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ZAPISNIK 6. SEJE 

UPRAVNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE, 

ki je potekala v petek, 25. novembra 2022, na Kmetiji odprtih vrat "na Kurenu", Stara Vrhnika 97, Vrhnika. 

 

Seja se je pričela ob 12:05. 

 

Prisotni člani Upravnega odbora (UO) Teniške zveze Slovenije (TZS): Predsednik TZS in UO, Andrej Slapar, 

podpredsednik TZS in UO, Miran Kraševec, častni predsednik TZS, Marko Umberger, člani Tomo Šeme, Roman 

Veras, Luka Zalaznik, Aljaž Kos, Marko Por, Gregor Stražar.                      

Upravičeno odsotni člani UO: člani UO: Tomaž Berločnik, Drago Završnik, Damjan Kralj. 

Ostali prisotni: Gregor Krušič 

 

Ad. 1. Potrditev dnevnega reda 6. seje UO TZS 2022 

Predsednik UO, Andrej Slapar, predlaga naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 6. seje UO.  

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje 5. seje UO, 22. 7. 2022, in zadnje 11. korespondenčne seje, 4. 

5. 2022. 

3. Letni delovni in finančni načrt za leto 2023. 

4. Poročilo direktorja za leto 2022 in kratka predstavitev dela zadnjega štiri letnega mandata vodstva 

TZS.   

5. Poročilo dela predsednika strokovnega sveta za leto 2022. 

6. Razno 

Sklep Ad. 1.: UO soglasno sprejme sklep o sprejemu dnevnega reda. 

 

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje UO TZS, z dne 22. 7. 2022, in zadnje 11. korespondenčne 

seje, 4. 5. 2022. 

Na zapisnika ni bilo pripomb. 

Sklep Ad. 2.: UO soglasno potrjuje zapisnik 5. redne in 11. korespondenčne seje UO.  

 

Ad. 3. Letni delovni in finančni načrt za leto 2023 

Direktor Teniške zveze Slovenije, Gregor Krušič, predstavi letni delovni in finančni načrt za leto 2023 in videnja 

glede prihodnosti slovenskega tenisa. Cilji so sledeči: 

1.1.1. Zagon informacijskega sistema in jakostne lestvice WTN 

1.1.2. Posodobitev pravilnikov (registracijski, tekmovalni, ligaški,…) 

1.1.3. Priprava Strategije slovenskega vrhunskega tenisa  

1.1.4. Implementacija novih kriterijev za najuspešnejši teniški klub TS 

1.1.5. Optimizacija kriterijev za kategorizacijo športnikov pri oks – državni razred 

1.1.6. Določitev in sledenje ciljev tekmovalcev financiranih s strani Programa mladinskih reprezentanc 

1.1.7. Organizacija mednarodne TE trenerske konference 
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1.1.8. 15 WTT V 2023  

1.1.9. WTA 250 

1.1.10. Povišanje nagradnega sklada na nacionalnih članskih turnirjih iz 1.000 € na 5.000 € za posamezni spol. 

1.1.11. Prevod spletne strani v Angleški jezik 

1.1.12. Koncentracija na tekmovalni tenis – pomoč klubom, trenerjem in tekmovalcem.  

1.1.13. Nacionalni center Tenis Slovenije – priprava načrtov gradnje in poslovnega načrta 

Program projektov za prihodnje leto zajema veliko namer, ki bodo ustrezno vsebinsko in finančno prilagojeni 

glede na pridobljena sredstva in usmeritve vodstva. Vsekakor pa ohranjajo kontinuiteto dela na vseh temeljnih 

področjih TS. Pri načrtovanju projektnih delovnih procesov ohranjamo dosedanjo metodologijo, kjer v projektne 

delovne procese ne vključujemo stroškov dela zaposlenega kadra, temveč zgolj neposredne stroške aktivnosti 

pri posameznem projektu. To je pomembno upoštevati pri vrednotenju stroškov dela zaposlenega kadra, ki poleg 

navedenih projektov z opredeljenimi stroški, opravi še veliko količino dela v okviru kontinuiranih procesov v 

okviru vsebin dela TS doma ali na mednarodnem parketu. Ta obseg dela strokovne službe je pogosto 

spregledan, ker ni posebej opredeljen, je pa časovno zelo obsežen in zahteven. Velik delež načrtovanih 

projektov ima neposredno finančno pokritje iz namenskih sredstev (MIZŠ, FŠO), za tiste, ki neposrednega 

pokritja v obliki zagotovljenih prihodkov nimajo, pa smo na področju lastne dejavnosti načrtovali variabilne 

