
ZAPISNIK 
 
Teniški klub Portovald je imel v torek, 9. 3. 2022 letni občni zbor, ki  je potekal v Gostišču 
Jakše, z začetkom ob 19.30 uri. S predlaganim dnevnim redom so bili člani Teniškega kluba 
Portovald pravočasno seznanjeni. 

VABILO: 

Teniški klub Portovald  vas vabi na letni občni zbor, ki bo v sredo, 9. 3. 2022 v Gostilni 
Jakše.  Začetek  ob 19.30 uri. Predlagani dnevni red: 

DNEVNI RED: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Pregled in potrditev dnevnega reda 
3. Poročilo o delu kluba za leto 2021(predsednica kluba ga. Irena Gostiša Benčina) 
4. Poročilo o delovanju teniške šole 2021 ( g. Jiří Volt) 
5. Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti 2021. 
6. Razprava: 

– o načrtovanih bodočih aktivnostih kluba (teniška šola, rekreacija, turnirji ….) 
– o rekreativnih ligah  »1. Liga Triglav« , »2. Liga« in Zavarovalnica Sava Double 
– o letnem programu kluba vezanem na delo z mladimi, na delo v  rekreativni sekciji kluba, 
- organizacijo turnirjev TZS, za  mlade teniške igralce in za rekreativce.. ) 
- o organizaciji Belega teniškega  turnirja 2022….. 
- obnova teniških igrišč 
– o višini letne članarine 2022. 

Pobude in vprašanja 

Občni zbor je odprl Jiri Volt, ki je opravičil predsednico kluba, ki se zaradi karantene ( covid 
19) občnega zbora ni mogla udeležiti. Poročilo, ki ga je predsednica kluba pripravila, bo 
prebrala hčerka Ana. Jiri je  v kratkem nagovoru pozdravil vse člane kluba in se jim zahvalil za 
udeležbo na občnem zboru. 

1) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo. Predsedujoči Jiří Volt, zapisnikar Matjaž Papež in 
dva overitelja zapisnika: Marija Zupanc in Jože Kocjančič. Po ugotovitvi, da je prisotnih 15 
članov kluba, je predsedujoči predlagal, izhajajoč iz statuta kluba, da je potrebno počakati 
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 za sklepčnost istočasno zahteva 
minimalno 10 članov, se je ob 20.00 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 2021 je namesto predsednice kluba prebrala njena hči Ana 
Benčina. 

Spoštovani člani, 

kot vsako leto sem vesela, da ste se kljub neprijaznim časom udeležili našega  letnega 
občnega zbora. Lansko leto smo ga  bili primorani organizirati na igriščih, stoje v šotoru,  
letos smo se, pod sicer prilagojenimi pogoji,  vrnili na našo lokacijo v gostilno Jakše.  
  
Uvodoma moram povedati, da je za nami težko leto, iskreno pa si želim, da  letošnje ne bi 
bilo še težje. Kljub vsemu temu pa smo se trudili, da smo klub ohranili v pogonu.  
  
Lansko leto nas je v prvem četrtletju prizadela pandemija oz. zaustavitev dejavnosti. Po 
sprostitvi je igranje potekalo nemoteno do konca leta, z upoštevanjem omejitev. Igrišča so 
bila dobro zasedena. 
 V sezoni 2020/2021 smo : 
 pred zimo uredili igrišči št. 1 in 2 
 redno servisiramo strojnico šotora 
 redno vzdržujemo igrišča, pa tudi okolica je vedno urejena, posajene so rože, 

pokošena trava, urejene ostale površine 
 vsa igrišča so bila pred začetkom  lanske sezone prefrezana  z napravo, ki jo je izdelal 

naš inovator Jože Kocjančič 
 kupili smo nove stole za naš mini lokalček, ki deluje v zimskem času v zaprtem 

prostoru 
  
V sezoni 2022 načrtujemo investicijo v skupni vrednosti nekaj več kot 43.000 €, saj smo 
oddali prijavo na javni razpis Fundacije za šport. Na vseh teniških igriščih (6 kom) si želimo: 
 zamenjati dotrajane dele zaščitne ograje, vključno z armirano betonskimi temelji in 

podpornimi zidovi  
 obnoviti zgornji sloj igralnih površin  
 obnoviti električno omarico v napihljivi dvorani (strojnici) in zunanjo elektro omarico 

