ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE
Leskoškova 9e
1000 Ljubljana
Datum: 22.06.2012
ZAPISNIK ZBORA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE,
ki je bil v petek, 22.06.2012 s pričetkom ob 18.00 uri v veliki predavalnici Hotela Planja na Rogli.
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 2011
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 Boris Čuk, Peter Mičovič in Marka Šibilo.
V verifikacijsko komisijo in volilno komisijo Dejana Tomazinija, Uroš Grmek in Dejan Golčman.
Za overovatelja zapisnika Janeza Simončiča in Oskarja Kovača.
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 32 članov, kar je manj kot polovica članov (356 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
Oskar Kovač je podal vsebinsko napako v Zapisniku zbora Združenja rokometnih trenerjev Sloveniji iz leta
2010. Pod točko 7 naj se zadnji odtavek glasi: »Sprejet je bil popravek statuta z 54 glasovi za in 0 proti«.
Zapisnik zadnje skupščine z upoštevano pripombo je bil soglasno potrjen.

AD 4
a. Poročilo predsednika je podal Marko Šibila in je bilo soglasno sprejeto brez pripomb.
b. Letno poročilo je pripravil računovodja Mitja Karlin. Na zboru ga je posredoval Uroš Mohorič,
sprejeto je bilo sprejeto z 29 glasovi za, enim proti in dvemi vzdržanimi.
c. Poročilo nadzornega odbora je podal Janez Simončič in je bilo sprejeto brez pripomb.
d. Poročilo častnega razsodišča je podal Salvador Kranjčič 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
 kandidat za podpredsednika:
1. Primož Pori
 kandidati za člane predsedstva ZRTS (voli se pet kandidatov):
1. Marko Primožič
2. Vili Ban
3. Boris Čuk
4. Boštjan Brulec
5. Slavko Ivezič
6. Janez Ilc
 kandidati za nadzorni odbor (voli se tri člane):
1. Janez Simončič
2. Gregor Cvijič
3. Bojan Čotar
4. Uroš Krstič
5. Oskar Kovač
 kandidati za častno razsodišče (voli se tri člane):
1. Salvador Kranjčič
2. Saša Prapotnik
3. Bojan Voglar
4. Marjan Potokar
Volilna komisija je razdelila 32 glasovnic. Vrnjenih je dobila 32 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili sledeče število glasov in so bili izvoljeni v organe ZRTS:


za predsednika Marko Šibila s 30 glasovi



za podpredsednika:
1. Primož Pori

s 31 glasovi



za člane predsedstva:
1. Vili Ban
z 29 glasovi
2. Slavko Ivezič
z 27 glasovi
3. Boris Čuk
z 25 glasovi
4. Boštjan Brulec
z 23 glasovi
5. Janez Ilc
z 23 glasovi
Marko Primožič (z 21 glasovi) ni bil izvoljen v predsedstvo.



za člane nadzornega odbor:

1. Janez Simončič
z 26 glasovi
2. Oskar Kovač
z 26 glasovi
3. Gregor Cvijič
z 18 glasovi
Uroš Krstič (z 12 glasovi) in Bojan Čotar (z 10 glasovi) nista bila izvoljena v nadzorni
odbor.


za člane častnega razsodišča:
1. Saša Prapotnik
z 26 glasovi
2. Salvador Kranjčič z 25 glasovi
3. Marjan Potokar z 22 glasovi
Bojan Voglar (z 20 glasovi) ni bil izvoljen v častno razsodišče.

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,
 vsebinska in oblikovna posodobitev glasila Trener rokomet,
 prehod v elektronski način obveščanja preko spletne strani združejna in elektronske pošte,
 sodelovanje z drugimi športnimi zvezami in drugimi strokovnimi združenji pri organizaciji
različnih oblik permanentnega izobraževanja,
 prizadevanje za izboljšanje statusa trenerja.
Igor Poklar je podal pripombo na enotno delovanje trenerjev. Glede na to, da trenerji najbolje poznajo
postopke, metode in ukrepe, ki bi dolgoročno lahko izboljšali nivo rokometa kot panoge, predlaga da bi bilo
potrebno več skupnih posvetovanj trenerjev o tematikah, ki vplivajo na samo panogo. Predlaga, da bi se
trenerji pred skupščinami RZS sestali in podali skupno mnenje o posameznih točkah.
Srečo Rehberger dodaja, da bi se vsaj en trener vsakega kluba moral udeležiti skupščine RZS.
Zoran Jovičič predlaga, da bi vsi klubski trenerji morali imeti pogodbo z panožno zvezo. V kolikor pa klubi
na izpolnjujejo pogodbenih obveznosti so pa le-ti nemudoma suspendirani iz vseh tekmovanj. Marko Šibila
se strinja s predlogom in dodaja, da je slednje mogoče le ob vzpostavitvi sistema licenciranja, ki bi poleg
trenerske problematike vključeval še ostalo problematiko vezano na delovanje klubov.
Gašper Kovač je izpostavil vprašanje obveščanja trenerjev o posameznih aktivnostih vezanih izključno na
trenerje izrecno ga je zanimalo o usposabljanu »Master coach« v organizaciji EHF-a. Marko Šibila je
odgovoril, da vse informaciji, vsi člani ZRTS s poravnano članarino, prejemajo neposredno na svoj
elektronski naslov ali pa so informacije objavljene na spletni strani ZRTS.
Oskar Kovač je dodal, da se ne strinja z vsebino veljavnega statuta RZS, kjer ZRTS ni naveden kot član RZS.
Predlga, da se ZRTS vnese v statut RZS, predstavniku ZRTS pa se dodeli mesto v predsedstvu RZS. Hkrati
pa predlaga, da se razmisli tudi o vključitvi predstavnika Strokovnega sveta RZS v redni funkcijski del
predsedstva RZS.
Sklep: ZRTS poda predlog spremembe statuta RZS. Predlog se glasi: »ZRTS je polnopravni član RZS.
Predstavniku ZRTS se dodeli mesto v predsedstvu RZS.«
Overovatelja zapisnika:

Zapisnikar:

Uroš Mohorič

Janez Simončič

Oskar Kovač

Priloga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poročilo o delovanju ZRTS
Finančno poročilo o delovanju ZRTS
Poročilo nadzornega odbora
Poročilo o delu častnega razsodišča
Poimenski seznam liste prisotnosti
Kadrovski predlogi za organe ZRTS

Ljubljana, 20.6. 2012
POROČILO O DELU ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE V LETIH 2010 - 2012
Združenje rokometnih trenerjev Slovenije je v juniju (12. in 13.6.) 2010 izvedlo redni licenčni seminar za
rokometne trenerje. Ob tej priložnosti smo izvedli tudi volilni zbor ter izbrali nove člane organov ZRTS. Za
predsednika je bil izbran dr. Marko Šibila, za podpredsednika dr. Primož Pori, člani predsedstva pa so bili še
Aleksander Lapajne, Vili Ban, Marko Primožič, Janez Ilc, Slavko Ivezič. V Nadzorni odbor so bili izbrani
Bojan Čotar, Gregor Cvijič in Janez Simončič. Častno razsodišče pa so sestavljali Bojan Voglar, Saša
Praprotnik in Salvador Krajnčič. Sekretar ZRTS je ostal Uroš Mohorič.
V obravnavanem obdobju smo izvedli štiri licenčne seminarje (Rogla 2011 in 2012 ter Ljubljana 2010 in
2011). Trenerjev, ki se je udeležilo vseh omenjenih licenčnih seminarjev je bilo čez 800. