
 

 
 

 

 

 

 

 

   ZAPISNIK 
9.  redne seje TRK, v Ljubljani, 
dne 5.11. 2022, ob 09.30 uri 

 
 
Prisotni člani TRK :  Anja Regent, Bojan Matevžič,  Matjaž Plejič, Luka Hazdovac, Ervin Hafner 
Opravičeno odsotni:   Primož Starc, Aleš Šporn 
Prisotni vabljeni:        Gregor Krušič, Iva Sodnik 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje;                                                  
2. Pregled zapisnika korespondenčne seje; 
3. Določitev organizatorjev zimskega koledarja 2022/2023;                    
4. Potrditev rezultatov ligaških tekmovanj 2022;                                                   
5. Informaciji o postopku reševanja problematike prestopov športnikov med športnimi 

organizacijami;                               
6. Mnenja, pripombe, predlogi …  

V odsotnosti predsednika TRK Primoža Starca je sejo vodila podpredsednica TRK Anja Regent. 

Predlagala je zgoraj naveden dnevni red na katerega ni bilo pripomb in je bil sprejet.  

Točka 1:  Potrditev zapisnika 7. redne seje TRK TS 

Zapisnik 8. redne seje TRK je bil potrjen z naslednjimi pripombami: 

Mastersi 2022: Bojan Matevžič je direktorja vprašal zakaj na mastersih 2022 v kategoriji do 12 let 

ni bilo darilnih bonov, ki so bili podeljeni na vseh dosedanjih mastersih od leta 2017 naprej v vseh 

kategorijah. Tokrat so otroci dobili samo pokal, brez kakršnih koli nagrad. To se mu zdi 

nesprejemljivo in diskriminatorno do otrok v tej starostni kategoriji. Izpostavil je še, da na letošnjih 

mastersih ni bilo uradnega fotografa TZS, ki je sicer prisoten na vseh dogodkih TZS. 

Direktor je odgovoril, da o nagradah na mastersih odloča strokovni svet, ki ima proračun za 

mladinske selekcije in  predlagal, da se z vprašanjem o nagradah obrnemo na predsednika 

strokovnega sveta. Povedal je še, da nagrade v preteklih letih v kategoriji do 12 let niso bile 

podeljene z izjemo leta 2021, ko pa je šlo za napako. Glede uradnega fotografa se je strinjal, da gre 

za napako, ker ga ni bilo. 



 

 
 

 

 

 

Matjaž Plejič je izrazil protest zaradi izvedbe play offa moške članske lige, saj je ta potekal v času 

mediteranskih iger, zaradi česar njihov igralec, ki je član reprezentance ni mogel nastopiti na play 

offu. Direktor je pojasnil, da bodo v bodoče pri načrtovanju terminov tekmovanj bolj pozorni na 

vzporedna tekmovanja, ki potekajo istočasno. 

Luka Hazdovec je izrazil nezadovoljstvo z izborom ekipe za OFEM, saj po njegovem mnenju v ekipo 

neupravičeno ni bil izbran Filip Jeff Planinšek. Direktor je povedal, da je izbira ekipe v rokah 

selektorja. 

V zvezi točke 5 zapisnika prejšnje seje, ki se je nanašala na uvedbo lestvice WTN je bilo postavljeno 

vprašanje kaj se dogaja z lestvico WTN in kakšne so zadnje informacije. Direktor je povedal, da je 

lestvica pripravljena in vidna na spletni strani TZS in naj bi stopila v veljavo s 1.11.2022.  

