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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Ameriška ulica 8 
1000 Ljubljana, 
ki jo zastopa predsednik g. Andrej Slapar 
(v nadaljevanju: TZS) 
 
in 
 
__________________________________ 
ime in priimek 
__________________________________ 
naslov 
__________________________________ 
davčna številka 
__________________________________ 
EMŠO  
 
(v nadaljevanju: kandidat), 
   
ki ga zastopa zakoniti zastopnik: 
___________________________________________________________________ 
(ime, priimek, naslov, davčna / EMŠO) 
 
 
skleneta naslednjo 
 
 

P O G O D B O   št.  22/ ___ 
 

o medsebojnem sodelovanju v okviru Programa mladih teniških reprezentanc Teniške zveze Slovenije 
 
 

Uvodne določbe 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da Teniška zveza Slovenije (v nadaljevanju TZS) vsako leto nameni 
določen del denarnih sredstev za razvoj, testiranja, meritve, treninge, potovanja, spremstva in koordinacijo dela 
za kandidate TZS v okviru Programa mladih teniških reprezentanc (v nadaljevanju PMR) TZS. 
 
Glede na medsebojni interes za sodelovanje med pogodbenima strankama, stranki s predmetno pogodbo urejata 
medsebojna razmerja ter pravice in obveznosti, ki jih imata pri izvrševanju določb te pogodbe. 
 
V pogodbi zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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1. člen 
Obveznosti TZS so: 
 

• priprava letnega PMR TZS, ki ga TZS objavi na spletni strani www.tenis-slovenija.si, 
• sestava reprezentančne ekipe,  
• organizacija in financiranje letnih programov TZS, 
• zagotovitev enotne reprezentančne teniške opreme za udeležence reprezentančnih nastopov, 
• zavarovanje izbranih kandidatov in spremljevalne ekipe za čas reprezentančnih nastopov,  
• plačuje potne stroške, prehrano, nastanitev tekmovalcev in trenerjev na tekmovanjih, ki so obvezna ter 

našteta v 2. členu te pogodbe. Stroški obveznih tekmovanj iz 2. člena se ne zavedejo kot investicija TZS 
v kandidata. 

 
2. člen 

Obveznosti kandidata so: 
 

• nastop za državno reprezentanco Slovenije na tekmovanjih Davis Cup (DC), Federations cup (FC), 
Olimpijske igre (OI), Sredozemske igre (SI), Univerzijada (UNI), če je kandidat vpoklican, 

• poravnane obveznosti iz naslova registracije TZS za pogodbeno leto, 
• opravljen osnovni preventivni zdravstveni pregled za pogodbeno leto. Zdravniško potrdilo kandidat 

pošlje na naslov TZS v roku 5 dni po opravljenem pregledu, 
• nastopanje na vseh tekmovanjih skladno s pravili fair-playa in svojimi optimalnimi zmožnostmi, 
• upoštevanje navodil kapetanov, vodij tekmovanj in trenerjev TZS, 
• upoštevanje sponzorskih in drugih pogodb, sodelovanje pri promocijskih ter predstavitvenih aktivnostih, 
• sodelovanje na zaključni prireditvi TZS v mesecu decembru, 
• nošenje oblačil uradnih sponzorjev v času reprezentančnih nastopov in fotografiranja, prisotnost na 

uradnih otvoritvah, sprejemih, tiskovnih konferencah ter ostalih obveznostih, ki spremljajo 
reprezentančne nastope.  

 
S podpisom te pogodbe kandidat soglaša, da lahko TZS uporablja njegove osebne podatke, fotografije in 
posnetke v komercialne namene, javno objavljene natečaje in druge namene v zvezi s pridobivanjem 
sredstev. Kandidat je seznanjen, da TZS navedene osebne podatke hrani skladno s predpisi, ki urejajo 
zbiranje in varstvo osebnih podatkov. 
 

3. člen 
Oblike financiranja po tej pogodbi so: 
 

• kritje stroškov za nastop na tekmovanjih in pripravah, 
• plačilo zavarovalne premije, 
• izplačilo denarnih zneskov.  

