ZAPISNIK
1. seje
IZVRŠNEGA ODBORA TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS,
ki je bila v sredo, 14.03.2018 ob 8.30 uri v Max tenis klubu , lokacija nasproti
Tbilisijska 152, Ljubljana.
Prisotni člani IO TO TZS: Maja Matevžič, Tomaž Berendijaš, Jernej Jakopina, Andrej Hovelja
in Gregor Šenica.
Odsotni: Goran Jelen, Miha Markovič
Za 1. sejo IO TO TZS je bil posredovan naslednji dnevni red:
Predvideni dnevni red seje:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje in zapisnika skupščine TO TZS,
Poročilo o organizaciji in izvedbi 22. trenerske konference
Dopolnitev pravilnika o liceniranju trenerjev
Delovanje TO TZS v letu 2018 in dolgoročen razvoj TO TZS
Razno – pobude članov IO TO TZS

Gradivo za dnevni red smo člani IO TO TZS prejeli po elektronski pošti.
Član izvršnega odbora TO TZS Gregor Šenica, ki je sklical in vodil sejo, je pozdravil prisotne
in dal na glasovanje dnevni red. Ker ni bilo pripomb, je bil dnevni red soglasno sprejet.
Ad 1) Pregled in sprejem zapisnika 4. seje IO TO TZS in zapisnika skupščine TO TZS
Član IO TO TZS Gregor Šenica je vprašal ali ima kdo kakšne pripombe na posredovan zapisnik
4. seje IO TO TZS in zapisnika skupščine TO TZS. Ker na posredovana zapisnika ni bilo
pripomb, je član IO TO TZS Gregor Šenica dal na glasovanje potrditev zapisnika.
IO TO TZS sprejme zapisnik 1. seje IO TO TZS in zapisnik skupščine TO TZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2) Poročilo o organizaciji in izvedbi 22. trenerske konference
22. trenerske konference se je udeležilo 143 slovenskih trenerjev in 8 študentov Fakultete za
šport. Sprememba lokacije iz Otočca v Ljubljano se je iz organizacijskega vidika izkazala za
uspešno. Iz vidika udeležencev konference Ljubljana predstavlja boljše logistično lokacijo in
posledično nižjo stroškovno obremenitev, kar so udeleženci tudi potrdili. V finančnem poročilu
so se člani IO seznanili z pozitivno bilanco konference. Ustvarjeni presežek se bo porabil za
delovanje trenerske organizacije. V okviru 22. trenerske konference smo izbirali trenerja leta
2017. Kandidatov je bilo 7, kar kaže na zelo dobro delo slovenskih trenerjev v letu 2017.
Razdeljenih je bilo 137 glasovnic, vrnjenih 73 glasovnic. Na podlagi glasovanja trenerjev, ki so
bili udeleženci konference je trener leta 2017 postal Cokan Robi.

Člani IO TO TZS so analizirali evalvacijske vprašalnike in razpravljali o možnostih izboljšav v
razvoju konference.
Člani IO TO TZS so potrdili poročilo 22. trenerske konference.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad 3) Dopolnitev pravilnika o liceniranju trenerjev
Član IO TO TZS Gregor Šenica seznani s potekom sestanka pri g Hauptmanu na Inšpektoratu
RS za šolstvo in šport in njegovih priporočil v zvezi z dopolnitvami le tega. Člani IO TO TZS v
nadaljevanju razpravljajo o priporočilih. Pravilnik o licenciranju teniških trenerjev se v 5.členu
dopolni s sledečim besedilom:
»Izvršni odbor TO TZS v skladu s svojimi pooblastili nadzira uresničevanje tega pravilnika. V
primeru ugotovljenih kršitev, je Izvršni odbor TO TZS dolžan o tem nemudoma obvestiti
Disciplinski organ TZS, ki bo v skladu z določbami Disciplinskega pravilnika TZS zoper kršitelja
sprožil in vodil ustrezni postopek.«
Člani IO TO TZS potrdijo spremembo pravilnika v 5. členu in hkrati sprejmejo čistopis
pravilnika, ki vsebuje navedeno sprejeto določbo.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad 4 ) Delovanje TO TZS v letu 2018 in dolgoročen razvoj TO TZS
Člani IO TO TZS razpravljajo o načrtih za leto 2018 in dolgoročnem razvoju TO TZS, ki zajema
organizacijo konferenc in delavnic, aktivnosti za povečanje članstva in možnostih sodelovanja
z podjetjem Evolve9 (lastnik Mike Barrell) pri pripravi programa za razvoj kategorije u10.
Člani IO TO TZS o tej točki niso glasovali
Ad 5 ) Razno - pobude članov IO TO TZS
Člani IO TO TZS razpravljajo o pobudah, ki povezujejo razpravo ad 2 do ad 4.
Člani IO TO TZS o tej točki niso glasovali

Seja je bila zaključena ob 11:00 uri.
Zapisal:
Andrej Hovelja
Ljubljana 14.03.2018

Član IO TO TZS:
Gregor Šenica

