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PRISOTNI: 
ČLANI PREDSEDSTVA ZRTS: dr. Marko Šibila, dr. Primož Pori, Boris Čuk, Boštjan Brulec, Vili 
Ban, Slavko Ivezič 
ODSOTNI: Janez Ilc 
 
 
Datum: 28.02.2014 
 

ZAPISNIK 
1. seje PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE,  

ki se je bila v prostorih Rokometne zveze Slovenije, dne 28.02.2014 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 1.seje predsedstva ZRTS 2012/13 
 
Predlog sklepa: 
Sprejme se zapsinik 1. seje predsedstva ZRTS 2012/13. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

2. Poročilo o licenčnih seminarjih – 37. slovenska rokometna šola – Rogla 2013 ter 
Licenčni seminar – Ljubljana 2013 
Licenčni seminar v Ljubljani 2013 je bil prvič izveden modularno. Odzivi slušateljev 
glede nove organizacijske oblike so bili pozitivni. 
 
Predlog sklepa: 
Sprejme se poročilo o licenčnih seminarjih. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

3. Poročilo o licenciranju trenerjev v sezoni 2013/2014  
 
Predlog sklepa: 
Sprejme se poročilo o licenciranju trenerjev. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Poročilo o poteku usposabljanja rokometnih trenerjev v letu 2013 
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Predlog sklepa: 
Sprejeme se poročilo o usposabljanju rokometnih trenerjev. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

5. Priprava in organizacija licenčnih seminarjev v letu 2014  
Licenčna seminarja v letu 2014 bosta izvedena 21. in 22.06. na Rogli ter 30.08. v 
Ljubljani. Vodja seminarja na Rogli je dr. Marko Šibila, vodja seminarja v Ljubljani 
pa dr. Primož Pori. 
Seminarja bosta financirana s strani ESS in bosta za slušatelje brezplačna. 
 
Predlog sklepa: 
Licenčni seminar na Rogli – 38. slovenska rokometna šola je obvezen za vse 
trenerje in pomočnike trenerjev, ki v sezoni 2014/15 želijo voditi članske ekipe 
v tekmovanju za državno prvenstvo R Slovenije ter pokalu R Slovenije. 
V kolikor se trener iz opravičljivih razlogov na more udeležiti seminarja na Rogli 
lahko licenco pridobi z obiskom na Licenčnem seminarju v Ljubljani ter z 
doplačilom licence v višini 100 €.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

6. Priprava in organizacija usposabljanja rokometnih trenerjev v letu 2014  
 
Predlog sklepa: 
V kolikor bo obstajala možnost financiranja usposabljanja za naziv Trener 
pripravnik in Trener rokometa s strani OKS-olimp d.o.o., bosta usposabljanja 
izvedena po zaključku tekmovalne sezone 2013/14. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

7. Sofinanciranje strokovnega usposabljanja in licenčnih seminarjev s strani ESS v 
obdobju 2015-2017 
 
Predlog sklepa: 
Poleg obstoječih programov usposabljanja (Trener pripravnik, Trener rokometa, 
Višji trener rokometa, EHF master coach) se pripravi tudi programa 
usposabljanja za naziv Trener pripravnik rokometa na mivki ter Trener 
rokometa na mivki (dr. Bon, Mohorič) ter se z omenjenimi programi kandidira za 
pridobitev spredstev za izvedbo s strani Evropski socialnih skladov v obdobju 
2015-2017. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

8. Določitev višine članarine in licenčnine za sezono 2014/15 
 
Predlog sklepa: 
Višina članarine in licenčnine za tekmovalno sezono 2014/15 ostaja 
nespremenjena v primerjavi s prejšnjimi sezonami. Članarina znaša 20 €, 
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licenčnina 80 €. Uvede se licenca za trenerje in pomočnike trenerjev članskih 
ekip. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

9. Priprava strokovne revije Trener v letu 2014 
 
Predlog sklepa: 
V letu 2014 bosta izdani 2 številki 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 
trenerjev, ki so se v letu 2013 usposobili za naziv Master coach. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

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


