ZAPISNIK
1. seje
IZVRŠNEGA ODBORA TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS,
ki je bila v ponedeljek 11.5. ob 20.15 uri preko spletne aplikacije Zoom
Prisotni člani IO TO TZS: Tomaž Berendijaš, Jernej Jakopina, Goran Jelen, Maja Matevžič, Andrej
Hovelja, Aleš Filipčič in Gregor Šenica.
Odsotni: Miha Markovič

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

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje,
Poročilo o organizaciji 24.trenerske konference 2019 (30.11-1.12.2019),
Poročilo o organizaciji vikend delavnica s Carlom Maesom (22.-23.2.2020),
Usposabljanje teniških trenerjev v letu 2020,
Organizacija Tennis Europe konference,
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. redne seje IO TO TZS
Predsednik IO TO TZS Gregor Šenica je vprašal ali ima kdo kakšne pripombe na posredovani
zapisnika 2. seje v letu 2019 IO TO TZS. Ker na posredovani zapisnik ni bilo pripomb, je predsednik
IO TO TZS Gregor Šenica dal na glasovanje potrditev zapisnika.
IO TO TZS sprejme zapisnik 2. seje v letu 2019 IO TO TZS
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2) Poročilo o organizaciji 24. trenerske konference
Predsednik IO TO TZS Gregor Šenica je pripravil poročilo o organizaciji 24. trenerske konference,
ki je potekala 30.11.-1.12. 2019 v ŠC Millenium v Ljubljani. Trenerske konference se je udeležilo 150
trenerjev iz Slovenije, 10 študentov Fakultete za šport in 5 gostov trenerjev iz Hrvaške. Z organizacijo

konference je TO ustvarila 2.109,40 eur presežka , ki se bo uporabil za delovanje TO v letu 2020.
Člani IO so opravili evalvacijo izbora trenerja leta in organizacije konference na podlagi izpolnjenih
anketnih vprašalnikov.

IO TO TZS sprejme poročilo o izvedbi 24. trenerske konference
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3) Poročilo o organizaciji Vikend delavnica s Carlom Maesom (22.-23.2.2020),
Spomladanska trenerska vikend delavnica je potekala 22.-23.2.2020 v dvorani teniškega kluba Spin
Medvode. Letošnji gost je bil eden izmed svetovno najbolj priznanih trenerjev in predavateljev Carl
Maes (Belgija). Delavnice se je udeležilo 29 slovenskih trenerjev in 6 študentov Fakultete za šport.
TO je z organizacijo delavnice ustvarila 1.832,81 eur izgube, katero bo pokrila iz sredstev TO. Člani
IO so razpravljali o vsebini in organizaciji delavnice. Strinjali so se, da je po vsebinski plati predavatelj
upravičil pričakovanja, TK Spin Medvode pa poskrbel za zelo dobro organizacijo dogodka.
Člani IO TO TZS sprejmejo poročilo o organizaciji vikend delavnice s Carlom Maesom (22.23.2.2020),
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad 4 ) Usposabljanje teniških trenerjev v letu 2020
Aleš Filipčič je seznanil ostale člane IO odbora o stanju glede usposabljanja teniških trenerjev.
Trenutno še čakamo navodila s strani OKS-a o možnosti nadaljevanja že začetega tečaja za
trenerja Tenisa C (strokovni delavec 1 – športno treniranje – tenis), ki je bil prekinjen na podlagi
ukrepov sprejetih v povezavi z »Corona virusom«.
Člani IO TO TZS o tej točki niso glasovali.
Ad. 5) Organizacija Tennis Europe konference
Gregor Šenica je seznanil ostale člane o njegovih aktivnostih in aktivnostih pisarne TS o opravljenih
razgovorih v času obiska predstavnikov ITF oziroma Tennis Europe v Ljubljani. Predstavnika sta si
ogledala ŠC Millenium in nekaj hotelov, ki bi lahko gostili udeležence konference. Z organizacijo
takšnega dogodka bi trenerska organizacija obeležila svojo 25. trenersko konferenco , ki bi potekala
v dogovorjenem terminu (oktober-december 2020).
Člani IO TO TZS sprejmejo sklep o podpori organizacije Tennis Europe konference, ki bi
potekala v času 25. trenerske konference
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6.1) Odstopna izjava člana IO TO Miha Markoviča
Prisotni člani so bili na podlagi poslanega elektronskega sporočila iz dne 11.5.2020 seznanjeni z
odstopom Miha Markoviča iz mesta člana IO TO. Kot razlog je navedel že več kot enoletno
neaktivnost na področju poučevanja tenisa. Gregor Šenica je izpostavil dolgoletno delo Mihe
Markoviča v trenerski organizaciji in se mu za ves njegov prispevek iskreno zahvaljuje. Do konca
mandata bo obstoječi izvršni odbor TO TZS deloval s šestimi člani.
Člani IO TO TZS sprejmejo sklep o odstopni izjavi Mihe Markoviča iz mesta člana IO TO.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad. 6.2) Razno
Pod točko razno ad. 6.2 so člani razpravljali o problematiki poučevanja tenisa v osnovnih šolah. Na
podlagi izkušenj prisotnih trenerjev članov IO , smo prišli do informacij, da so izkušnje od šole do
šole zelo različne. Preveriti bo potrebno ali obstaja interes s strani krovne organizacije TS o širši
akciji vključevanja poučevanja tenisa v osnovnih šolah.
Pod to točko ni bilo glasovanja in sprejetega sklepa.

Seja je bila zaključena ob 22:35 uri.

Zapisal:
Gregor Šenica
Ljubljana, 15.5.2020

Predsednik IO TO TZS:
Gregor Šenica

