
TK Domžale 

Sestanek s starši, 29.9.2014 
 
Dušan Andrejič, član up.odb. TK Domžale – predstavnik staršev 
Igor Ogrinc, vodja teniške šole, član up. član up.odb. TK Domžale  



VIZIJA 

• Postati eden izmed najboljših teniških klubov v Sloveniji 
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Kako naprej? 

• Vizija 
• Organizacijska struktura  

– Upravni odbor (sestava, vloge, delo,...) 
– Sekcije 
– Teniška šola 

• Organizacija sekcij 
• Teniška šola in program dela 
• Trenerski kader 
• Poslovanje (marketing, sredstva, transparentnost) 
• Odnosi kluba interno in z zunanjimi partnerji 
• Infrastruktura 
• Nadgradnja dela in sodelovanja med klubi: 

• Teniška akademija (smash4all) 

 
 

 
 



Sekcije kluba TK Domžale 

Začetniki 

• Starost od 5-??? 

• Učenje osnov tenisa 

Tekmovalci 

• Starost od 7-??? 

• Tekmujejo (TZS, ETA, ITF,...) 

Otroci 
rekreativci 

• Starost od 10 - ??? 

• Znajo osnove tenisa, trenirajo, redko oz. ne tekmujejo 

Rekreativci 

• Vsi 

• Rekreativno igrajo tenis  

Rekreativci 
tekmovalci 

• Vsi 

• Rekreativno občasno tekmujejo (lige, veteranska tekmovanja,...)  

Teniška šola 

• Za vsako sekcijo se postavi odgovornega (ali v upravnem odboru ali izven) 

• Vodja sekcije poroča upravnemu odboru 

• Začetniki/Tekmovalci/Otroci rekreativci: Igor Ogrinc / Dušan Andrejič – predstavnik staršev 

• Rekreativci/Rekreativci tekmovalci – v usklajevanju... 



Teniška šola TK Domžale 

• Vodi: Igor Ogrinc 

• Pomočnik: Šašo Svoljšak 

• Deluje po pripravljenem programu in letnem planu, ki ga 
potrdi upravni odbor 

• Programi so pripravljeni po sekcijah, ki jih pokriva teniška šola 
– Sekcija 

• Delovna skupina (skupine, ki trenirajo skupaj) 
– Posameznik 

•  Cikel pregleda/usklajevanja plana: 
– Začetniki  (skupinsko - 1x letno) 

– Tekmovalci (individualno po tekmovalnih ciklih ali po dogovoru...) 

– Otroci rekreativci (skupinsko 1x letno) 

 



Trenerski kader 

• Trenerji delajo po programu teniške šole TK 
Domžale 

• Pridobijo licenco TZS ali drugo ustrezno 
licenco za predpisan nivo treningov in skupin 

• Odgovorni so vodji teniške šole 



Trenerski kader TK Domžale 

IGOR OGRINC 

Vodja teniške šole in trenerjev 

*TEKMOVALCI 

mednarodna licenca št.1 

TOME ANDRAŽ 

*TEKMOVALCI 

*ZAČETNIKI   

trener B  

SAŠO SVOLJŠAK 

*TEKMOVALCI 

*OTROCI REKREATIVCI 

trener C                                     

KAJA AJDNIK 

*ZAČETNIKI 

*ZAČETNIKI -NADALJEVALNI 

trener D 

ŽIGA ŠULIN 

pomočnik 

MARJAN OGRINC 

pomočnik 

TOMAŽ LEBEN 

pomočnik 

Manca KUNAVAR 

pomočnik 

UROŠ BRINOVEC 

pomočnik 



Sekcije in delo ? 

• Skupine (koliko in kakšne...) 

• Kako so organizirane... 

• Napredovanje, prehodi... 

• Komunikacija starši-trener-otrok na treningu ali v 
klubu... 

• Članarina (30 EUR na mesec) pokriva delo v skupini 
(1 ura/teden) 

• Individualno delo se izvaja po dogovoru 

 



Glavne klubske prihodnje aktivnosti in 
dogodki 2014/2015 

• Treningi 

• Tekmovanja (uskladitev-trenerji/starši) 

• ‘Priprave’ TK Domžale april 2015 (obvestilo bo 
v decembru 2014) 

• Piknik otroci/starši maj 2015 

 



Sekcija: Začetniki/otroci rekreativci  

• V septembru so glede na prijave in časovne 
urnike oblikovale posamezne skupine 

• Pripravi se program dela po skupinah do konca 
oktobra 2014 z sezono 2014/2015 



Sekcija: Tekmovalci/Program dela 

• Pripravi se analiza in plan dela po tekmovalcu 

• Planski cikel in revizija se dela na 6 mesecev (na pol sezone) 

• Uredi se mapa tekmovalca 

• Strukturo mape predlaga vodja teniške šole s trenerji 

• Termin priprave plana dela se izvede v dveh fazah: 

– 1. Plan dela za obdobje oktober, november 2014 (do 31.10.2014) 

– 2. Plan dela december 2014 do konca septembra 2015 (31.10.2014) 
• Plan vsebuje glavne segmente teniške igre (tehnika, taktika, fizična pripravljenost, psihologija 

igre)  

• Trenerjev pripravijo predlog za posameznega tekmovalca glede udeležbe na turnirjih (tip 
turnirja, rang, obdobje, predlagano število tekem,...) 

• Oblikujejo se tekmovalni cilji za 3 leta v naprej 

– 3. po uskladitvi planov trener-tekmovalec-starši se uskladijo še termini in način 
izvedbe med tekmovalci v klubu, z drugimi klubi ali TZS (do 15.12.2014) 

 

 


