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Poročilo za skupščino TZS
Delovanje Trenerske organizacije TZS
v letu 2017
.

1. Članstvo v TO TZS
V letu 2017 smo z članstvom 165 trenerjev dosegli do sedaj največje število članov, kar
nas izredno veseli, po drugi strani pa nalaga veliko obvezo za kvalitetno delovanje
organizacije v korist slovenskih teniških trenerjev.
.
2. Strokovna srečanja
V mesecu marcu 2017 smo izvedli dvodnevno vikend delavnico z svetovno priznanim
teniškim strokovnjakom iz področja razvoja motorike Kennethom Bastiaensenom
(Belgija). Izvršni odbor TO ocenjuje delovnico iz vsebinskega vidika kot zelo uspešno in
vidi velik potencial v pripravi tovrstnih dogodkov tudi v prihodnje.
Podpredsednik trenerske organizacije Gregor Šenica se je v mesecu oktobru od 11.14.11. 2017 udeležil tudi ITF svetovne konference teniških trenerjev v Sofiji (Bolgarija).
Skupaj z kolegiji iz Hrvaške je uspel posneti vso konferenco, ki je sedaj na razpolago
članom trenerske organizacije v bazi posnetkov, ki ga hranimo v pisarni TZS.
Konferenco je izkoristil za navezovanje stikov z potencialnimi predavatelji na domačih
konferencah in delavnicah.
V mesecu decembru 2.in 3.12. 2017 smo organizirali 22. Trenersko konferenco v
Ljubljani v okviru katere smo se izključno orientirali na kategorijo do 10 let. Zaradi
izjemne priložnosti, da gostimo predavatelja Mike Barrella (Združene države Amerike)
smo se odločili za format enega predavatelja in mu s tem časovno omogočili
poglobljeno predstavitev modernih pristop poučevanja v najnižjih kategorijah u10.
Konference se je udeležilo 151 slovenskih trenerjev.
V okviru 22. Trenerske konference TZS smo imeli redno volilno skupščino trenerske
organizacije TZS. Kot edini kandidat je svoj program predstavil Gregor Šenica, ki je bil
izvoljen za predsednika trenerske organizacije za obdobje 2017-202

3. Finančno poslovanje TO
V obdobju 2017 je TO z delovanjem ustvarila
- Prihodkov 21.655,20 eur
- Odhodkov 14.695,20 eur
- Razlika
6.960,00 eur
Končni saldo na 31.12.2016 TO TZS je bilo 6,960. Sredstva se bodo uporabila v letu
2018 za:
-delovanje IO TO,
-organizacijo najmanj dveh strokovnih vikendov, kjer bodo trenerji imeli možnost
pridobiti potrebno trenersko licenco
-udeležbo na TE konferenci pridvidoma v mesecu oktobra 2018
- ponatis ITF trenerskega priročnika
4. Načrti za prihodnje
Trenerska organizacija želi v prihodnje delovati v skladu z predstavljenim programom
novega predsednika. Sodelovanje z pisarno TZS je zgledno, možnost napredka pa se
vidi v sodelovanju z strokovnim svetom. Marketinške aktivnosti potekajo predvsem v
času trenerske konference, kjer smo sodelovali z podjetji Radgonske penine, Žito in
Plastenka. Možnosti za napredek na tem področju obstajajo in jih je potrebno v
prihodnje temeljito preučiti.
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