V razpravi je bilo direktorju predočeno, da lestvica ne vzdrži resne presoje, da so na njej številna 

nelogična odstopanja pri uvrstitvah igralcev in igralk in da člani TRK začetka uporabe take lestvice 

ne morejo potrditi. Pri praktičnem preizkusu lestvica WTN TZS dejansko ni delovala, kar naj bi bila 

posledica trajanja prestopna roka. Prav tako slovenskih ali drugih igralcev ni bilo mogoče najti na 

univerzalni svetovni lestvici WTN. Razloga direktor in Iva Sodnik nista znala pojasniti. Bojan 

Matevžič je izpostavil, da je potrebno pred uvedbo lestvice popraviti oz. prilagoditi pravilnik o 

rangiranju, iz katerega bo tudi razvidno kako lestvica deluje in potrebno je zagotoviti, da bodo 

vidni vsi rezultati igralcev in igralk, ki so za lestvico upoštevani; prav tako je izpostavil dvom v 

korektnost lestvice na kateri se upoštevajo rezultati večletnega obdobja, ne pa rezultati igralcev in 

igralk, ki so jih ti dosegli v zadnjih 12 mesecih, kar je običajno pri vseh letvicah, ki jih vodijo 

svetovne in nacionalne teniške organizacije.  

V tej zvezi je bil sprejet 

SKLEP ŠT. 77: Do 12.10.2022 pisarna TZS naredi primerjavo uvrstitev igralcev in igralk na lestvicah 

TZS in WTN ter ugotovitve pošlje članom TRK. Ti bodo na podlagi ugotovitev ponovno odločali o 

uvedbi lestvice s 1.11.2022.  

V zvezi točke 7 prejšnjega zapisnika, katere del se nanaša na nujnost udeležbe na protidopinškem 
webinarju, katerega se morajo udeležiti vsi tekmovalci starejši od 14 let je Iva Sodnik opozorila, da 
veliko tekmovalcev in tekmovalk tega Webinarja še ni opravilo. Udeležba na webinarju je pogoj za 
registracijo otrok pri OKS,  registracija pri OKS pa se v večini občin zahteva pri kandidaturi za 
pridobitev sredstev za letne programe športa. V tej zvezi je bil sprejet 

SKLEP ŠT. 78: Ponovno pozivamo vse klube, da opravijo webinar ADEL, ki je obvezen za vse igralce 
registrirane pri TZS. Pisarna vsem klubom ponovno pošlje opomnik s povezavo do webinarja in 
navodili za izvedbo. Igralci, ki webinarja ne bodo opravili, ne bodo mogli nastopati na turnirjih TZS. 

  



 

 
 

 

 

 

Točka 2:  Potrditev zapisnika korespondenčne seje 

Zapisnik korespondenčne seje  je bil potrjen. 
 
 
Točka 3:  Določitev organizatorjev zimskega koledarja 2022/2023 
 
Člani TRK so obravnavali prijave klubov k organizaciji turnirjev v zimski tekmovalni sezoni 
2022/2023. V primerjavi s prejšnjimi leti se je prijavilo malo število klubov. Razlog je energetska 
kriza in nejasnosti v zvezi cene plina, ki ga za ogrevanje uporablja veliko teniških klubov. Direktor je 
na podlagi razgovorov z organizatorji pripravil predlog koledarja na podlagi katerega bi bila 
zagotovljena izvedba zimske sezone.  
 
Člani TRK so se s predlaganimi organizatorji strinjali. 
 
SKLEP 79:   Pisarna TZS pripravi čistopis koledarja turnirjev v zimski sezoni 2022/2023 in do 
15.10.2022 pripravi čistopis, ki se objavi na spletni strani TZS. 
 
 
 
Točka št. 4:  Potrditev rezultatov ligaških tekmovanj 
 
Iva Sodnik je podala informacijo o izvedbi ligaških tekmovanj v sezoni 2022. Vsa tekmovanja so bila 
izvedena, veseli pa dejstvo, da je pri članih udeleženih veliko število ekip, zaradi česar bo v sezoni 
2022 ponovno mogoče formirati 3.člansko teniško ligo. Predstavila je tudi nepravilnosti in kršitve 
ligaškega pravilnika: 
 
Liga do 12 let: 
 
Skupina A, 5. kolo 2. srečanje - prazen zapisnik, srečanje ŠD Lokrovec vs. TK Radomlje+ŠD TEN 
TEN, rezultat 4:3 – obvesti se IO SO  
Skupina B, 4. kolo 2. srečanje - TA Breskvar vs. TK Spin Medvode, ekipa TK Spin Medvode ni imela enotnih 
oblačil (ena igralka) – obvesti se disciplinski sodnik 
 
