  

Skupščina potrjuje poročila predsednika TZS, direktorja TZS in ostalih organov TZS ter nadzornega odbora. 

Skupščina potrjuje  konsolidirano bilanco TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2018. in potrjuje bilanco uspeha in izkaza 

poslovnega izida za TZS in TZS Šport za leto 2018. 

ZA: 34       PROTI: 0        VZDRŽANI: 0 

Sklep Ad.6 – sklepi so soglasno sprejeti. 

 

Ad. 7 – Predstavitev koncepta in rezultatov dela novega vodstva, letni delovni in finančni načrt TS za 

l.2019 in marketinška strategija Tenis Slovenije 2019 – 2022 

Predsednik Tenis Slovenije, Andrej Slapar, predstavi nov koncept in rezultate dela novega vodstva, ki so revizija 

poslovanja, pridobivanje novih sredstev z naslova sponzorstev, prenova informacijskega sistema, optimizacija 

razporeditve sredstev in večji vložek v mladinski tenis, nadgradnja marketinške strategije, izdelava sistema 

analitičnih metrik tekmovalcev, nadgradnja ligaških prvenstev, novi predlogi nagrajevanja – Davis Cup. 

Direktor Tenis Slovenije, Gregor Krušič, predstavi letni delovni in finančni načrt – program projektov TZS – 

postavitev novega informacijskega sistema v sodelovanju z ITF v letu 2020, nova »handycap« lestvica – 

november 2019, izdelava sistema analitičnih metrik tekmovanja je povsem popravljeno in bo v primeru želje 

profesionalnih tekmovalcev, lansirano po seji SS, GDPR, nezgodno zavarovanje kategoriziranih tekmovalcev, 
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izdelava kriterijev za dodelitev tekmovanj, organizacijo tekmovanj – obravnavano na zadnji seji TRK – TZS po 

novem zagotovi pokale, fotografa in predstavnika zveze za časa podelitev na največjih dogodkih (DP, lige), 

nadgradnja marketinške strategije, optimizacija kriterijev za kategorizacijo pri OKS, implementacija novega 

sistema članskih tekmovanj, večji pomen ligaškim prvenstvom - predstavnik TS, fotograf, medalje in 8.000 € 

nagradnega sklada.   

Predstavitev marketinške strategije in medijskega plana s strani direktorice marketinga in TZS, Tee Starc, vizija, 

poslanstvo, glavne usmeritve – razvoj in popularizacija tenisa – dejavnost zveze in klubov, nadgradnja odnosa 

s profesionalnimi tekmovalci, posodabljanje blagovne znamke, vsebinski marketing in pojavljanje v medijih, 

digitalna strategija – spletno mesto, družbena omrežja, aktivacija sponzorstev …, dogodki, sponzorstva.  

Drago Završnik – pohvale vodstvu, in častnemu predsedniku za prisotnost na klubih, prehod starega/novega 

vodstva je bil izpeljan na nivoju, pohvali denarne nagrade za državne prvake v vseh kategorijah, mastersih in 

članskem ligaškem prvenstvu, sugerira tudi nagrado za druga mesta na DP v vseh kategorijah z namero, 

manjšega pritiska za oba finalista. Opomni, da primanjkuje Futures tekmovanj. 

Ad. 8 – Strategija razvoja mladinskih reprezentanc in predstavitev nove finančne sheme 

Marko Por, predsednik SS, predstavi strategijo razvoja mladinskega tenisa, program in proračun mladinskih 

reprezentanc, aktivnosti programa, izobraževanje trenerjev, delo v matičnih klubih, domača tekmovanja, 

testiranja, reprezentančne priprave, mednarodna tekmovanja, reprezentančni nastopi  … 

Ad. 9 – Predstavitev nove jakostne lestvice »World Tennis Rating« 

Miha Mlakar, selektor moške reprezentance, predstavi novo jakostno lestvico, ki je trenutno v razvoju na strani 

ITF organizacije. Prednost slednje je v tem, da so na jakostni lestvici uvrščeni vsi tekmovalci in na ta način lahko 

primerjajo svojo jakost z vsemi (handicap sistem).  

Ad. 10 – Predstavitev načrta za pridobitev izdatnejših sredstev teniških klubov pri Fundaciji za šport 

Direktor TZS, Gregor Krušič, predstavi nove možnosti pridobitve sredstev pri Fundaciji za šport in na kaj je 

potrebno biti pozoren – pravilno izpolnjene vloge, koliko sredstev je bilo izplačanih v preteklih letih in koliko jih 

je na voljo v letošnjem letu. Limiti pri izplačilih za male in velike investicije in procentualna razmejitev. Predstavi 

se tudi model razdeljevanja – kdo lahko prejme sredstva, sredstva je možno pridobiti za isti objekt, le za različne 

faze, novogradnje se vedno prednostno potrjujejo, male investicije so tudi vključene. Lastna sredstva morajo biti 

na razpolago vsaj v enaki vrednosti ali več. Potrebno je sodelovanje s Tenis Slovenijo – gre izključno za 

pridobitev sredstev po posamezni regiji, upošteva pa se prva tretjina z največ točkami – novogradnja, obnova, 

oprema …, obseg investicije. Direktor bo TK k projektu pozval pravočasno – oktobra 2019, in ga kot član sveta 

Fundacije za šport tudi koordiniral. 

Ad. 14 – Razno 

Marko Smolčič, kot član NO, izpostavi problematiko glede dodelitve turnirjev, saj se nihče ni strinjal z izbiro in 

ocenjujejo, da se dodeljuje preveč na splošno. Potrebno bi bilo postaviti kriterije in pravila. Bojan Matevžič 

razlaga, da je pred dvema letoma pripravili in predal osvežene kriterije a jih potem TRK na svoji seji ni sprejela. 
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TRK dodeljuje tekmovanja na podlagi pet do deset kriterijev, a je v realnosti težko vsem ustreči in matematično 

določiti. Pri dodelitvi so prisotni SS, direktor … in so odprti za predloge. 

Bruno Nikolič podal predloge, da bi bilo nujno treba vzpostaviti transparentne objektivne kriterije, ki bodo 

zagotavljali nearbitrarno razdelitev in finančno vzdržno realizacijo tekmovanj v sklopu TZS in Tennis Europe.  

 

Skupščina je z delom zaključila ob 19.10 uri.  

  

Zapisnikarica: Tea Starc  

 

Overovatelja zapisnika: Luka Zalaznik in Nikola Maljković 

 

Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Gorjup 
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