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Dnevni red zbora: 

1. Izvolitev delovnih organov zbora ZRTS 

a. tri članskega delovnega predsedstva 

b. tri članske verifikacijske komisije 

c. dveh overovateljev zapisnika 

d. zapisnikarja 

2. Poročilo verifikacijske komisije 

3. Potrditev zapisnika zadnjega zbora 

4. Poročila: 

a. poročilo predsednika združenja 

b. letno poročilo za leto 2013 

c. poročilo nadzornega odbora 

d. poročilo častnega razsodišča 

5. Razrešnica dosedanjim organom ZRTS  

6. Volitve organov društva (predsednika, podpredsednika, članov predsedstva, nadzornega odbora, 

častnega razsodišča) 

7. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet z večino glasov. 

 

AD 1 

Predsednik Marko Šibila je predlagal delovne organe zbora. 

V delovno predsedstvo Slavko Iveziča, Marjana Potokarja in Marka Šibilo. 

V verifikacijsko komisijo in volilno komisijo Alena Mihalja, Borisa Čuka in Vilija Bana. 

Za overovatelja zapisnika Boštjana Ficka in Zorana Jovičiča. 

Za zapisnikarja Uroša Mohoriča. 

 

Prisotni člani so soglasno sprejeli sklep. 

Sprejme se predlagane člane ZRTS v delovne organe zbora ZRTS. 

 

AD 2 

Po poročilu verifikacijske komisije, da je bilo prisotnih 10 članov, kar je manj kot polovica članov (351 je 

članov s plačano članarino), ki jih predvideva statut za sklepčnost. Zbor je bil za 30 minut prekinjen, nakar je 

(kot to dopušča statut) nadaljeval z delom s prisotnimi člani. 

 

AD 3 

Zapisnik zbora Združenja rokometnih trenerjev je bilo soglasno sprejeto. 

 

 

 

 



AD 4 

a. Poročilo predsednika je podal Marko Šibila in je bilo soglasno sprejeto. 

b. Letno poročilo je pripravil računovodja Mitja Karlin. Na zboru ga je posredoval Uroš Mohorič, 

poročilo je bilo soglasno sprejeto.  

c. Poročilo nadzornega odbora je podal Slavko Ivezič in je bilo soglasno sprejeto. 

d. Poročilo častnega razsodišča je pripravil Uroš Šerbec.  Na zboru ga je posredoval Uroš Mohorič, 

poročilo je bilo soglasno sprejeto.  

 

 

AD 5 

Razrešitev dosedanjih članov organov ZRTS je bila sprejeta soglasno. 

 

AD 6 

Na glasovalni listi, ki je priloga zapisnika so bili predlagani naslednji trenerji, ki so se strinjali s svojo 

kandidaturo: 

 kandidat za predsednika: 

1. Marko Šibila  

 kandidat za podpredsednika: 

1. Primož Pori  

 kandidati za člane predsedstva ZRTS (voli se pet kandidatov): 

1. Vili Ban 

2. Boris Čuk 

3. Boštjan Ficko 

4. Zoran Jovičič 

5. Tanja Oder 

6. Marjan Potokar 

7. Branko Tamše 

 kandidati za nadzorni odbor (voli se tri člane): 

1. Gregor Cvijič 

2. Slavko Ivezič 

3. Slavador Kranjčič 

 kandidati za častno razsodišče (voli se tri člane): 

1. Aleš Anžič 

2. Anja Frešer 

3. Uroš Šerbec 

 

Volilna komisija je razdelila 10 glasovnic. Vrnjenih je dobila 10 veljavnih glasovnic. 

Posamezni kandidati so dobili sledeče število glasov in so bili izvoljeni v organe ZRTS: 

 za predsednika: 

1. Marko Šibila  z 8 glasovi 

 za podpredsednika:  

1.  Primož Pori  z 9 glasovi 

        

 za člane predsedstva: 

1. Vili Ban   z 9 glasovi 

2. Boris Čuk  z 9 glasovi 

3. Zoran Jovičič z 9 glasovi 

4. Marjan Potokar z 9 glasovi 

5. Boštjan Ficko z 8 glasovi  

Tanja Oder (z 3 glasovi) in Branko Tamše (z 3 glasovi) niso bili izvoljeni za mesto člana 

predsedstva.  

 



 za člane nadzornega odbor: 

1. Gregor Cvijič  z 10 glasovi 

2. Salvador Kranjčič  z 9 glasovi 

3. Slavko Ivezič  z 9 glasovi 

 

 

 za člane častnega razsodišča: 

1. Aleš Anžič   z 10 glasovi 

2. Uroš Šerbec z 10 glasovi 

3. Anja Frešer  z 9 glasovi 

. 

 

AD 7 

Izvoljeni predsednik Marko Šibila je predstavil glavne usmeritve dela v naslednjem mandatnem obdobju, ki 

so: 

 v sodelovanju z Inštitutom za šport in OKS – Olimp ažuriranje baze ŠPAK, 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih oblik izobraževanja in usposabljanja rokometnih 

trenerjev, 

 prehod na e-izdajanje revije Trener rokomet, 

 posodobitev in vsebinska obogatitev spletne strani ZRTS, 

 sodelovanje z drugimi športnimi zvezami in drugimi strokovnimi  združenji pri organizaciji 

različnih oblik permanentnega izobraževanja (tudi z EHF), 

 prizadevanje za izboljšanje statusa trenerja. 

 

Marko Šibila je apeliral na trenerje, da poizkušajo zmanjšati tenzije na igrišču. Trenerji morajo delovati 

vzgojno do vseh akterjev v rokometnem prostoru in miriti morebitne strasti na tekmovanjih, ne pa da so 

nekateri s svojim obnašanjem povod za dogodke, ki ne spadajo na športne terene. Vodilo dela pri mlajših 

starostnih kategorijah nikakor ne sme biti rezultat, ampak celostna vzgoja mladih športnic in športnikov. 

Trenerji, kot strokovno usposobljen kader, morajo to načelo prenašati v svoja okolja (med ljudi v klubu in 

starše). 

 

 

 

Overovatelja zapisnika:    Boštjan Ficko    Zoran Jovičič 

 

 

 

Zapisnikar:     Uroš Mohorič 


