ZAPISNIK
2. seje
IZVRŠNEGA ODBORA TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS,
ki je bila v petek, 06.07.2018 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

Predvideni dnevni red seje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje,
Priprava 23. Trenerske konference
Mnenje MIZŠ k ustreznosti aktov NPŠZ
Uredba GDPR in njena implementacija v TO TS
Odhod Žige Ham Kacina iz pisarne TS
Razno.

Gradivo za dnevni red smo člani IO TO TZS prejeli po elektronski pošti.
Predsednik 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 1. seje IO TO TZS
Predsednik IO TO TZS Gregor Šenica je vprašal ali ima kdo kakšne pripombe na posredovan
zapisnik 1. seje IO TO TZS. Ker na posredovan zapisnik 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) Priprava 23. trenerske konference
Pogovarjamo se o organizaciji in predstavitvi potencialnih kandidatih, ki bodo predavali na
prihajajoči 23. trenerski konferenci, ki naj bi se odvila 1. in 2.12.2018. Pripravi se predlog teme
konference, pridobi potrditve predavateljev in pripravi prva obvestila za trenerje in klube.
Razmišlja se o uradni aplikaciji trenerske konference.
Člani IO TO TZS so pooblastili predsednika TO TZS za nadaljnje usklajevanje s
potencialnimi predavatelji za 23. trenersko konferenco.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3) Mnenje MIZŠ k ustreznosti aktov NPŠZ
Član IO TO TZS Gregor Šenica seznani prisotne s potekom komunikacije z OKS-om. Na
podlagi pravnega mnenja mora UO TZS sprejeti Pravilnik o licenciranju.
Glede dopolnitve disciplinskega pravilnika TZS glede sankcij za trenerje, ki nimajo licence je
potrebno opredeliti nadaljnje korake, ki se usklajujejo z pravnim mnenjem. Končno potrditev k
dopolnitvam potrjuje UO TZS, izvaja pa jih TRK.
Člani IO TO TZS so mnenja, da je za rešitev te točke potrebno pravno mnenje za katerega
se prosi ga. Nino Spremo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4 ) Uredba GDPR in njena implementacija v TO TZS
Varovanje podatkov se rešuje na nivoju TZS, pripravlja se paket za klube. Komunikacija
trenerske organizacije mora potekati za kar je potrebno je pridobiti pridobiti soglasja trenerjev
in klubov. Zadeva se rešuje v sodelovanju s TZS, ki bo postavila izhodišča.
Člani IO TO TZS o tej točki niso glasovali.
Ad 5 ) Odhod Žige Ham Kacina iz pisarne TS
Razpravljamo o potrebi poslovnega sekretarja za potrebe delovanja TO TZS, ki bo nadomestil
delo, ki ga je do sedaj opravljal g. Žiga Ham.
Člani IO TO TZS so mnenja, da trenutno ni potrebe za poslovnega sekretarja. Ob
približevanju datuma trenerske konference se bo razmišljalo o možnih rešitvah na tem
področju pri povečanem obsegu dela.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6 ) Razno - pobude članov IO TO TZS
Obračun kilometrine za udeležbo na sejah se mora s strani članov IO TO TZS poslati do konca
tekočega meseca. Rok plačila s strani TZS je 60 dni.
Preventivni pregledi za mlade športnike: V javni obravnavi je Predlog pravilnika za izvajanje
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, kar je priložnost za ureditev odprtih
vprašanj v zvezi s pregledi športnikov. Vzpostaviti stik z g. Krušičem Gregorjem in dr. Zupet
Petro.
Tennis Europe Coaches Conference se bo letos odvila v Franciji, v času od 18.-21.10.2018
na temo »Ženski tenis«. Konference se bodo udeležili Maja Matevžič, Andrej Hovelja in Gregor
Šenica. Stroški udeležbe na konferenci se bodo pokrili iz za to predvidenih sredstev TO TZS.

Člani IO TO TZS o tej točki niso glasovali.

Seja je bila zaključena ob 11:15 uri.
Zapisal:
Andrej Hovelja
Ljubljana 09.07.2018

Predsednik IO TO TZS:
Gregor Šenica