(ki služi zunanji razsvetljavi) ter  
 v napihljivi dvorani zamenjati obstoječe reflektorje z energetsko učinkovitejšimi LED 

reflektorji  
  
Predvideni finančni viri so: Fundacija za šport, MONM in v manjši meri sredstva kluba. Če 
bomo uspešni na javnem razpisu, vas prosim za malo potrpljenja v času gradnje. Ob tej priliki 
se zahvaljujemo Ani, ki je vodila postopek priprave razpisne dokumentacije. 
  
V zvezi z izpolnjevanjem zastavljenih ciljev kluba in njegovim uspešnim delovanjem pa  se 
zahvaljujem: 
  
 Jiriju, ki vseskozi bdi nad celotnim delovanjem kluba in uspešno premaguje vse ovire 
 Sašu Gorencu in Zali Pirc Bedič, da program teniške šole deluje nemoteno in uspešno 

skozi celo leto 
 Darku Andolšku za pomoč pri organizaciji turnirjev v sezoni 2021 
 Romanu Lavriču  za pomoč pri urejanju računalniških zadev v klubu v sezoni 2021 
 Jožetu Kocjančiču za vsa tehniška dela na igriščih… 



 Maticu Mikcu za vsestransko pomoč klubu ter 
 našemu zvestemu Jožetu Staniši, ki nam v vsaki situaciji vedno priskoči na pomoč 

  
Zelo me veseli, da se tudi mladi ves čas vključujejo v delo kluba. Tukaj bi predvsem omenila 
naše zveste člane Karin Volt, Jureta Andolška in Gala Bobnarja, ki vsak po svojih najboljših 
močeh vseskozi pomagajo klubu - pri delu z otroki, v klubskem lokalu in pri vzdrževalnih 
delih. 
  
Moja iskrena zahvala gre tudi vsem, ki pomagate pri postavitvi in  pospravljanju šotora. 
Glede na znano situacijo v zvezi s podražitvijo cen energentov v letu 2022 načrtujemo 
podražitev igralnin za 5-10 %.   
Dodatna sredstva za delovanje kluba bomo poskušali pridobiti še iz drugih virov. Prvi je ta, da 
bomo ponovno, tokrat intenzivneje, prosili za del dohodnine, ki jo lahko vsak izmed nas 
nameni  društvom ali nevladnim organizacijam, poskušali  bomo pridobiti dodatna 
donatorska ali sponzorska sredstva, v skrajnem primeru pa bomo primorani pri banki najeti 
kredit. 
Pred nami je zelo nestabilno leto, predvideva se povišanje cen energentov (plin, elektrika),  
pa tudi ta nesrečna vojna bo zagotovo pustila posledice pri poslovanju kluba. Zato ni 
izključeno, da bo med letom potrebno še kako prilagajanje. 
 
 
Kljub vsemu pa vam iskreno želim veliko športnih užitkov in prijetnega druženja v okrilju  
našega prelepega teniškega centra.    
  
Poslovanje   kluba v letu 2021  
 Prihodki: 84.757,13  (l.2020=77.090,21)  
 Odhodkov: 77.181,71 (L.2020=80.526,87 - od tega amortizacije: 2.266 eur, l.20 je bil 

poslovni izid negativen);  
 Šotor se je do konca amortiziral. 
 Razlika= presežek prihodkov nad odhodki (dobiček): 7.575,42. eur. Znesek bo nižji še 

za vračilo čakanja -1.583 EUR, torej bo dobiček 5.992 EUR; 
  
Če ne upoštevamo amortizacije, ki edina ni finančni odliv, je klub ustvaril za 8.258 EUR 
presežka-dobička. 
  
4) Poročilo o delovanju teniške šole (g. Jiří Volt). 
 
