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Zadeva: Predlog dopolnitve Statuta TZS
Pravni okvir predlaganih dopolnitev Statuta TZS
V skladu z določili veljavnega Statuta TZS je v 19. členu zapisano, da je redna Skupščina TZS pristojna,
da odloča o njegovem sprejemu, spremembah in dopolnitvah. V Statutu TZS je zapisano tudi, da TZS
med drugim skrbi tudi za trenersko dejavnost ter, da so v TZS kot pravne osebe s svojimi organi in
partijami žiro računa vključene tudi Trenerska organizacija TZS, … Vse te organizacije oz. zveze imajo
vsaka svojo skupščino, predsednika in izvršilni odbor.
Na osnovi določil veljavnega Zakona o športu je v 27. členu zapisano, da so za ustrezno usposobljenost
strokovnega kadra pristojne nacionalne panožne zveze.
V pravilih o usposabljanju strokovnih delavcev v športu je v 4. členu določeno, da so nosilci programov
usposabljanja v posamezni športni panogi nacionalne panožne športne zveze. V 10. členu je zapisano,
da program usposabljanja pripravi nosilec usposabljanja. V 15. členu je določeno, da je izvajalec
programa usposabljanja lahko nosilec ali od nosilca pooblaščena organizacija, ki ima v svojem
temeljnem aktu predvideno izvajanje dejavnosti usposabljanja.

Trenutno stanje na področju usposabljanja teniških trenerjev
TZS je 17.12.2014 prenehala veljavnost programov usposabljanja za trenerja tenisa D, C, B in A, kar
pomeni, da TZS trenutno ne more izvajati programov. Predsednik TZS Marko Umberger je bil,
5.12.2014, s strani takratnega izvajalca usposabljanj, dr. Aleša Filipčiča obveščen, da je potrebno pričeti
postopek spremembe in verifikacije programov. V tistem trenutku je takratni izvajalec že imel
pripravljene nove dopolnjene programe, saj je v letu 2013 prišlo do spremembe Pravil o usposabljanju
strokovnih kadrov v športu, in so bile potrebne spremembe programov.
Izbrani člani Izvršnega odbora Trenerske organizacije TZS so v maju in juniju 2015 poskušali s
predsednikom TZS Markom Umbergerjem in direktorjem TZS Gregorjem Krušičem urediti
problematiko usposabljanja, vendar ni prišlo do rešitve.
V obdobju od oktobra 2014, ko je bil izveden zadnji tečaj usposabljanja, pa do avgusta 2015 se je javilo
preko 50 kandidatov, ki bi želeli pristopiti k opravljanju tečaja za trenerja D, 25 kandidatov, ki so se
zanimali za tečaj za trenerja C in B, ter nekaj kandidatov, ki bi želeli opravljati popravni izpit. Ker imajo
študentje športnih fakultet med svojimi obveznostmi predpisano tudi udeležbo na tečajih
usposabljanja, trenutno stanje na tem področju, študentom ne omogoča zaključek študija.

Na osnovi zapisanega Izvršni odbor Trenerske organizacije TZS ugotavlja, da TZS na področju
usposabljanja teniških trenerjev ne opravlja vloge, ki jo ima na podlagi Zakona o športu, Statuta TZS in
Pravil o usposabljanju strokovnih kadrov.
Zato je Izvršni odbor Trenerske organizacije TZS na 4. seji, dne 25.8.2015 sprejel sklep, da TZS predlaga
dopolnitev Statuta TZS.

Predlog dopolnitve Statuta TZS
Predlagamo, da se iz Statuta TZS izbriše vse kar je vezano na trenersko dejavnost in se delovanje
Trenerske organizacije opredeli v posebnem delu, ki je naveden v nadaljevanju (podčrtano):
Posebna oblika združevanja (Trenerska organizacija TZS)
Trenerji tenisa se organizirajo kot posebna oblika združenja na ravni TZS kot Trenerska organizacija TZS
(v nadaljevanju TO TZS), kot pravna oseba s svojimi organimi in partijami žiro računa.
Najvišji organ TO TZS je skupščina, ki ga sestavljajo vsi člani TO TZS. Organi TO TZS so: skupščina, izvršni
odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija.
Podroben način organiziranja in delovanja TO TZS se določi s Poslovnikom o delovanju TO TZS, ki mora
biti v skladu s Statutom TZS. Predlaga in sprejme ga skupščina TO TZS, potrdi pa skupščina TZS.
TO TZS je zadolžena in odgovorna za redno in permanentno (licenčno) usposabljanje teniških trenerjev.
TZS podeli TO TZS vlogo nosilca usposabljanj teniških trenerjev v RS.
Predsednik TO TZS je po svoji funkciji član Upravnega odbora TZS.

Člani Izvršnega odbora Trenerske organizacije TZS predlagamo, da se do predloga dopolnitev Statuta
TZS opredelijo člani TZS (klubi), predstavniki odborov in komisij TZS ter člani Trenerske organizacije
TZS. Prav tako želimo, da se predlog dopolnitev obravnava na naslednji redni skupščini TZS. Zaradi
objektivnega obveščanja, pa menimo, da morajo o problematiki usposabljanja teniških trenerjev, biti
obveščeni tudi kandidati, ki bi se želeli vključiti v tečaje za trenerje tenisa.
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