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PRISOTNI: 
ČLANI PREDSEDSTVA ZRTS: dr. Marko Šibila, dr. Primož Pori, Boris Čuk, Zoran Jovičič in 
Boštjan Ficko 
ODSOTNI: Vili Ban in Alen Mihalj 
OSTALI PRISOTNI: Uroš Mohorič - sekretar 
 
 
Datum: 06.02.2018 
 

ZAPISNIK 
1. seje PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE,  

ki se je bila v prostorih Rokometne zveze Slovenije, dne 06.02.2018 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 1.seje predsedstva ZRTS 2017/18 
 
Predlog sklepa: 
Sprejme se zapisnik 1. seje predsedstva ZRTS 2016/17. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
2. Poročilo o licenčnih seminarjih – 41. slovenska rokometna šola – Rogla 2017 ter 

Licenčni seminar – Ljubljana 2017 
 
Predlog sklepa: 
Sprejme se poročilo o licenčnih seminarjih. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
3. Poročilo o licenciranju trenerjev v sezoni 2017/2018  

 
Predlog sklepa: 
Sprejme se poročilo o licenciranju trenerjev. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
4. Poročilo o poteku usposabljanja rokometnih trenerjev v letu 2017 

 
Predlog sklepa: 
Sprejeme se poročilo o usposabljanju rokometnih trenerjev. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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5. Priprava in organizacija licenčnih seminarjev v letu 2018 
Licenčni seminar za članske kategorije bo v letu 2018 izveden med 27. in 29.07. v 
Zrečah. Seminar se bo odvijal istočasno s finalnimi tekmami Evropskega 
mladinskega rokometnega prvenstva v Celju. V seminar bo poleg strokovnih 
predavanj vključen tudi ogled tekem prvenstva. 
  
Seminar za trenerje mlajših starostnih kategorij bo izveden 25.08.2018 v Zrečah. 
Tematsko bo razdeljen na različne vsebinske sklope, ki se bodo odvijali istočasno in 
se jih bodo trenerji lahko udeležili po lastni izbiri.  
 
Vsi trenerji in pomočniki trenerjev članski selekcij, ki se iz kakršnihkoli razlogov ne 
bodo udeležili seminarja v Zrečah v mesecu juliju, bodo imeli možnost za 
podaljšanje trenerske licence na seminarju v mesecu avgustu, ki bo za njih 
razširjen na 25.08. in 26.08.2018. 
 
Na EHF bomo poslali prošnjo za zagotivitev lektorjev na seminarju v Zrečah.  
 
Licenčni seminar za trenerje, ki delujejo na področju malege rokometa bo izveden 
v mesecu novembru. Predvidena lokacija seminarja je Ljubljana. 
 
Predlog sklepa: 
Licenčni seminar v Zrečah je obvezen za vse trenerje in pomočnike trenerjev, 
ki v sezoni 2018/19 želijo voditi članske ekipe v tekmovanju za državno 
prvenstvo R Slovenije ter pokalu R Slovenije. 
V kolikor se trener iz kakršnihkoli razlogov na more udeležiti seminarja v Zrečah 
v mesecu juliju licenco pridobi z obiskom na Licenčnem seminarju v Zrečah 
25.08. in 26.08.2018.  
Udeležba na ostalih licenčnih seminarjih je obvezna glede na nivo tekmovanja v 
katerem trener vodi ekipo. 
 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 
6. Priprava in organizacija usposabljanja rokometnih trenerjev v letu 2018  

 
Predlog sklepa: 
V letu 2018 bodo izvedena usposabljanja za naslednja naziva:  
- Trener rokometa –2. stopnja po starem Zakonu o športu 
- Višji trener rokometa – 3. stopnja po starem Zakonu o športu 
- EHF Master coach – 4. stopnja po EHF Rinck convention 
 
V kolikor bodo za programe usposabljanj zagotovljena sredstva Evropskih 
socialnih skladov bodo za udeležence brezplačna. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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7. Določitev višine članarine in licenčnine za sezono 2018/19 

 
Predlog sklepa: 
Višina članarine za tekmovalno sezono 2018/19 ostaja nespremenjena v 
primerjavi s prejšnjimi sezonami in znaša 20,00 €. 
V kolikor bodo licenčni seminarji financirani s strani ESS bo licenčnina za 
trenerje v sezoni 2018/19 brezplačna. Nivoju posameznih licenc bodo 
razdeljeni na: 

- 1. ADRL 
- 1. BDRL in 2. DRL 
- TM (tekmovanje mladih) 
- Mali rokomet 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
8. Priprava strokovne revije Trener v letu 2018 

 
Predlog sklepa: 
V letu 2018 bo izdana vsaj ena številka strokovne revije Trener v digitalni 
obliki.  
Vsebina bo sestavljena iz strokovnih člankov diplomantov Fakultete za šport, ki 
bodo diplomirali iz tematike povezane z rokometom ter iz strokovnih člankov 
slovenskih in tujih trenerjev. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

9. Razno 

 

 

  Sekretar :             Predsednik: 
 Uroš Mohorič l.r      dr. Marko Šibila l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Zapisnik 1. seje predsedstva ZRTS 2016/17 
- Poročilo o licenčnih seminarjih 2017 
- Poročilo o licenciranju trenerjev 2017/18 
- Poročilo o usposabljanih rokometnih trenerjev 2017 
-  

http://www.zrts.si/