 
Jiří Volt je v svojem poročilu poudaril, da v teniški šoli aktivno sodeluje od 60 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 brezplačno učenje tenisa in sicer 
vsak petek ob 18. do 19. ure, ki ga obiskuje cca 15 otrok. Omenjeni projekt je sofinanciran s 
strani Mestne občine Novo mesto. Klub si bo tudi v bodoče prizadeval, da bi se nekateri 
nadarjeni otroci, ki obiskujejo brezplačne ure tenisa, vključili v tekmovalne vrste naše 
šole. Pandemija covid-19 je pustila kar velike posledice na delu teniške šole. Predvsem v 
smislu organiziranja treningov, saj so številni karantenski ukrepi, ki so se jih morali otroci 
držati v osnovnih in srednjih šolah, otežili delo klubu. 



Šolo mini tenisa in rekreativno šolo vzorno vodi Sašo Gorenc. V letu 2021 se je trenerski ekipi 
pridružila Zala Pirc Bedič, absolventka Fakultete za Šport v Ljubljani, ki se je aktivno vključila v 
procese kluba.  Tekmovalno šolo pa vodi Jiří Volt. Na področju tekmovalne šole nadaljujemo 
tudi s kondicijsko pripravo. Tako so priprave na tekmovanje celovite (tehnika, taktika, 
kondicija in psihologija). Največ uspehov, kot je omenila že predsednica, dosegajo Jelena 
Kovačevič, Lana Dragman,  Martin Kolarič, Amber Ivana Erenda ter drugi mlajši člani kluba. V 
letu 2021 je teniška šola zaradi epidemije delala po prilagojenem programu, saj je bila 
sezona 2021 za en  mesec krajša. Žal zaradi znanih okoliščin nismo mogli izpeljati 
tradicionalne priprave in tudi ne TEDNA TENISA. Oba omenjena projekta sta sovpadala ravno 
v čas, ko je bilo igranje tenisa in druženje prepovedano.  
 
 
Teniški klub Portovald 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. Ocenjujemo, da je zelo malo klubov, ki tako skrbijo za 
svoje najmlajše. Pogoj za omenjene ugodnosti je sodelovanje v teniški šoli in plačana letna 
članarina. 
 
5) Poročilo o klubski rekreativni dejavnosti 2021 
 
Leto 2021 je bilo, kar zadeva rekreativne dejavnosti, delno prizadeto zaradi pandemije virusa 
Covid 19. Igranje se je začelo po 15. aprilu in je trajalo do konca sezone.  Ligaški  dvoboji so 
najpomembnejši del rekreativnega tenisa, zato z njimi začenjamo poročilo za leto 2021. 
 
Prvo mesto v Ligi Triglav, ki je štela 22 igralcev ( eden manj kot leta 2020), je osvojil Franci 
Novak. V 2. Ligi  pa si je to čast priboril Vasja Rastoder. Člani našega kluba smo komaj čakali, 
da smo lahko spet začeli igrati ligaške dvoboje. O tem priča tudi podatek, da je bilo ne glede 
na Covid 19 v ligah odigranih več dvobojev kot v preteklem letu. Sploh druga liga je bila v 
sezoni zelo dobro odigrana. V drugo rekreativno ligo se je vključilo kar nekaj novih tenisačev, 
kar je povečalo njeno konkurenčnost.  
V sezoni 2021 smo uporabljali aplikacijo za vodenje lig, kar omogoča on-line pogled vsakemu 
igralcu o odigranih in prihajajočih tekmah. S tem sistemom, ki stane 200 €, bomo v sezoni 
2022 nadaljevali. 
Za ljubiteljske igralce tenisa, ki tekmujejo v omenjenih ligah, Teniški klub Portovald skozi celo 
sezono priredi nekaj turnirjev in jim tako omogoči, da okusijo in doživijo tekmovalni duh. 
Rekreativni turnirji so namenjeni tudi širši javnosti in ne samo članom kluba.  Teniški turnir 
ZAVAROVALNICE SAVA DOUBLE 2021 žal zaradi korone ni bil odigran.  Izpeljali pa smo 
turnirje Pokal predsednice kluba, Nočni turnir, ki velja za najmočnejši turnir, Beli turnir, 
Županov Dobrodelni turnir ter zaključni Masters. 
V letu 2021 smo se z Belim turnirjem, ki velja za največjo in organizacijsko 
najzahtevnejšo rekreativno zgodbo našega kluba, res potrudili, saj je bila otvoritev zaradi 
situacije COVID 19 na igrišču št.1. Turnir je bil v stilu olimpijskih iger. Na turnir je bila 
povabljena tudi atletinja Klara Lukan, ki je bila udeleženka olimpijskih iger.   
Letos nameravamo Beli teniški turnir izpeljati zadnjo avgustovsko soboto, 27. 8. 2022. 
V našem klubu cenimo delo Romana Lavriča, ki nam s svojim znanjem nudi kakovostno 
računalniško podporo. 



