
 
 

 

 

 

 

ZAPISNIK 3. seje IO DOTS-a 
 

 

 

 

Brezovica,   Sreda 03.12.2014,  

 

 

Prisotni člani DOTS: Gregor Hribar, Radovan Gačič, Jurij Čopi, Zoran Jerončič, Samo 

Miklavc 

 

Ostali povabljeni: Metod Ropred, Marko Zadražnik, Damjan Marinko 

 

 

Dnevni red : 

 

1. Seminarji sezona 2015/16 

2. Podeljevanje licenc za sezono 2014/2015 

3. Pravilnik o licenciranju  

4. Trenerska akademija 

5. Razno 
 

 

 

AD 1) Seminarji sezona 2015/16 
 

Seminarji za sezono 2015/2016 bodo organizirani v sklopu s trenersko akademijo v Juniju 2015 

(predvidoma okoli 20.6.2015). Skupni seminar  A,B,C,D je predviden za september 2015. Drugih 

potrditvenih seminarjev ne bo. Vsi, ki ne bodo imeli potrditvenega seminarja se bodo lahko namesto 

seminarja udeležili predavanja iz predmeta odbojka  na Fakulteti za šport v Ljubljani ali na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru – smer športno treniranje odbojka, napisali seminarsko nalogo in plačali 

kotizacijo za predavanje in seminarsko 350 eur (ad 3). 

 

 

AD 2) Podeljevanje licenc za sezono 2014/2015 
 

Pri podeljevanju licenc za sezono 2014/2015 ni bilo večjih problemov, zato so si člani IO DOTS-a 

enotni, da je sistem licenciranja in usposabljanja dober in ostane tak kot je. Člani DOTS so na 1. 

korespondenčni seji obravnavali 3 primere. 

 

 

 

 

 



 

AD 3) Pravilnik o licenciranju in izobraževanju trenerjev 

 

Tudi pri pravilniku o licenciranju in izobraževanju trenerjev so si člani IO DOTS enotni, da je 

dober in da ni potreben sprememb.  

Izjema je sledeče: 

Plačilo 5 x članarine se pri vseh pogojih za pridobitev licence črta in se nadomesti z: 
- Udeležba na  predavanju iz predmeta odbojka  na Fakulteti za šport v Ljubljani ali na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru – smer športno treniranje odbojka (5 ur), napisati seminarsko 

nalogo in plačilo kotizacije za predavanje in seminarsko v višini 350 eur/neto. 
Spremembe v Pravilnik vnese Strokovni sodelavec OZS g. Damjan Marinko. 

 

V pravilnik o licenciranju in izobraževanju trenerjev se še doda člen o dodeljevanju trenerskih 

licenc za usposobljenost pridobljeno v tujini (če nekdo ni pridobil usposobljenosti po 

programih usposabljanja OZS ali strokovne izobrazbe v Sloveniji ima pa  dokazila o svoji 

usposobljenosti oziroma izobrazbi iz tujine, jih lahko predloži komisiji skupaj s prošnjo za 

dodelitev usposobljenosti in naziva). 

V ta namen so člani IO DOTS-a ustanovili komisijo v kateri so predsednik DOTS-a Hribar 

Gregor, Dr. Zadražnik Marko  in strokovni sodelavec OZS Marinko Damjan, ki posebej 

obravnava vsako vlogo in odloči o ustreznosti in skladnosti dokazil z veljavnimi programi 

usposabljanja. Stroški dela komisije, skupaj z drugimi stroški zanašajo 350 eur /neto in se 

prosilcu zaračunajo samo v primeru dodelitve usposobljenosti. Spremembe v Pravilnik vnese 

strokovni sodelavec OZS Damjan Marinko. 

 

AD 4) Trenerska akademija 
 

Trenersko akademijo bi organizirali konec meseca Junija 2015 (cca. 4 dni). Hribar Gregor in  Gačič 

Radovan  pripravita predlog  programa in potencialne kandidate za predavatelje. K akademiji je 

potrebno priključiti reprezentančne trenerje. V sklopu trenerske akademije bodo predavanja za 

potrditve različnih licenc za sezono 2015/2016 in tudi skupščina DOTS-a. Predlog mora biti 

pripravljen do sredine januarja, ko se IO DOTS ponovno sestane. 

 

AD 5) Razno 

 

Glede opreme za člane DOTS so stvari v zaključni fazi. Predsednik DOTS opravi 

dokončen dogovor z opremljevalcem. Ponudba s strani I Store – a za člane DOTS bo 

pripravljena do 15.12.2014 in posredovana vsem članom DOTS. Seminar Click & Scout 

bo 20.12.2014 v Zrečah. 
  

 

 

 

Zapisal:        Predsednik IO DOTS: 

Marinko Damjan       Hribar Gregor 

 

                   

 

 

                                                      


