
 

 
 

 

 

 

 
Z A P I S N I K 

 
1. seje 

 
IZVRŠNEGA ODBORA TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS, 

 
ki je bila  v petek, 6.8.2021 ob 13.00 uri preko spletne aplikacije Zoom 

 
 
Prisotni člani IO TO TZS: Andrej Hovelja, Jernej Jakopina, Goran Jelen,  Gregor Šenica. 
 
Odsotni:  Tomaž Berendijaš in Maja Matevžič (oba upravičeno odsotna) 
 
Predvideni dnevni red seje: 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje, 
2. Poročilo iz 25.Trenerske konference 2020 
3. Usposabljanje teniških trenerjev  do konca  leta 2021 
4. Organizacija trenerske konference 2021 
5. 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  3. redne seje IO TO TZS 2020 
 
Predsednik  IO TO TZS Gregor Šenica je vprašal ali ima kdo kakšne pripombe na posredovani zapisnika  3. seje 
IO TO TZS v letu 2020. Ker na posredovani zapisnik ni bilo pripomb, je predsednik IO TO TZS Gregor Šenica 
dal na glasovanje potrditev zapisnika. 
 
IO TO TZS sprejme zapisnik 3. seje v letu 2020 IO TO TZS  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2) Poročilo 25. Trenerska konferenca 2020 
 
Predsednik IO TO TZS Gregor Šenica  je pripravil  poročilo o organizaciji 25. Trenerski konferenci (28.-
29.11.2020), katera je zaradi aktualnih zdravstvenih razmer potekala preko spletne aplikacije Zoom.  Na 
konferenco se je prijavilo 186 trenerjev, študentov in gostov iz tujine. Letošnji predavatelji so bili Ruben 
Neyens (Belgija), Hrvoje Zmajić (Hrvaška), Simon Wheatley (Velika Britanija), Wim Fissette (Belgija), Matej 
Lunežnik (Slovenija) in Jernej Rošker (Slovenija).Glasovanje za trenerja leta je potekalo v okviru konference s 
pomočjo spletnega glasovanja. Glasovno pravico je imelo 161 trenerjev članov Trenerske organizacije TZS, 
glasovalo je 107 trenerjev. V izbor za trenerja lete 2020 je IO TO na podlagi dosežkov  uvrstili sledeče trenerje.   
 

1. Zoran Krajnc   (prejel 61 glasov – 57,01 %) 

2. Robert Cokan  (prejel 38 glasov – 35,51%) 

3. Primož Starčič  (prejel 8 glasov – 7,48%) 



 

 
 

 

 

 

 

Na podlagi rezultatov glasovanja je bil Zoran Krajnc izbran za Trenerja leta 2020.Glede na aktualne 
zdravstvene razmere je bil način in izbira predavateljev konference med trenerji odlično sprejet.  
 
IO TO TZS sprejme poročilo 25.trenerske konference 
 
Sklep je  bil soglasno sprejet 
 
Ad. 3) Usposabljanje teniških trenerjev do konca leta 2021 
 
V dogovoru z dr. Alešem Filipčičem so  v načrtu usposabljanj teniških trenerjev predvidene naslednje 
aktivnosti: 

1. Tečaj za trenerja tenis C (120 ur) 
2. Do-usposabljanje za trenerja C (30 ur) – za vse trenerje D in vaditelje tenisa 
3. Do-usposabljanje za trenerja B (30 ur) – za vse trenerje C (po starem programu) 
4. Popravni izpiti za vse stare tečaje 

  
Vsi aktualni razpisi in koledar usposabljanj se objavi na spletni strain TS in pošlje vsem članom trenerske 
organizacije in klubom preko e-pošte. 
 
Člani IO TO TZS sprejmejo načrt usposabljanja do konca leta 2021 
 
Sklep je bil soglasno sprejet 
 
 
Ad 4 ) Priprava 26. trenerske konference v virtualni obliki  
 
Na podlagi izkušenj iz preteklega leta in predvidenih morebitnih bodočih zdravstvenih ukrepov glede 
epidemije so se člani IO TO strinjali, da je zaradi lažje organizacije in neželjenih morebitnih posledic ob 
organizaciji tako velikega dogodka kot je teniška konferenca le to organizirati v virtualni obliki. Datum 
trenerska konferenca se optimalno uskladi z koledarjem tekmovanj za zimo 2021/2022.  
 
Člani IO TO TZS o tej točki niso glasovali.  
 

Ad. 5)  Razno 
 
Pod  točko ad. 5 so člani razpravljali o možnostih posodobitve spletne strani TS v delu, ki se dotika trenerjev 
in njihovih aktivnosti. Predloge bo predsednik IO TO posredoval v pisarno TS. 
 
Člani IO TO TZS o tej točki niso glasovali 
 

Seja je bila zaključena ob 14.45 uri. 
 
 Zapisal:                      Predsednik IO TO TZS 
Gregor Šenica                                                        Gregor Šenica                   
 
Ljubljana, 8.8.2021 
 