 
TZS odloča o višini in načinu financiranja samostojno ter o tem obvesti kandidata za vsak posamezni dogodek 
praviloma 30 dni pred njegovim pričetkom, oziroma najkasneje 30 dni po njegovem izplačilu. 
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Za obvestilo o sklenitvi zavarovanja in o plačilu zavarovalne premije se smiselno uporabljajo roki iz prejšnjega 
odstavka. 
 
Kandidat lahko v roku 15 dni od prejema poročila investicije s strani TZS poda pisni ugovor. Poslati ga mora s 
priporočeno pošiljko na uradni naslov pisarne TZS, objavljen na spletni strani. V primeru, da ugovor ni podan se 
šteje, da kandidat z investicijo TZS soglaša.  

 
4. člen 

 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 
Pogodba je sklenjena za določen čas in velja od dneva sklenitve pogodbe do zaključka tekmovalne kariere 
kandidata. 
 
Dejavniki, ki vplivajo na konec športne kariere so zlasti: 
 

• kronološka starost, 
• poškodbe in zdravstvene težave, 
• proces selekcije - če kandidat ni bil izbran v ekipo več kot 10 let, 
• javna objava zaključka kariere. 

 
5. člen 

 
Kandidat lahko predčasno odstopi iz pogodbenega razmerja. Izjavo o odstopu mora poslati s priporočeno pošiljko 
na uradni naslov pisarne TZS, objavljen na spletni strani.  
Kandidat mora v primeru odstopa iz prejšnjega odstavka, najkasneje v roku 30 dni na transakcijski račun TZS, 
vrniti ves seštevek investicij, ki jih je prejel s strani TZS v času trajanja tega pogodbenega razmerja. Številka 
transakcijskega računa je navedena na spletni strani TZS.   
 
TZS lahko predčasno odstopi od pogodbe v primeru, če kandidat ne izpolnjuje navedenih obveznosti iz 2. člena 
te pogodbe. TZS mora odstopno izjavo poslati na naslov kandidata s priporočeno pošiljko. 
 
Posledice odstopa pogodbe so: 
 

• izključitev kandidata iz evidence kandidatov za reprezentanco, 
• takojšnja prekinitev sofinanciranja kandidatovega programa.  

 
6. člen 

 
V primeru, da se kandidat na vpoklic ne odzove ali ne nastopi na katerem izmed tekmovanj iz 2. člena te 
pogodbe, razlog za to pa je nastop na drugem tekmovanju, ki se odvija v istem tednu, ima TZS pravico odstopa 
od pogodbe. Kandidat mora v roku 30 dni, na transakcijski račun TZS vrniti znesek vseh prejetih plačil od 
sklenitve pogodbe do dne odstopa. Za plačila iz tega člena se štejejo oblike financiranja navedene v 3. členu te 
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pogodbe, ki jih je kandidat prejel oziroma so bila v okviru predmetne pogodbe porabljena zanj v obliki plačanih 
stroškov.  
 

7. člen 
 

Pogodbeni stranki bosta vse spore reševali na miren in sporazumen način. V kolikor do sporazuma ne bi prišlo 
se stranki dogovorita, da je za reševanje sporov stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

8. člen 
 

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran po en izvod. 
 

9. člen 
 

Prilogi, ki sta sestavni del te pogodbe: 
 
Priloga št. 1 – Opis tekmovanj: Olimpijske igre, Sredozemske igre, Univerzijada, Mladinske olimpijske igre, 
Olimpijski festival evropske mladine, Mladinske igre Alpe – Jadran, Mladinske igre treh dežel 
Priloga št. 2 –  Pogoji sodelovanja na Olimpijskih igrah s strani organizacije ITF  
 
 
 
 
 
V Ljubljani, ___.___.20__ 
 
 
 
 
 
                                                          
               kandidat                                                       
 
 
                                                                                Andrej Slapar 
         zakoniti zastopnik                                                                             Predsednik Teniške zveze Slovenije 
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