ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
PRISOTNI:
ČLANI PREDSEDSTVA ZRTS: dr. Marko Šibila, dr. Primož Pori, Marko Primožič, Slavko Ivezič,
Vilijem Ban
SEKRETAR: Uroš Mohorič
ODSOTNI: Aleksander Lapajne, Janez Ilc
Datum: 21.02.2012
ZAPISNIK
3.seje
PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE,
ki je bila
v torek, 21. februarja 2012 s pričetkom ob 14.00 uri
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2 seje predsedstva ZRTS 2011/12
2. Poročilo o licenciranju trenerjev za sezono 2011/2012
3. Licenčni seminarji v letu 2012:
a. Rogla – junij
b. Ljubljana – avgust
4. Program usposabljanja rokometnih trenerjev v obdobju 2012-2014 (sodelovanje z
ESS).
5. Poročilo o reviji Trener rokomet 1/2011 in o pripravah na izdajo revije Trener
rokomet 2011/2
6. Finančno poročilo
7. Razno

V uvodu je predsednik ZRTS, dr. Marko Šibila v imenu ZRTS čestital Slavku Ivezič ob
prejemu Bloudkove nagrade in izpostavil, da je to nagrada za celotno slovensko rokometno
stroko.
AD 1.
Zapisnik 2. seje predsedstva Združenja rokometnih trenerjev Slovenije je bil soglasno
sprejet.
AD 2.
Uroš Mohorič je predstavil poročilo o licenciranju trenerjev v tekmovalni sezoni 2011/12.
Dr. Marko Šibila je izpostavil problematiko preverjanja identitete rokometnih trenerjev na
tekmah in njihove veljavnosti licenc.
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Obvesti se sodnike naj v bodoče še bolj dosledno zabeležijo morebitne kršitve oz.
poneverjanja trenerskih licenc. Glede načina obveščanja pristojnih za kontrolo veljavnosti
licenc se dogovori z vodji rokometnih tekmovanj.
AD 3.
ZRTS je za izvedno licenčnih seminarjev v letu 2012 pridobila sredstva ESS, kar pomeni, da
bodo seminarji za slušatelje (trenerje) brezplačni.
Seminar namenjen trenerjem članskih kategorij se bo odvijal 22. in 23.06.2012 na Rogli.
Vsebinski vodja seminarja bo dr. Marko Šibila. Na Evropsko rokometno zvezo se naslovi
prošnjo po zagotovitvi predavatelja (EHF lectorja), ki bo pokril pomemben del predavanj
na Rogli.
Selektorjema moške in ženske članske reprezenatnce se pošlje prošnjo naj pripravita
predavanje za licenčni seminar na Rogli.
G. Andreju Juratovcu se pošlje prošnjo, da bi bile na licenčnem seminarju trenerjem
predstavljene smernice sojenja v prihajajoči sezoni, s strani članov sodniških vrst.
Seminar namenjen trenerjem mlajših starostnih kategorij se bo odvijal v Ljubljani
25.08.2012. Vsebinski vodja seminarja bo dr. Primož Pori.
Kot predavatelje se na seminar povabi vse reprezentančne trenerje mlajših starostnih
kategorij.
Vse ostale predloge za predavatelje naj člani predsedstva pošljejo na mohoric@rokometnazveza.si do 01.03.2012
Na prihajajočih seminarjih bo uveden sistem evidentiranja trenerjev preko inskripcijskega
obrazca s kreditnimi točkami. Vsak trener mora biti za pridobitev veljavne trenerske
licence prisoten na vsaj 60% predavanj posameznega seminarja.
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AD 4.
ZRTS je na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport pridobila finančna sredstva za izvedbo
brezplačnih usposabljanj in seminarjev v obdobju 2012-14. Izvedejo se lahko naslednji
programi:
-

Licenčni seminar Rogla,

-

Licenčni seminar Ljubljana,

-

Usposabljanje za naziv Trener pripravnik rokometa,

-

Usposabljanje za naziv Trener rokometa,

-

Usposabljanje za naziv Višji trener rokometa,

-

Usposabljanje za naziv EHF PRO Master Coach.

AD 5.
Revija

Trener

rokometa

se

zaradi

pomanjkanja

strokovnih

prispevkov

izdaja

z

nekajmesečno zamudo, zato se predlaga naslednje:
-

skušali bomo animirati študente Fakultete za šport, ki bodo diplomirali iz tematike
povezane z rokometom, da svoje delo predstavijo v reviji Trener rokomet v obliki
strokovnega članka,

-

k objavi v reviji se povabi tuje avtorje s prispevki, ki so jih že objavili v drugih
strokovnih revijah.

AD 6.
Finančno poročilo je bilo sprejeto.
Višina članarine in licenčnine za trenerje v prihajajoči sezoni ostaja nespremenjena.
AD 7.
Umrl je g. Boris Zupan, dolgoletni sekretar ZRTS, ki bo vedno ostal del našega združenja.
V preteklosti se je na rokometnih igriščih pojavljalo verbalno in fizično nasilje, katerega
ZRTS močno obsoja in se obvezuje, da bo še naprej ozaveščalo trenerje k fair-playu. S tem
namenom bodo na oba licenčna seminarja vabljeni strokovnjaki s področja fair-playa.
Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo. Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.
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Sekretar :
Uroš Mohorič l.r.

Predsednik:
dr. Marko Šibila l.r.
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