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ZAPISNIK
2.seje
PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE,
ki je bila
v sredo, 7. februarja 2007 s pričetkom ob 9.00 uri
v prostorih Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
DNEVNI RED:

1. Pregled in sprejem zapisnika 1. seje predsedstva ZRTS
Ad.1
 Sprejme se zapisnik 1. seje predsedstva ZRTS.
2. Licenčnina za sezono 2007/08
Ad.2
 Predlog dr. Marka Šibile, da se licenčnina za sezono 2007/08 dvigne za 10% in zaokroži navzgor,
je bil soglasno sprejet.
 Licenčnina je vezana na trenerje in ne na klub.
 Trenerje je v bazo Infostat potrebno vnašati skupaj z podatkom o nivoju tekmovanja za katerega
ima trener plačano članarino.
 Zloraba trenerske izkaznice se kaznuje po Pravilniku o trenerski licenci.
 Dolžnost vsakega člana je, da prijavi zlorabo trenerske izkaznice na ZRTS.
 Zaradi pravočasnosti izdajanja licenc bo potrebno posodobiti sistem licenciranja.
 Dr. Marta Bon predlaga zvišanje članarine v društvu na 20€ oz. 30€.
 Dr. Marko Šibila predlaga, da bi bila v tekmovalni sezoni 2009/2010 potrebna vsaj 3.stopnja
usposobljenosti za vodenje ekipe v 1.A državni ligi in vodenje reprezentance.
3. Usklajevanje pravilnikov društva v skladu z novo zakonodajo
Ad.3
 Predstavljene so bile spremembe statuta društva, glede na novo zakonodajo. Statut potrdi
skupščina društva, ki se jo skliče na finalu Pokala Slovenije.
 Potrebno je spremeniti Pravilnik o nagrajevanju. Predlog dr. Marte Bon je, da se v okviru ZRTS
ustanovi komisija za nagrajevanje, ki obravnava predlagane trenerje. Trenerje lahko predlaga vsak
član društva oz. vsak klub. Tri člansko komisijo sestavljajo: predsednik dr. Marko Šibila, Boris
Čuk in Branka Mijatovič. Predlog je bil soglasno sprejet.
 Predstavljen je bil Pravilnik o članarini. Na združenju ligašev je potrebno predlagati prost vstop s
trenersko izkaznico na vsa tekmovanja državnega prvenstva in pokalna tekmovanja Slovenije. Dr.
Marko Šibila predlaga predlog na moškem združenju, Boris Čuk na ženskem.
 Predstavljen je bil Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil soglasno sprejet.
 Potrebno je posodobiti Pravilnik o trenerski licenci in ga uskladiti z Zakonom o športu in RINCK
convention-om.
 Potrebno je pripraviti Pravilnik o izdajanju potnih nalogov.

4. Izvedba licenčnij seminarjev in ostalih oblik permanentnega izobraževanja
Ad.4
 Licenčni seminar v Ljubljani bo potekal v soboto, 09. 06. 2007 od 9.00 ure dalje. Vodja seminarja
je dr. Marta Bon. Seminar bo obsegal 8 (60 minutnih) predavanj. Potencialni predavatelji: Pori,
Radojkovič, Ilc, Lapajne, Zavrtanek, Juršič, Pohleven, Čotar S., Bon, Mohorič. Kotizacija ostane
enaka lanski (zaokroži se navzgor).
 Licenčni seminar na Rogli bo potekal v petek 17. in soboto 18. 08. 2007. Predavatelji: 3 EHF
predavatelji + 7 domačih (Tominc, Pori, Ban, Lazar, Markovič, Šibila, Goršič, Bon, Šarabon,
predstavnik sodnikov). Vsem potencialnim predavateljem na obeh seminarjih je potrebno poslati
vabilo k sodelovanju z rokom odgovora do 15. 03. 2007 (naslov predavanja ali odpoved).
 Tematski seminar »vratar« se bo odvijal v Ljublajni v nedeljo 22. 04. 2007. Vsem udeležencem se
prizna 30% popust pri kotizaciji na enem od licenčnih seminarjev.
5.





Razno.
Uroš Mohorič pripravi cenik oglaševana v reviji Trener, internetni strani in seminarjih.
Društvo izdela svoj digitalni podpis.
Zahvala g. Borisu Zupanu za življensko delo v društvu.
Sejnine in potni stroški se nakazujejo na TRR.

Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo. Seja je bila zaključena ob 11.30 uri.
Sekretar :

Uroš Mohorič l.r

Predsednik:
Dr. Marko Šibila 1.r.