Ženska članska liga: 
 
1/4F TK Radomlje vs TK Nova Gorica - prazen zapisnik – obvesti se IO SO in po potrebi disciplinski 
sodnik  
1/2F TK Triglav Kranj vs TK Branik Maribor - prazen zapisnik  - obvesti se IO SO in po potrebi 
disciplinski sodnik 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Druga moška članska liga:  
 
Ekipa GFTA ni odigrala srečanja proti TOP tenis Šentvid (neprihod ekipe na srečanje)  - obvesti se 
disciplinski sodnik 
TK Murska Sobota predala srečanje proti TK Trbovlje, 5. kolo skupina C  - obvesti se disciplinski 
sodnik 
 
 
SKLEP 80:   Potrdijo se ligaški rezultati in uvrstitve ekip za sezono 2022. O ugotovljenih 
nepravilnostih se obvesti IO SO in disciplinski sodnik, ki ukrepa v skladu z disciplinskim pravilnikom. 
 

Točka št. 5:  Informaciji o postopku reševanja problematike prestopov športnikov med športnimi 
organizacijami 

Bojan Matevžič je prenesel informacijo s prvega sestanka vladne delovne skupine  na katerem so 
predstavniki panožnih športnih organizacij predstavili svoja stališča do te problematike.  
Predstavniki NPŠZ se na sestanku niso približali rešitvi, zato je bilo dogovorjeno, da do naslednjega 
sestanka člani delovne skupine pripravijo njihove predloge rešitev. 

 V razpravi so se člani TRK nagibali k rešitvi, da se za starostno kategorijo 15-20 let ob prestopu 
ponovno uvede plačilo nadomestila za vzgojo, ki je vezano na število let zvestobe klubu in uvrstitvi 
igralca na lestvici, kar je pred sprejemom Zakona o športu že veljalo. V primerih, ko klub v igralca 
investira znatna sredstva, pa klub in igralec podpišeta pogodbo v kateri uredita medsebojna 
razmerja in obveznosti ter plačilo nadomestila oz. odškodnine v primeru prestopa oz. odhoda iz 
kluba. 

Točka št. 6:  Mnenja, pripombe, predlogi …  

Direktor je podal informacijo, da bodo v zimski sezoni 2022 organizirani štirje turnirji ITF. Turnirja, 
ki sta bila organizirana v prejšnji sezoni ostaneta lanskima organizatorjema, za dva nova turnirja pa 
se izvede razpis, na katerega se lahko prijavijo zainteresirani klubi.  
 
SKLEP 81: Pisarna pripravi razpis in ga objavi na spletni strani.  
 
Ker se v zadnjem času zmanjšuje število otrok, ki se udeležujejo turnirjev v mini in midi tenisu je 
direktor predlagal naslednje spremembe: 
 
Otrok, ki nastopajo na turnirjih v mini in midi tenisu ni potrebno registrirati pri TZS; TZS za turnirje 
zagotovi ustrezno število novih žog; po končanih turnirjih RR se za tretje in četrto uvrščene igralce 
in igralke uvede še tolažilni turnir. Prvo in drugo uvrščeni v tolažilnem turnirju prejmejo medalje, ki 
jih zagotovi TZS. 
 
SKLEP 82:  Člani TRK potrjujejo predlagane spremembe.  
 



 

 
 

 

 

 

 
 
Zaradi povečanih stroškov organizacije turnirjev se v zimski sezoni dvigne prijavnina za turnirje v 
naslednjih zneskih: 
 
Zimsko DP 12,14,16,18 let 30€ → 35€ 
Zimsko RR 12,14 let → 30€ 
Zimsko OP 12,14,16,18 let, FIN 12,14 let 28€ → 35€ 
Zimsko OP člani 35€ → 40€ 
  
SKLEP 83:  TRK potrjuje povišanje prijavnin za turnirje. Pisarna spremenjene zneske objavi v ceniku 
TZS.  
 
Seja je bila zaključena ob 14.15 uri. 
 
Zapisal:                                Podpredsednica TRK: 

Bojan Matevžič                                    Anja Regent 

       

  


