ZAPISNIK
Teniški klub Portovald je imel v sredo, 1. 3. 2017, letni občni zbor, ki je potekal v
sejni sobi Zavarovalnice TRIGLAV, Novi trg, 8000 Novo mesto, z začetkom ob 19.
uri. S predlaganim dnevnim redom so bili člani teniškega kluba obveščeni vnaprej.
DNEVNI RED
1. Pregled in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev delovnega predsedstva.
3. Poročilo o delu kluba za leto 2016 (predsednica kluba ga. Irena Gostiša
Benčina).
4. Poročilo o delovanju teniške šole 2016 ( g. Jiří Volt).
5. Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti 2016 (g. Jožef Matijevič).
6. Razprava:
- o načrtovanih bodočih aktivnostih kluba (teniški šola, rekreacija, turnirji,…),
- o rekreativnih ligah »Triglav«, »Nova KBM« in Zavarovalnica Sava Double,
- o letnem programu kluba, vezanem na delo z mladimi, na delo v rekreativni
sekciji kluba, na organizacijo turnirjev (TZS, za mlade teniške igralce in za
rekreativce…), o organizaciji Belega turnirja 2017…
- o višini letne članarine 2017.
7. Pobude in vprašanja.
Občni zbor je odprla predsednica Teniškega kluba Portovald Irena Gostiša Benčina.
V kratkem nagovoru je pozdravila vse člane kluba in se jim zahvalila za udeležbo na
občnem zboru.
1) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo. Predsedujoči Jiří Volt, zapisnikar Jiří Volt in
dva overitelja zapisnika: Mija Zupanc in Zala Pirc Bedić. Po ugotovitvi, da je prisotnih
20 članov kluba, je predsedujoči predlagal, izhajajoč iz statuta kluba, da se počaka
pol ure (statut predvideva prisotnost več kot polovice članov kluba, če jih ni dovolj, se
počaka pol ure, da je občni zbor sklepčen). Ker statut istočasno zahteva minimalno
10 članov, se je ob 19.30 uri občni zbor lahko začel.
2) Predsedujoči Jiří Volt je predlagal enak dnevni red, kot so ga dobili člani vnaprej.
Dnevni red je bil brez pripomb soglasno sprejet.
3) Poročilo o delu kluba za leto 2016 je predstavila predsednica kluba ga. Irena
Gostiša Benčina.
Prav lepo pozdravljeni, dragi prisotni člani TK Portovald. Vesela sem, da vas imam
čast in priložnost pozdraviti in nagovoriti na našem 19. po vrsti občnem zboru. S
ponosom ugotavljam, da v celotnem obdobju delovanja kluba vztrajno in več ali manj
dosledno in uspešno sledimo zastavljenim ciljem, ki so: množično delo z
mladimi vseh starosti ter organizacija redne rekreativne dejavnosti in enkratnih
rekreativnih dogodkov. Ugotavljam, da so aktivnosti v klubu tudi v letu 2016 potekale
več ali manj na običajen način, ki ste ga člani že vajeni. Izpeljali smo vse načrtovane
programe teniškega vrtca in teniške šole ter rekreativne lige in turnirje. V letu 2016
smo nadaljevali tudi z uporabo aplikacije za rezervacije teniških igrišč, ki se je
pokazala za koristno v smislu preglednosti in enostavnosti prijav. Tudi zato je bilo
bistveno manj zapletov, hkrati pa rezervacije prek aplikacije omogočajo

racionalizacijo delovanja centra.
V zimskih mesecih potekajo vse aktivnosti kluba v šotoru. Letošnjo sezono smo
izboljšali gretje, dodali ventilatorje in uredili frekvenčni regulator. Izboljšave so se
izkazali za učinkovite. Počutje v šotoru je boljše, kar nam priznavate tudi mnogi
uporabniki šotora.
Brez težav pa s šotorom tudi v lanskem letu ni šlo. V jesenskem času smo imeli
težave z gorilcem, ki pa smo jih sanirali , finančno pa stroške v veliki meri refundirali
od zavarovalnice. Zamenjati smo morali tudi ležaje na motorju in ventilatorju. Za leto
2017 načrtujemo še popravilo kotla.
