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ZAPISNIK ZBORA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE, 
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Leskoškova 9e, Ljubljana. 
 
 
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, Uroša Mohoriča in Marka Šibilo. 
V verifikacijsko komisijo in volilno komisijo Gregorja Cvijiča, Janija Klemenčiča in Branka Tamšeta. 
Za overovatelja zapisnika Borisa Čuka in Vilija Bana. 
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 14 članov, kar je manj kot polovica članov (328 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 
Aleš Praznik se je želel seznaniti dejavnostmi ZRTS vezanimi na 7. točko Zapisnika Zbora iz leta 2012. 
Marko Šibila je podal informacije, da je bil ZRTS proti vsebinski spremembi statuta RZS iz leta 2011, kjer je 
navedeno, da predstavnik ZRTS nima mesta v predsedstvu RZS, mesto pa ima posamezni trener evidentiran 
iz izvoljen s strani članov RZS na skupščini RZS. Ker je bil statut RZS sprejet s strani članov skupščine RZS 
je ZRTS na pobudo Oskarja Kovača na Zboru ZRTS leta 2012 ponovno pozvala predsedstvo RZS ter 



Statutarno komisijo RZS k spremembi tega člena statuta, vendar je dobila negativni odgovor omenjenega 
organa in komisije. 
 
Vprašanje podano na Zboru ZRTS 2012, vezano na zaščito trenerjev v odnosu do klubov je uspešno rešeno 
saj so člani skupščine RZS na Skupščini junija 2014 sprejeli spremenjen Pravilnik o tekmovanjih, ki v 5. 
členu poleg ostalega navaja, da moštvo pridobi licenco za tekmovalno sezono in s tem pravico nastopa v 
posameznem rangu tekmovanja ter pravico uvrstitve v žreb: 
- če nima zapadlih obveznosti do igralcev, trenerjev in klubske administracije. Klub mora to potrditi s 
podpisano in potrjeno izjavo odgovorne osebe najkasneje do 15.06. 
 
 
Zapisnik zadnje skupščine je bil sprejet z 14 glasovi ZA in 1 vzdržanim. 
 
 
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, 

sprejeto je bilo soglasno sprejeto.  
c. Poročilo nadzornega odbora je podal Gregor Cvijič in je bilo sprejeto brez pripomb. 
d. Poročilo častnega razsodišča je podal Marjan Potokar in je bilo sprejeto brez pripomb. 

 
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  
2. Saša Čajavec 

 kandidat za podpredsednika: 
1. Primož Pori  
2. Tone Tiselj 

 kandidati za člane predsedstva ZRTS (voli se pet kandidatov): 
1. Vili Ban 
2. Boris Čuk 
3. Robert Šafarič 
4. Aleš Filipčič 
5. Boštjan Ficko 
6. Zoran Jovičič 
7. Alen Mihalj 
8. Milan Ramšak 

 kandidati za nadzorni odbor (voli se tri člane): 
1. Oskar Kovač 
2. Stanko Anderluh 
3. Slavko Ivezič 
4. Slavador Kranjčič 

 kandidati za častno razsodišče (voli se tri člane): 
1. Janez Simončič 
2. Uroš Šerbec 
3. Konrad Božeglav 

 
Volilna komisija je razdelila 14 glasovnic. Vrnjenih je dobila 14 veljavnih glasovnic. 



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

 za predsednika: 
1. Marko Šibila  s 14 glasovi 

Saša Čajavec (z 0 glasovi) ni bil izvoljen za mesto predsednika 

 za podpredsednika:  
1.  Primož Pori  z 10 glasovi 
     Tone Tiselj z (z 2 glasovoma) ni bil izvoljen za mesto podpredsednika 
   

 za člane predsedstva: 
1. Boris Čuk   s 14 glasovi 
2. Boštjan Ficko  s 13 glasovi 
3. Vili Ban   z 11 glasovi  
4. Zoran Jovičič  z 10 glasovi  
5. Alen Mihalj z 9 glasovi  

Robert Šafarič (z 6 glasovi), Milan Ramšak (z 2 glasovi) in Aleš Filipčič (z 1 glasom) 
niso bili izvoljeni za mesto člana predsedstva.  

 
 za člane nadzornega odbor: 

1. Slavko Ivezič  z 14 glasovi 
2. Salvador Kranjčič  z 9 glasovi 
3. Stanko Anderluh  z 7 glasovi 

Oskar Kovač (z 5 glasovi) ni bil izvoljen za mesto člana nadzornega odbora. 
 

 za člane častnega razsodišča: 
1. Konrad Božeglav  z 14 glasovi 
2. Uroš Šerbec z 13 glasovi 
3. Janez Simončič  z 13 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). 
Marjan Potokar je dodal, da so trenerji gonilo dela in razvoja v večini klubov, zato morajo posredovati vsem 
ljudem v klubu ter staršem informacije, da je razvoj bolj pomemben od trenutnega rezultata. Trenerji, ki s 
svojim obnašanjem ne dajejo pozitvnge zgleda okolici, naj v prihodnje nebi dobili licence za vodenje ekipe. 
Na samih licenčnih seminarjih ZRTS bi moralo biti več poudarka na vzgojnem ozaveščanju trenerjev. 
Ponovno bi bilo potrebno oživiti več sestankov trenerjev, kjer bi se razpravljalo o aktualnih problematikah. 



 
 
 
Overovatelja zapisnika:    Vili Ban    Boris Čuk 
 
 
 
Zapisnikar:     Uroš Mohorič 