Pohvala gre tudi Darku Andolšku, ki pomaga klubu na več področjih, zlasti pri 
organizaciji največjega zimskega turnirja na Dolenjskem Zavarovalnice  SAVA Double Open, ki 
ga je naš klub dosedaj organiziral na Otočcu. Turnir je v letu 2021 in 2022 zaradi pandemije 
odpadel.  
 
Jožef Matijevič 
  
 
6) Razprava 
 
 
V razpravi so se člani kluba dotaknili organizacije Belega turnirja 2022 in vsi so bili  
mnenja, da naj ostane datum izvedbe zadnjo soboto v mesecu avgustu in tudi podelitev naj 
ostane na teniških igriščih. 
Jiri Volt je prisotne člane seznanil z investicijo v vrednosti 43.000 €. Če uspemo pridobiti 
načrtovana sredstva, bomo prenovili igrišče 1 in 2, poskušali  zamenjali gorilec ( odvisno od 
energenta, na katerega bomo ogrevali šotor), luči v šotoru, popravili temelje in ograje na 
ostalih igriščih in zamenjali elektro omarice vezane na delovanje šotora in zunanje 
razsvetljave. V sezoni 2022 bo klub ponovno uporabljal hrvaški tenisit, ki se je izkazal za zelo 
dobrega. 
Jiri je prisotne člane seznanil z urejenostjo igrišč št.1 in 2, ki sta zaradi celoletnega igranja 
tenisa deležni še dodatne skrbi predvsem v poletnem času, ko leš odnašata dež in veter.  
Klub bo v poletni sezoni 2022 ponovno opozarjal vse obiskovalce igrišč, da skrbijo za higieno 
v garderobah. Žal nekateri prinašajo leš v garderobe, kar je nesprejemljivo. Ker je v poletni 
sezoni prihajalo do različne umazanije v tuš kabinah, bo na omenjeno stanje klub še dodatno 
pozoren. 
Jiri je seznanil člane, da je klub skupaj z MONM uredil in odstranil nekatera drevesa, ki bodo 
nadomeščena z drugimi bolj primernimi za okolico oz. bližino igrišč. 
V poletni sezoni 2021 ni  prihajalo več  do težav glede elektrike oz. razsvetljave. Zavod NM je  
povečal moč varovalk in s tem je bila zadeva urejena. Najemnik, ki je imel v najemu Bar 
Beach, je žal končal z dejavnostjo. Klub bo prosil Zavod Novo mesto, da čim prej najde 
najemnika, saj je urejenost omenjenega dela ob igriščih v interesu teniškega kluba. Klub bo 
tudi opozarjal člane kluba, ki igrajo v večernih urah, da ne prosijo za prižig luči, če to ni nujno 
potrebno. Mišljeno je za kratek čas.  Npr:  prižig ob 19.50 uri, igrajo pa do 20.00 ure.  Če se 
igra v nočnih urah, pa je vklop luči seveda smiseln. Cena razsvetljave je klub podražitvi el. 
energije enaka kot v letu 2021. 
Občni zbor je sprejel sklep, da bo članarina za leto 2022  za odrasle 20,00 € in  15,00 € za 
otroke (člane teniške šole). Članarino morajo člani kluba poravnati do 31. maja 2022. Višina 
letne članarine za letošnje leto 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 zaključil občni zbor ob 20. uri in 55 minut. 
  



Novo mesto, 9.3.2021 
 
 
  
Predsednik delovnega predsedstva: 
Jiří Volt 
 
 
 

Zapisnikar: Matjaž Papež  
 
 
 

 Overitelja zapisnika: 
 
 
Marija Zupanc  
 
Jože Kocjančič 