V letu 2016 je v teniški šoli vadilo od 60 do 70 otrok, kar je za cca 4 % manj kot v
lanskem letu. V letu 2017 bomo zato poskušali izvesti dodatne akcije, da pridobimo
nove mlade tenisače. Dovolj močna teniška šola je namreč nujni pogoj za delovanje
kluba. Brez teniške šole klub ne more uspešno delovati, saj so stroški dejavnosti
predvsem v zimskem času zelo visoki. V letu 2016 je članarino plačalo 98 odraslih
članov kluba.
Zasedenost igrišč je bila tudi v letu 2016 zadovoljiva s tem, da smo posvetili še
večjo pozornost urejanju igrišč. Prepričani smo, da so bila igrišča ves čas optimalno
urejena. Po informacijah tistih , ki ste več kot jaz prisotni na igriščih je pohvalno, da
ste tudi nekateri člani začeli uporabljati greblo in s tem doprinesli k večji kvaliteti
igralnih površin, za kar se vam iskreno zahvaljujem.
V leti 2016 smo pridobili novo razsvetljavo na igriščih 1 in 2, kar je po mojem
mnenju velika in pomembna izboljšava. Ob tej priliki se želim zahvaliti Jiriju za ves
njegov napor pri prepričevanju odgovornih, da je bila ta investicija več kot potrebna.
Pa še nekaj poudarkov v zvezi s finančnim poslovanjem kluba.
Prihodki kluba so v letu 2016 znašali 92.183,83 EUR in so za cca 3% višji od
prihodkov v letu 2015, odhodki pa so znašali 95.403,00 EUR in so za cca 6% višji
kot lani, kar pomeni, da je za leto 2016 rezultat negativen v višini 3.219 EUR.
Povečanje stroškov gre na račun stroškov za zunanje izvajalce (3.654 EUR) in za
plače (3.780 EUR )
Kar se tiče prihodkov, opažamo, da stalni sponzorji, ki nas sicer ne zapuščajo, iz leta
v leto zmanjšujejo svoje prispevke. Manjši trend upadanja pa beležimo tudi pri
donacijah fizičnih oseb pri dohodninah. Je pa razveseljivo, da se nam je povečal
prihodek iz naslova igralnin in prodane pijače.
V zvezi s stroški je potrebno poudariti, da samo amortizacija šotora na letni ravni
predstavlja strošek v višini 10.000 EUR (ki pa ni odliv) in to pri 10%-ni stopnji
amortizacije (8 let-na amortizacijska doba šotora), tako da klub trenutno nima
likvidnostnih problemov in da lahko sproti poravnava svoje obveznosti do države in
dobaviteljev.
Zaradi daljše amortizacijske dobe šotora pa ponovno apeliram na vse uporabnike
šotora na maksimalno skrbno ravnanje tako pri sami uporabi šotora kot tudi pri
njegovem spomladanskem podiranju in spravljanju ter jesenskem postavljanju.
.
To bi bilo z moje strani le nekaj poudarkov v zvezi z delovanjem kluba v letu 2016.
Žal so razmere take, da od nas zahtevajo dodatne napore v smeri pridobivanja

sredstev, pa tudi trend upada članstva v teniški šoli moramo nujno obrniti navzgor.
Prepričana sem, da bomo potrebni napor za realizacijo navedenega skupaj zmogli.
Klub navedenemu v mojem poročilu pa sem prepričana, da je TK Portovald po svoji
organiziranosti in realiziranih programih lahko vzgled marsikateremu podobnemu
klubu. Še posebno pa me veseli, da se vse več mladih članov kluba, ki so v njem
tako rekoč zrasli, aktivno vključuje v delo. Bravo in hvala.
