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PRISOTNI: 
ČLANI PREDSEDSTVA ZRTS: dr. Marko Šibila, dr. Primož Pori, Boštjan Brulec, Boris Čuk, 
Vilijem Ban 
SEKRETAR: Uroš Mohorič 
ODSOTNI: Slavko Ivezič, Janez Ilc 
 
 
Datum: 06.02.2013 
 

        ZAPISNIK 
1.seje  

PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE, 
ki je bila  

v sredo, 06. februarja 2013 s pričetkom ob 13.30 uri 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana.  

 
 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev članov predsedstva ZRTS izvoljenih na skupščini ZRTS 
2. Pregled in sprejem zapisnika 3.seje predsedstva ZRTS 2011/12 
3. Poročilo o licenčnih seminarjih – 36. slovenska rokometna šola – Rogla 2012 ter 

Licenčni seminar – Ljubljana 2012 
4. Poročilo o licenciranju trenerjev v sezoni 2012/2013  
5. Poročilo o poteku usposabljanja rokometnih trenerjev v letu 2012 
6. Priprava in organizacija licenčnih seminarjev v letu 2013  
7. Priprava in organizacija usposabljanja rokometnih trenerjev v letu 2013  
8. Priprava strokovne revije Trener v letih 2012 in 2013 
9. Razno 

 
 
 
 
AD 1.  
Člani predsedstva, izvoljeni na skupščini 22.06.2012, so bili soglasno potrjeni. 
 

AD 2. 

Zapisnik 3.seje predsedstva ZRTS 2011/12 je bil soglasno sprejet. Izvedene so bile vse 
aktivnosti navedene v zapisniku. 
 
AD 3.  
Poročilo o licenčnih seminarjih v letu 2012 je bilo soglasno sprejeto. 
 
AD 4. 
Poročilo o licenciranju trenerjev v sezoni 2012/13 je bilo soglasno sprejeto. 
 
AD 5. 
Poročilo o poteku usposabljanja rokometnih trenerjev v letu 2012 je bilo soglasno sprejeto. 
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AD 6.  

ZRTS je za izvedbo licenčnih seminarjev v letu 2013 pridobila sredstva ESS, kar pomeni, da 

bodo seminarji za slušatelje (trenerje) brezplačni. 

 

Seminar namenjen trenerjem članskih kategorij se bo odvijal 08. in 09.06.2013 na Rogli. 

Vsebinski vodja seminarja bo dr. Marko Šibila. Na Evropsko rokometno zvezo se naslovi 

prošnjo po zagotovitvi predavatelja (EHF lektorja), ki bo pokril pomemben del predavanj 

na Rogli. Preostala predavanja bodo pokrili domači rokometni strokovnjaki. 

 

Seminar namenjen trenerjem mlajših starostnih kategorij se bo odvijal v Ljubljani 

24.08.2012. Vsebinski vodja seminarja bo dr. Primož Pori.  

Seminar v Ljubljani bo v dopoldanskem delu razdeljen na različne tematske sklope (mini 

rokomet, tehnika, taktika in metodika rokometne igre, kondicijska priprava v rokometu ter 

teoretične teme vezane na rokomet). Udeleženci si bodo lahko sami izbirali predavanja v 

posameznih sklopih, glede na njihov interes. Popoldanska predavanja bodo skupna in bodo 

obravnavala glavno temo seminarja.  

 

Vsak trener mora biti za pridobitev veljavne trenerske licence prisoten na prvem in 

zadnjem predavanju posameznega seminarja.  

 

AD 7. 

V letu 2013 bo Združenje rokometnih trenerjev Slovenije v sodelovanju z Evropsko 

rokometno zvezo izvedlo usposabljanje za naziv EHF master coach – 4. stopnja. 

Usposabljanje bo potekalo v treh sklopih:  

1. v sobotah dopoldan od 23.03.2013 – 18.05.2013 

2. od 08.06.2013 do 14.06.2013 

3. od 01.07.2013 do 07.07.2013 

 

Razpisanih bo 20 mest za trenerje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- usposobljenost Višji trener rokometa – 3. stopnja 

- 4 leta pedagoških izkušenj v klubu ali reprezentanci 

- Trener ali pomočnik trenerja v reprezentanci, ki je nastopala na uradnih 

tekmovanjih 
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- Trener ali pomočnik trenerja v klubu, ki je nastopalo v Tekmovanjih Evropske 

rokometne zveze. 

 

Kotizacija za udeležence usposabljanja bo poravnana s strani Evropskih socialnih skladov. 

 

AD 8. 

Zaradi racionalizacije stroškov izdelave revije Trener rokometa, bo le-ta odslej izdana 

samo v elektronski obliki. Vsi slovenski rokometni strokovnjaki so pozvani, da pripravijo 

prispevke za objavo v reviji. 

 

AD 9. 

Primož Pori, ki je kot predstavnik trenerjev, član predsedstva Rokometne zveze Slovenije 

je seznanil Združenje rokometnih trenerjev o nameri izstopa iz predsedstva Rokometne 

zveze Slovenije. 

 

 

Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo. Seja je bila zaključena ob 14.45 uri. 

  

 

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