prihodke v višini potrebnega pokrivanja stroškov teh projektov iz prihodkov lastne poslovne aktivnosti. V kolikor 

se navedeni prihodki s projekti ne bodo ustvarjali (kar je zaznano tveganje), bomo primorani, glede na dinamiko 

teh prihodkov, zmanjševati tudi stroškovni obseg projektov. Zavedamo se, da bo to vplivalo na kakovostni obseg 

izvedenih projektov in raven doseganja tako projektnih kot strateških ciljev, vendar smo pri izvrševanju 

finančnega načrta dolžni vztrajati na načelu trajnostno vzdržnega finančno pozitivnega poslovanja. Za osnovo 

načrtovanja prihodkov smo tako postavili lanska pridobljena sredstva, kar bo potrebno ustrezno prilagoditi po 

pridobljenih podatkih o uspešnosti na posameznih javnih razpisih in marketinških aktivnostih. Letni delovni načrt 

se bo tako po prioritetah izvajal v odvisnosti od prioritetnega seznama projektov  po posameznih področjih dela, 

ki bo temeljil na dogovorjenih kriterijih (finančna pokritost oz. vzdržnost, pogodbena obveznost …) S prioritetnim 

seznamom bomo lahko ustrezno pričeli z izvajanjem projektov glede na dejansko pridobljena sredstva in glede 

na redne zmožnosti, izvajanje posameznih projektov pa morebiti odložili. Vsekakor je konkretna naloga vodstva 

izvedba zastavljenih ciljev na podlagi plana. Verjamemo, da je letni delovni in finančni načrt v predlagani obliki 

izvedljiv in da lahko ustvari tiste učinke, ki bodo imeli trajen pozitiven vpliv na zastavljene cilje Tenis Slovenije.   

Sklep Ad. 3.: UO soglasno potrdi letni delovni in finančni načrt za leto 2023.  

 

Ad. 4. Poročilo direktorja TZS o poslovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za l.2022 

Direktor Teniške zveze Slovenije, Gregor Krušič, predstavi poročilo o poslovanju za leto 2022, in sicer , 

pridobivanje finančnih sredstev in sanaciji poslovanja. Nadaljuje s predstavitvijo delovanja na področju 

sodelovanja s klubi, dvigu kvalitete organizacije nacionalnih tekmovanj, ligaških tekmovanj ter predstavi 

ugodnosti katere TZS nudi organizatorjem nacionalnih turnirjev. Predstavljene so tudi aktivnosti na področju 

Sodniške organizacije, kjer se izpostavi zagotovitev oblačil za vse sodnike, enotno nastopanje, organizacija 

dodatnih izobraževanj in iskanja možnosti nadgradnje delovanja. Velika pozornost se namenja tudi 

tekmovalnemu tenisu, kjer v mladinske reprezentance TS že investiram 150k€, povečalo se je število mladinskih 

turnirjev, v zadnjem obdobju pa je prioriteta vrhunski tekmovalni tenis in s tem izdatno investiranje v članski 

tenis, kjer se predstavijo ugodnosti do članskih reprezentantov. Predstavi prednosti organizacije ITF WTT 
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turnirjev, letos smo jih v Sloveniji organizirali kar 11, ter organizacija WTA turnirja, DC in BJK Cup ter uspehe 

navedenih. 

Predstavljeni so tudi načrti za prihodnost, in sicer: zagon informacijskega sistema in jakostne lestvice WTN, 

posodobitev pravilnikov, priprava Strategije slovenskega vrhunskega tenisa, implementacija novih kriterijev za 

najuspešnejši teniški klub TS, optimizacija kriterijev za kategorizacijo športnikov pri OKS, določitev in sledenje 

ciljev tekmovalcev financiranih s strani Programa mladinskih reprezentanc, organizacija mednarodne TE 

trenerske konference, uspešna izvedba 15 WTT V 2023, pridobitev in uspešna izvedba WTA 250, povišanje 

nagradnega sklada na nacionalnih članskih turnirjih iz 1.000 € na 5.000 € za posamezni spol, nadgradnja spletne 

strani in prevod v angleški jezik, koncentracija na tekmovalni tenis – pomoč klubom, trenerjem in tekmovalcem, 

nadgradnja marketinških produktov ter komuniciranja, nacionalni center Tenis Slovenije. 

Sklep Ad. 3.: UO soglasno potrjuje poročilo direktorja o delovanju in finančnem poslovanju TZS in TZS 

Šport d.o.o. za leto 2022.  

 

Ad. 4. 1. Letno poročilo bilance stanja in poslovnega izida Teniške zveze Slovenije in TZS Šport d.o.o. 

za leto 2022. 