Ob koncu se zahvaljujem vsem zvestim, dolgoletnim članom kluba, zaradi katerih
ima ves naš trud tudi smisel. Posebna zahvala pa gre :
- Jirki za njegovo nesebično delo v klubu
- vsem, na katere lahko z gotovostjo računamo, ko nam nagaja sneg ali ko je
potrebno urediti okolico oziroma ko potrebujem pomoč pri postavitvi in spravilu
šotora,
- oskrbnicam Urški, Petri in Poloni za njihovo skrbno delo ter Ani in Zali, ki jim
občasno priskočita na pomoč in ne nazadnje
- trenerjem in vaditeljem s Sašotom na čelu.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

4) Poročilo o delovanju teniške šole (g. Jiří Volt)
Jiří Volt je v svojem poročilu poudaril, da je v teniški šoli 62 do 70 otrok, ki so
razdeljeni v 4 nivoje vadbe, in sicer: teniški vrtec, šola mini tenisa, tekmovalna šola in
rekreativna šola tenisa. Teniški klub Portovald izvaja tudi brezplačne krožke po
osnovnih šolah, v katerih vadi skoraj 60 otrok. Omenjeni projekt je sofinanciran iz
strani Mestne občine Novo mesto. Klub si bo v prihodnje prizadeval, da bi se nekateri
otroci, ki do sedaj obiskujejo brezplačne krožke, vključili tudi v tekmovalne vrste naše
šole. Šolo mini tenisa in rekreativno šolo vzorno vodi Sašo Gorenc. Tekmovalno šolo
pa vodi Jiří Volt. Na področju tekmovalne šole smo v letu 2016 naredili največji
napredek, saj je za naše otroke poskrbljeno tudi kondicijsko in v smislu psihološke
pomoči oziroma svetovanja. Tako so priprave na tekmovanje celovite (tehnika,
taktika, kondicija in psihologija). V sezoni 2016 smo pridobili pet novih tekmovalcev,
od tega je eden prišel iz Otočca, štirje pa so se registrirali na novo. Največ uspehov,
kot je omenila že predsednica, dosega Samuel Pate. Klub si ne more privoščiti
manjšega števila otrok v teniški šoli, saj se zaveda, da zaradi stroškov obratovanja,
brez tega ne bi mogel obstati. Tako bomo v letu 2017 izpeljali številne akcije na tem
področju, ki bodo pripomogle k povečanju števila otrok. V sezoni 2017 bomo
organizirali že tradicionalne priprave za naše otroke in sicer v času od 5. 4. do 9. 4.
2017 na Debelem Rtiču. Pri omenjenemu projektu odlično sodelujemo s TK Krško.
Z dolenjskimi klubi nadaljujemo pri izvedbah tekmovanj Dolenjski teniški satelit, ki je
namenjen vsem otrokom, ki ne tekmujejo na TZS. Jiří je prav tako poudaril, da klub
omogoča vsem otrokom v teniški šoli brezplačne pripravljalne tekme v zimskem in
poletnem času. Prav tako omogoča tudi brezplačno igranje na zunanjih igriščih do
15. ure, predvsem za vadbo servisa. Po besedah Jiříja je zelo malo klubov, ki tako
skrbijo za svoje najmlajše. V letu 2017 bo klub organiziral številna tekmovanja pod
okriljem TZS.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

5) Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti za leto 2016.
Spoštovane članice in člani našega kluba,
preden vam posredujem poročilo o rekreativni dejavnosti, bi se vam rad zahvalil za
vašo prisotnost na letni skupščini kluba, s katero ste izkazali klubsko pripadnost in
vam zaželel prijeten večer.
Tako kot vrsto let smo tudi v preteklem letu namenili rekreativni dejavnosti, kot
nepogrešljivemu delu našega teniškega kluba, vso potrebno skrb in pozornost. Vsi
skupaj smo se trudili izpeljati teniško sezono brez večjih zapletov in zadreg, tako da
je po vaši zaslugi in po zaslugi vodstva kluba za nami še eno uspešno leto
novomeškega tenisa in če hočete tudi širše regije. Ob tem je potrebno poudariti, da je
uspeh zadnjih nekaj let moč pripisati tudi dvema pokritima igriščema. Slednje se je
izkazalo kot dobra in smotrna naložba kluba.
Nimam namena, da bi vas utrujal s podrobnostmi, vendar se mi zdi, da je v letnem
poročilu le potrebno izpostaviti nekaj dejstev, ki so izoblikovala lansko sezono.
Stalnica teh dejstev so vsekakor rekreativne lige, ki so v lanskem letu potekale dokaj
gladko in se zaključile brez omembe vrednih zapletov. V močnejši in bolj zahtevni ligi
pod pokroviteljstvom zavarovalnice Triglav je zmagal Mitja Sadek, v KBM ligi pa Uroš
Lubej. Nekateri naši člani se že nekaj časa udejstvujejo v Dolenjsko-posavski ligi,
breme vzornega vodenja tega tekmovanja pa je bilo vseskozi na plečih Srečka Bana,
ki se sedaj poslavlja in glede na to, kako dobro je za vse skupaj skrbel, bomo težko
našli ustrezno nadomestilo. Vodstvo kluba se mu za njegov trud iskreno zahvaljuje. V
enaki meri velja to tudi za Romana Lavriča, ki nam je s svojim računalniškim znanjem
vseskozi posredoval ažurne podatke o poteku ligaških tekmovanj.
