
 

 
 

 

 

 

Trenerska organizacija TZS 
Predsednik IO TO TZS 
Gregor Šenica 
 
 

Poročilo za volilno skupščino 
Trenerske organizacije TZS 

za obdobje 2017-2021 
 
Trenerska organizacija TZS je v obdobju 2017-2021 delovala v skladu s svojim statutom in pravilniki na 
strokovno - organizacijskem , informacijskem in administrativnem nivoju. 
 

1. Članstvo v obdobju 2017-2021 je bilo sledeče 
 
- 2017 (165 članov) 
- 2018 (187 članov) 
- 2019 (178 članov) 
- 2020 (189 članov) 
- 2021 (195 članov) 

 
 V primerjavi s preteklim štiriletnem obdobju (2014-2017), kjer je bilo povprečno število članov v TO  145, 
beležimo v obdobju (2018-2021) 30 odstotno rast članstva, kar nas izredno veseli, saj to prepoznavamo kot 
potrditev dela katero je bilo opravljeno v zadnjem štiri letnem obdobju. 
 

2. Delovanje Izvršnega odbora trenerske organizacije TZS 
 
Izvršni odbor trenerske organizacije  je deloval v sestavi : 
- Gregor Šenica (predsednik) 
- Tomaž Berendijaš (podpredsednik) 
- Andrej Hovelja (član IO ) 
- Jernej Jakopina (član IO) 
- Maja Matevžič ( članica IO) 
- Goran Jelen (član IO) 
- Miha Markovič 

  
Izvršni odbor TO je v obdobju deloval konstruktivno in v korist članov. Zaradi spremembe področja delovanja 
izven tenis je v mesecu maju 2020 odstopno izjavo podal Miha Markovič, katero smo sprejeli. Ker interni 
pravilniki to  dopuščajo, IO novega člana ni imenoval in v nadaljevanju nemoteno deloval v 6 članski sestavi. 

 
3. Organizacija izobraževalnih prireditev 

 
Priprava trenerskih konferenc in delavnic je bila tudi v tem obdobju osrednja aktivnost organizacije. V 
obdobju smo pripravili naslednje dogodke: 
 

- 23. trenerska konferenca TZS, Ljubljana november 2018 
- Licenčna trenerska vikend delavnica ( predavatelj Ruben Neyens), Ljubljana marec 2019 
- 24. trenerska konferenca TZS, Ljubljana december 2019 
- Licenčna trenerska vikend delavnica (predavatelj Carl Maes), Medvode februar 2020 



 

 
 

 

 

 

- 25. trenerska konferenca TZS, webinar november 2020 
- 26. trenerska konferenca TZS, webinar december 2021 
- Licenčna trenerska vikend delavnica (predavatelj Simon Wheatley), Medvode marec 2022 

 
V obdobju zadnjih dveh let smo zaradi epidemioloških razmer in posledičnih omejitev glede organizacije 
dogodkov izpeljali dve trenerski konferenci preko webinarja. Kljub pomanjkanju socialnega dela konference 
v smislu formalnega in neformalnega druženja trenerjev, nam je dana oblika konference omogočila 
sodelovanje številnih tujih predavateljev v formatu on-line predstavitve, katere bi v prvotnem formatu 
konference zaradi časovnih in finančnih zahtev predavateljev bilo bistveno težje izpeljati. Z udeležbo na 
konferencah v zadnjem štiriletnem obdobju smo lahko zelo zadovoljni, saj beležimo praktično vsakoletno 
povečanje števila udeležencev, kar posledično pomeni tudi povečanje števila teniških trenerjev s potrjeno 
trenersko licenco. Skupno število trenerjev s potrjeno licenco se bliža številki 200, kar je tudi eden izmed 
prvih ciljev za prihodnje delovanje trenerske organizacije. 
 
 

4. Prenova spletnih strani Tenis Slovenije 
  
V sodelovanju s pisarno Tenis Slovenije in direktorjem Gregor Krušičem smo se dogovorili za prenovo spletnih 
vsebin tudi v delu, kjer so vsebine namenjene trenerjem in članom trenerske organizacije. Možnosti za razvoj 
v oglaševanju in obveščanju v tem segmentu je še veliko. Pripravlja se projekt » Postani teniški trener«, kateri 
gre v kontekst razvojnega načrta trenerske organizacije za naslednja štiri leta. Velik neizkoriščen potencial 
glede informacijskega kanala prepoznavamo tudi v uporabi Facebook profila Trenerske organizacije, katerega 
je potrebno v prihodnje bolje izkoristiti. 
 

5. Administrativno delovanje trenerske organizacije  
 
Trenerska organizacija je v preteklem štiriletnem obdobju delovala brez sekretarja. Z angažiranjem članov IO 
TO in   sodelovanjem s pisarno Tenis Slovenije smo v obstoječem obsegu delovanja organizacije izpeljali vse 
aktivnosti na zelo visokem nivoju.  
 

6. Ugodnosti za člane in marketinške dejavnosti 
 
Ugodnosti za člane trenerske organizacije so: 

- nižja kotizacija članom za udeležbo na  konferencah in delavnicah, katere organizira TO TZS, 
- brezplačni dostop do ITF Academy portala ( po analizi števila in obsega koriščenja naših članov je 

tovrstni strokovni kanal zelo neizkoriščen in ga je potrebno v prihodnje bolje promovirati kot vir 
nadgradnje sistema usposabljanja), 

- dostop do posnetkov vseh domačih konferenc in delavnic v organizaciji TO TZS, evropskih Tennis 
Europe konferenc in svetovnih ITF konferenc , 

- brezplačne udeležbe že licenciranih trenerjev na Hrvaški trenerski konferenci, 
- udeležba na Tennis Europe in ITF konferencah. 

 
Kljub poizkusom v preteklih letih, da trenerjem omogočimo nakup teniške opreme za lastne potrebe, ki niso 
dosegle željenega učinka menimo, da ima številčnost članov v organizaciji potencial, ki ga je smiselno 
izkoristiti za skupni nastop napram različnim dobaviteljem teniške opreme in drugih storitev. V tem segmentu 
bi vsekakor bile dobrodošle sugestije trenerjev članov organizacije, glede na njihove potrebe.  
 
 



 

 
 

 

 

 

7. Usposabljanje v obdobju 2018-2021  
 
V obdobju 2018-2021 smo sodelovali v projektu »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022”,  
katerega delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.  V okviru projekta smo uspeli v sodelovanju z izvajalcem tečaja dr. Alešem Filipčičem izpeljati 
naslednja usposabljanja: 
 

- Športno treniranje, Trener , 1. Stopnja (6.9.-7.10.2018) 
- Športno treniranje, Trener, 1. Stopnja – dousposabljanje Trener C (22.6.-30.6.2019)  
- Športno treniranje, Trener, 1. Stopnja – dousposabljanje Trener C (21.9.-6.10.2019)  
- Športno treniranje, Trener, 1. Stopnja – dousposabljanje Trener C(15.2.-23.2.2020)  
- Športno treniranje, Trener, 1. Stopnja  (5.3.-6.9.2020)  
- Športno treniranje, Trener, 2. Stopnja  (19.11.2020-13.6.2021)  
- Športno treniranje, Trener, 1. Stopnja  (3.5.-4.7.2021)  
- Športno treniranje , Trener, 2. Stopnja ( v pripravi – predviden datum 10.-12.6.2022) 
 

V zgoraj naštetih tečajih je brezplačno sodelovalo skupno 124 trenerjev slovenskih trenerjev. Skupna 
vrednost tečajev je bila 81.750,47 eurov. 
 
 

8. Finančno poslovanje v obdobju 2018-2022 
 

 

   Končno stanje na 31.12.2017 
15.860,80 eur 

Leto 2018 
                                    Prihodki  
                                    Odhodki 
                                      Razlika 

 
21.824,80 eur 
17.821,00 eur 

4.003,80 eur 

 
 
 

19.574,50 eur 

Leto 2019 
Prihodki 
Odhodki 

Razlika 

 
23.091,00 eur 
16.937,00 eur 

6.154,80 eur 

 
 
 

 25.729,00 eur 

Leto 2020 
Prihodki 
Odhodki 

Razlika 

 
19.140,00 eur 

8.656,00 eur 
10.484,00 eur 

 
 
 

36.063,00 eur 

Leto 2021  
Prihodki 
Odhodki 

Razlika 

 
18.626,00 eur 

4.343,00 eur 
14.283,00 eur 

 
 
 

50.345,00 eur 
 
Z večjim številom članov v trenerski organizaciji so se zvišali prihodki organizacije. Zaradi epidemioloških 
omejitev sredstev v zadnjih dveh letih le teh nismo mogli nameniti za pripravo dodatnih praktičnih aktivnosti 
in dogodkov poleg že obstoječih, katerih namen bi bil dvig kvalitete dela slovenskih teniških trenerjev. 
Vsekakor pa trenutno finančno stanje  omogoča pripravo dolgoročnega razvoja trenerske organizacije, ki gre 
vzajemno z aktivnostmi pisarne Tenis Slovenije in njega angažmaja pri organizacije večjega števila turnirjev 



 

 
 

 

 

 

Tennis Europe, ITF , WTT in WTA. Poleg dolgoročno začrtanega  mednarodnega koledarja tekmovanj Tenis 
Slovenije in zaznanega po-koronskega povečanja zanimanja za igranje tenisa, ki se odraža v velikem številu 
otrok po klubih, v izvršnem odboru trenerski organizaciji prepoznavamo to  kot priložnost za dvig kvalitete 
trenerskega dela, ki bi se moral v skupnem cilju vseh klubov odražati v povečanju števila otrok na turnirjih 
Tenis Slovenije.  
 
 
Pripravil : Gregor Šenica  
 
Ljubljana, 20.4.2022 
 

 