Direktor Teniške zveze Slovenije, Gregor Krušič, predstavi poročilo bilance stanja in poslovnega izida tako 

Teniške zveze Slovenije kot TZS Šport d.o.o. Poslovanje poteka nemoteno, oba subjekta poslujeta z dobičkom.  

Opravljena je bila revizija zunanjega izvajalca. Na poslovanje ni bilo pripomb, le priporočila za naprej.  

 

Sklep Ad. 4. 1.: UO soglasno potrjuje poročilo bilance stanja in poslovnega izida Teniške zveze Slovenije 

in TZS Šport d.o.o. za leto 2022. 

 

Ad. 5.: Poročilo dela predsednika strokovnega sveta za leto 2022 

Predsednik strokovnega sveta, Marko Por: Naša strategija je bila, da pomagamo našim najboljšim mladim 

igralcem predvsem na prehodu iz mladinskega v članski tenis ter jim tako omogočimo optimalen razvoj. Naš 

dolgoročni cilj ostaja nacionalni teniški center, kateri verjamemo, da bo v naslednjih štirih letih zgrajen. Kljub 

smotrnemu ravnanju z denarjem, namenjenim za program mladinskih reprezentanc, in predvsem razdeljevanju 

denarja res ozko našim najboljšim mladim igralcem, smo v zadnjih letih pomoč širili: reprezentančne priprave, 

nastop naših reprezentantov na ekipnem evropskih prvenstvih, TE, ITF junior … 

Sklep Ad. 5: UO soglasno potrjuje poročilo dela predsednika strokovnega sveta za leto 2022. 

 

6. Razno: 

Ad. 6. 1.: Predlog o spremembi kandidata za člana skupščine OKS za mandatno obdobje 2022 – 2026. 

Predsednika TZS, Andreja Slapar, se imenuje za nadomestnega predstavnika naše športne zveze za udeležbo na 51. 

volilni seji Skupščine OKS-ZŠZ, ki bo dne 16. 12. 2022. Predsednik bo našo športno zvezo na 51. volilni seji Skupščine 

OKS-ZŠZ polnopravno zastopal namesto našega stalnega predstavnika v Skupščini OKS-ZŠZ, g. Mirana Kraševca, 

podpredsednika TZS, kar pomeni, da v imenu naše športne zveze lahko tudi voli.  

Sklep Ad. 6. 1. Upravni odbor soglasno sprejme predlog. 
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Ad. 5.2. Seniors 

Predsednik Seniors organizacije, Luka Zalaznik, poroča o letu 2022, ki je bilo na področju Seniors TS zelo 

uspešno. Izvedli in organizirali smo vse zastavljene aktivnosti, novost je bila izvedba prve sezone Ekipne Seniors 

lige TS, v kateri je nastopilo 30. prijavljenih ekip v različnih starostnih kategorijah. Ta prva izvedba rednega dela 

in Play off-a Ekipne Seniors lige, ki je potekal vzporedno z WTA turnirjem v Portorožu, nam je pokazala smernice 

za nadgradnjo pri izvedbi druge sezone Ekipne Seniors lige TS. 

Poleg obsežnih promocijskih aktivnosti za prijavo ekip v Ekipno Seniors ligo smo v letu 2022 izvedli: 

1. Družabni Seniors BTC Metod teniški turnir v dvojicah. 

2. Sodelovanje TS na sejah Seniors komiteja Tennis Europe (TE). 

3. Izvedba petih ITF Seniors mednarodnih teniških turnirjev. Ljubljanski ITF Seniors turnir, k i je potekal v Tivoliju 

je bil ponovno množično obiskan in odlično organiziran. 

4. Izvedba Seniors Državnega prvenstva v kategorijah posamezno in dvojicah. 

5. Udeležba petih slovenskih ekip na ekipnem evropskem Seniors prvenstvu, ki je potekal novembra v Turčiji. 

Moška ekipa v starostni kategoriji 30 + je na tem evropskem prvenstvu osvojila fantastično 2. mesto. 

 

Sklep Ad. 5.2. Upravni odbor potrdi poročilo predsednika Seniors organizacije. 

 

Ostalo: 

6. redna seja upravnega odbora TZS se je zaključila ob 13:30 uri. 

 

 

Zapisnik napisala:                                    

Tea Starc, direktorica marketinga in PR TZS   

 

 

Zapisnik potrdili: 

Gregor Krušič, direktor TZS 

Miran Kraševec, podpredsednik TZS 

Andrej Slapar, predsednik TZS 

 