Novost v ligaškem tekmovanju je bila tudi liga seniorjev (po domače upokojencev),
prvič bolj v eksperimentalni obliki, izkazalo pa se je, da bi to lahko postala stalna
praksa. Za organizacijski potek tekmovanja je vzorno skrbel Brane Krošelj in upamo,
da bo še v prihodnje. V zimskem času smo in še vedno poskušamo motivirati igralce
s teniško piramido, ki je novost v zimski sezoni 2016/2017.
Pomembno poglavje v rekreacijskem udejstvovanju našega kluba predstavljajo tudi
dobro pripravljeni turnirji, med katerimi prav gotovo najpomembnejše mesto zavzema
tradicionalni Beli turnir. Slednji je bil v pretekli sezoni še posebej privlačen zaradi
otvoritvene slovesnosti, ki se je dobesedno odvijala na Krki na različnih plovilih, kar je
dalo prireditvi še poseben čar. Otvoritev so popestrili številni dolenjski ljubitelji kultnih
skuterjev Vespa (mimogrede, vespa po italijansko pomeni osa), za kar je zaslužen
naš Papi (Matjaž Papež).
Žal pa nam zaradi slabega vremena in navzkrižja interesov ni uspelo izpeljati
načrtovane Teniške noči. Upamo, da nam v prihajajoči sezoni uspe.
Med našimi člani, ki so zaslužni za pripravo turnirjev, je potrebno izpostaviti še
Dareta Andolška v povezavi z zimskim turnirjem Tilia Double Open, ki ga je naš klub
priredil in uspešno izpeljal na Otočcu. Pod tem imenom je bil turnir lani zadnjič
realiziran, letos pa je turnir svojo tradicijo nadaljeval pod imenom Zavarovalnica Sava
Double 2017. S številnim obiskom je bila tako uradno odprta prenovljena dvorana na
Otočcu.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

6) Razprava
V razpravi so se člani kluba dotaknili organizacije Belega turnirja 2017, in sicer so bili
vsi mnenja, da naj ostane datum enak kot v letu 2016 in tudi podelitev naj ostane na
teniških igriščih.
Izpostavljeno je bilo tudi zamrzovanje stanja v ligah kluba. Razpravljalci so bili enotni,
da se ta instrument zlorablja. Prisotni so sprejeli, da igralec lahko zamrzne stanje
samo v primeru hujših zdravstvenih težav. V primeru zamrznitve igralec ne sme igrati
niti rekreativno tudi na drugih igriščih. V kolikor se bo izkazalo, da posameznik ne
upošteva teh pravil, bo izključen iz lige.
Jiri Volt je pojasnil tudi kakšno je stanje glede urejenosti igrišč in pozval vse, naj še
naprej uporabljajo grebljo in se jim ob tem zahvalil. Po končani zimski sezoni bo
potekala delna sanacija igrišč številka ena in dva.
Jiri Volt je člane seznanil z nujno potrebno sanacijo ograje ob igriščih številka 5 in 6,
ki se nagiba proti reki Krki. Sanacije so potrebni tudi temelji ostalih igrišč.
V letu 2017 klub načrtuje tudi delni remont (kotel) strojnice za vpihovanje toplega
zraka v šotor.
Andrej Bregar je izpostavil koriščenje starih kuponov. Jiri Volt mu je odgovoril, da se
bo datum koriščenja in dolžina določila, ko se bodo igrišča uradno odprla. Klub bo
omogočil koriščenje kuponov tudi v šotoru in sicer od 5. aprila dalje (3 kuponi/1ura).
Občni zbor je sprejel, da bo članarina 2017 ostala enaka kot v letu 2016, in sicer:
15,00 € za odrasle, 5,00 € za otroke (člane teniške šole). Članarino morajo člani
kluba poravnati do 31. maja 2017, po tem datumu je članarina 20 evrov (za odrasle).
Višina letne članarine 2017 je bila soglasno sprejeta.
7) Pobude in vprašanja
Ker so člani svoja mnenja izrazili že v razpravi, ni bilo pod točko pobude in vprašanja
nobenih predlogov.
Po končani razpravi je predsedujoči občni zbor zaključil ob 20. uri in 30 minut.
Novo mesto, 1. 3. 2017
Predsednik delovnega predsedstva:
Jiří Volt
Zapisnikar:
Jiří Volt
Žig:
Overiteljici zapisnika:
Mija Zupanc
Zala Pirc Bedić

