
 

 

 
 

PROGRAM DELA TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS ZA OBDOBJE 2017-2021  

V letu 2017 trenerska organizacija praznuje svojo 25 letnico obstoja. V vseh letnih 
svojega delovanja se lahko pohvali z organizacijo številni konferenc, ki so bile po 
svoji vsebini zelo uspešne. Na njih so sodelovali številni domači in tuji strokovnjaki in 
s tem lahko ocenimo, da so slovenski teniški trenerji imeli možnost pridobiti 
najnovejše informacije. Ravno pester nabor predavateljev in kvalitetne vsebine v 
preteklih letih postavljajo v prihodnje pred nas velik izziv, da ohranimo nivo konferenc 
oziroma ga še nadgradimo.  

Cilji delovanja v obdobju 2017-2021 so sledeči:  

1. Izobraževanje in usposabljanje  

V prihajajočem obdobju pričakujemo, da se bo po sprejetju novega Zakona o športu 
uredilo financiranje s strani ESS in s tem omogočilo vsem trenerjem, ki bi želeli 
opraviti usposabljanje za trenerja C, B in A sofinaciranje. V letu 2018 sta predvidena 
dva tečaja za Trener D in po en tečaj Trener C in Trener B.  

2. Strokovna literatura  

Po izdaji knjige ITF Priročnik za teniške trenerje v letu 2011 in knjige ITF Razvoj 
teniške tehnike v letu 2015 imamo na področju strokovne literature sledeče načrte v 
letu 2018:  

• -  Ponatis knjige ITF Priročnik za teniške trenerje  
• -  Priprava finančnega načrta za prevod knjige ITF Coaching Beginner and 

Intermediate  

Tennis Player in realizacija 
Za oba projekta bomo poskušali pridobiti nepovratna sredstva od Fundacije 
za šport.  

3. Članstvo v trenerski organizaciji  

Z organizacijo vsaj dveh dogodkov letno ( konferenca in licenčni seminar) želimo 
slovenskim teniškim trenerjem omogočiti nenehno izobraževanje. Trenerji imajo še 
vedno možnost koristi ITF aplikacijo I-coach in našo knjižnico posnetkov iz slovenski 
konference, Tennis Europe in ITF svetovnih konferenc. Baza naših posnetkov je 
vsako leto večja, zato ocenjujemo, da imajo trenerji možnost dostopa do resnično 
kvalitetnih vsebin.  



 

 

 
 

4. Marketinške aktivnosti  

Izmed vseh področji delovanja trenerske organizacije je tu še največ možnosti za 
napredek. Dosedanje aktivnosti niso dale pričakovanega učinka, kljub temu da so 
bile iz strani naših partnerjev dogovori dobri. V prihodnje je potrebno vzpostaviti več 
dialoga med trenerji in jih povprašati kaj bi jih vzpodbudilo, da bi bili tovrstni dogovori 
vzajemno bolj uspešni. Predvsem je potrebno okrepiti sodelovanje z teniškimi 
proizvajalci v smislu prenosa najnovejših informacij na področju teniške opreme.  

5. Sodelovanje na mednarodnih konferencah  

Kot je bila že v preteklih letih praksa smo del sredstev vedno namenili za udeležbo 
na Tennis Europe in ITF svetovnih konferencah. Poleg spremljanja same vsebine, 
kjer so predstavljeni najnovejši trendi v tenisu, so tovrstni dogodki priložnosti za 
vzpostavitev stikov z svetovno priznanimi predavatelji in posledično povabilo na 
slovenske konference. Tudi v prihodnje želimo članom omogočiti udeležbo na teh 
dogodkih.  

6. Administracija in finančni servis  

Sodelovanje z pisarno TZS je zgledno. Zaradi racionalizacije stroškov delujemo brez 
tajnika. Z bolj aktivnim sodelovanjem in vključevanjem v razprave in zastopanje 
interesov trenerjev je tudi na tem področju možnost za napredek v delovanju 
trenerske organizacije.  

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 30.11.2017  

Gregor Šenica  

 


