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ZAPISNIK
1.seje
PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE,
ki je bila
v četrtek, 22. novembra 2007 s pričetkom ob 13.00 uri
v prostorih Fakultete za šport v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika 3.seje predsedstva ZRTS
Ad.1
Zapisnik 3. seje predsedstva je bil soglasno sprejet.
2. Pregled in sprejem zapisnikov 1. in 2. korespondenčne seje predsedstva ZRTS
Ad.2
Zapisnika 1. in 2. korespondenčne seje sta bila soglasno sprejeta.
3. Predlog spremembe pravilnika o licenciranju – uskladitev z novo zakonodajo
Ad.3
Poleg predlaganih sprememb je Boštjan Brulec predlagal dopolnitev pravilnika s členom, ki
določa, da se pravnomočno obsojenemu trenerju odvzame trenerska licenca. Sekretar preveri
ali je predlog v skladu z zakonodajo. Pripravi predlog novega pravilnika in ga pošlje v
korespondenčno obravnavo.
4. Izvedba tematskega seminarja
Ad.4
Dr. Šibila je podal predlog o organizaciji tematskega seminarja v okviru tekmovanja SlovenijaCroatia cup 2008. Seminar bi se odvijal v nedeljo, 5.1.2008 v Kopru od 9.00 – 15.00 ure. Po
seminarju bi si slušatelji ogledali tekme v okviru Slo-Cro cupa 2008. Kot predavatelji so bili
povabljeni: madžarski trener g. Mocsai in selektor švedske moške reprezentance g. Linell.
Poleg njiju bi bilo potrebno povabiti še dva domača strokovnjaka.
Dr. Pori je predlagal tematiko seminarja – Sodobni model igre zunanjih igralcev.
Višina kotizacije naj bi bila 50,00 € in bi zajmela tudi vstopnico za ogled tekem.
Za vodjo seminarja se potrdi dr. Marto Bon.

5. Organizacijska prenova licenčnih seminarjev
Ad.5
Dr. Šibila je predlagal organizacijsko prenovo licenčnega seminarja na Rogli. Za povečanje
atraktivnosti seminarja je potrebno spremeniti lokacijo seminarja, ki bi sovpadala s katerim od
močnih mednarodnih rokometnih turnirjev (predlagan je bil Jarnovičev memorial v Velenju).
Slabost selitve z Rogle je izguba vseh bonifikacij, ki smo si jih z leti pridobili pri gostitelju
seminarja (hotel Rogla).
Sekretar pripravi organizacijski predlog za izvedbo seminarja v Velenju in pošlje v
korespondenčno obravnavo članom predsedstva.
6. Podaljšanje pogodbe sekretarju ZRTS
Ad. 6
Zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi s sekretarjem z 31.12.2007 je dr. Šibila predlagal
podaljšanje le-te. Člani so predlog soglasno sprejeli in pooblastili predsednika ZRTS dr. Šibilo,
da se dogovori o podaljšanju pogodbe in višini osebnega dohodka.
7. Razno
Ad.7
Dr. Marta Bon predlaga trženje internetne strani, revije Trener in seminarjev v organizaciji
ZRTS.
Sekretar pripravi sponzorsko ponudbo in jo posreduje predsedniku in podpredsednici.
Boštjan Brulec je izpostavil problematiko neprimernega obnašanja trenerjev na rokometnih
tekmah.
Dr. Marta Bon predlaga vključitev predavanj o Fair playu in etiki v športu v licenčne seminarje.

Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo. Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.
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