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Zadeva: Prenova sistema usposabljanja teniških trenerjev 
 
 
Spoštovani teniški trenerji, trenerke in tisti, ki bi to želeli postati, 
 
Zaradi sprememb športne zakonodaje je bilo potrebno prenoviti sistem usposabljanja teniških 
trenerjev. Naj za uvod navedemo nekaj pomembnih dogodkov, ki so botrovali tej spremembi: 
20.6.2018 je bil sprejet nov Zakonom o športu, temu je 13.6.2018 sledila sprememba Pravil o 
usposabljanju strokovnih delavcev v športu in 28.1.2019 je Trenerska organizacija TS na svoji 
redni seji sprejal nov sistem usposabljanja teniških trenerjev. 
 
Vsebinski razlogi za prenovo so: 
 

- Izboljšanje možnosti financiranja tečajev s strani Evropskega socialnega sklada, 
- Povečanje obsega kompetenc na posamezni stopnji usposabljanja in omogočeno 

samostojno delo strokovnih delavcev po zaključeni prvi stopnji usposabljanja, 
- Uskladitev števila ravni usposabljanja z mednarodno teniško federacijo (ITF). 

 
Nov sistem usposabljanja teniških trenerjev predvideva zmanšanje števila programov s štiri 
na tri. Skupno število ur in kreditnih točk ostaja nespremenjeno, in sicer 360 ur (24 KT). Tudi 
vsebine (teoretične in praktične) se z vidika celovitosti usposabljanja ne spremenijo. 
 
S prenovo programov usposabljanja spreminjamo predvsem kompetence na posamezni 
stopnji. Novi programi usposabljanja teniških trenerjev predvidevajo naslednje kompetence 
in področja delovanja: 
 
Trener tenisa C (strokovni delavec 1. stopnje): trener je usposobljen za samostojno delo in 
sicer izvedbo in nadzor treninga igralcev od 6. do 12. leta starosti, ki so usmerjeni prostočasne 
športno vzgojo otrok in mladine ter kakovostni šport mladih. Temeljne specifične kompetence 
so vezana na razumevanje razvoja tenisa skozi igro, dolgoročnem razvoju na taktično-
tehničnem področju in razvoju gibalnih sposobnosti. Program obsega 120 ur, ki bodo izvedeni 
v 5 tridnevnih modulih. Izpitne obveznosti so: preizkus igralnih sposobnosti, teoretični in 
praktični izpit, delovni zvezek in ocena osebnostnih značilnosti. 
 
Trener tenisa B (strokovni delavec 2. stopnje): trener je usposobljen za samostojno delo in 
sicer načrtovanje, organizacijo, izvedbo in nadzor treninga igralcev od 13. do 18. leta starosti, 
ki so usmerjeni v kakovostni šport mladih. Temeljne specifične kompetence so vezana na 
poznavanje osnov športnega treniranja, dolgoročnem razvoju tehnike skozi biomehanske 
principe in razvoju psiholoških veščin. Program obsega 120 ur, ki bodo izvedeni v 5 tridnevnih 



modulih. Izpitne obveznosti so: preizkus igralnih sposobnosti, teoretični in praktični izpit, 
delovni zvezek, seminarska naloga in ocena osebnostnih značilnosti. 
 
Trener tenisa A (strokovni delavec 3. stopnje): trener je usposobljen za načrtovanje, 
organizacijo, izvedbo in nadzor treninga igralcev starih 19 let in več, ki so usmerjeni v 
kakovostni in vrhunski šport. Temeljne specifične kompetence so vezana na razumevanje 
osnov dolgo, srednje, kratkoročnega načrtovanja razvoja teniških igralcev, uporabo 
holističnega pristop treniranja in razvoju teniških kondicijskih sposobnosti. Program obsega 
120 ur, ki bodo izvedeni v 5 tridnevnih modulih. Izpitne obveznosti so: teoretični in praktični 
izpit, delovni zvezek, projektna naloga in ocena osebnostnih značilnosti. 
 
Veljavnost starim strokovnim nazivom (vaditelj, trener tenisa D in C) pridobljenim pred 
31.12.2018, na temelju Pravilnika o usposabljanju strokovnih kadrov, poteče 23.6.2020.  
 
Vaditelji in trenerji tenisa D bodo za pridobitev NOVEGA strokovnega naziva trener tenisa C 
morali opraviti 30 urni prehodni modul C. 
 
»Stari« trenerji tenisa C bodo za pridobitev NOVEGA strokovnega naziva trener tenisa B morali 
opraviti 30 urni prehodni modul B. 
 
»Stari« trenerji tenisa B in A ohranijo enak strokovni naziv, ki so ga pridobili pred 31.12.2018. 
 
Kandidati, ki so se udeležili katerega od »starih« tečajev in niso opravili vseh izpitnih 
obveznosti imajo možnost opravljanja manjkajočih obveznosti do 31.1.2020. 
 
Po 23.6.2020 bodo morali »stari« kandidati, ki so udežili tečaja za vaditelja tenisa, trenerja 
tenisa D ali C in niso opravili vseh izpitnh obveznosti, opravljati NOVI tečaj za trenerje tenisa 
v celoti. 
 
Trenutno je predlog novega sistema uposabljanja v postopku sprejemanja pri Verifikacijski 
komisiji Minstrstva za izobraževanja, znanost in šport. 
  
Po sprejetju novih programov pričakujemo, da bosta tečaja za strokovne delavce 1 (novi 
trener tenisa C in strokovni delavec 2 (novi trener tenisa B) financirana s strani Evropskega 
socialnega sklada. Enako velja tudi za prehodna 30 urna modula (prehod iz naziva vaditelj, 
trener tenis D v NOVI naziv trener tenisa C; prehod iz »starega« trenerja C v NOVI naziv trener 
tenisa B). 
 
Več informacij o NOVIH tečajih si lahko ogledate na spletnih straneh TS. 
 
Teniški pozdrav, 
 

Gregor Šenica 
Predsednik Trenerske organizacije TS 

 
 


