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Zadeva: Odgovor na informacijo objavljeno na spletni strani TZS »Tečaji za trenerje tenisa –
obvestilo«
Očitno, da je pobuda IO TO TZS za spremembo statuta TZS, zdramila pristojne na TZS, da so pričeli z
aktivnostmi na področju usposabljanja teniških trenerjev. Člane IO Trenerske organizacije TZS pričete
aktivnosti navdajajo z optimizmom, manj pa način kako se je direktor TZS Gregor Krušič lotil reševanje
te problematike. Najprej se seveda postavlja vprašanje, kateri organ v okviru TZS (Predsednik TZS,
Direktor TZS, Upravni odbor, Strokovni svet, Trenerska organizacija TZS…) se je (bo) ukvarjal s
problematiko usposabljanja teniških trenerjev.
Avtor zapisa zavaja teniško javnost, da se bodo tečaji usposabljanja za strokovno delo v športu (panoga
tenis) začeli takoj po izbiri izvajalca. Glede na to, da je bil zadnji tečaj za trenerje tenisa D zaključen
oktobra 2014 in, da TZS trenutno nima, s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport,
sprejetih programov strokovnega usposabljanja za nazive trener tenisa D, C, B in A, to preprosto ne
drži.
Zato IO TO TZS opozarja pristojne, da mora TZS kot nosilka usposabljanja najprej pripraviti nove
programe usposabljanja ter začeti postopek verifikacije programov. Kot smo zapisali že v predlogu za
spremembo statuta TZS, programi usposabljanja, ki so veljali do 17.12.2014 zaradi sprememb pravil o
usposabljanja strokovnih delavcev v športu, niso več primerni. V tem trenutku se TZS tudi ne more
vključiti v morebitno nadaljevanje projekt ESS, ki je omogočal brezplačno udeležbo kandidatov na
tečajih za trenerje tenisa C, B in A.
Zato IO TO TZS predlaga pristojnim, naslednje aktivnosti:
1. Priprava programov usposabljanja za tečaje – trener tenisa D, C, B in A,
2. Priprava razpisa za izvajalce programov usposabljanja,
3. Izvedba razpisa in izbira izvajalca programov usposabljanja.
*Opomba: aktivnosti 1. in 2. lahko tečeta vzporedno.
Teniški pozdrav!
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Poslano: Marku Umbergerju, predsedniku TZS; Teniškim klubom, članom TZS; Članom trenerske
organizacije TZS in kandidatom za usposabljanje.

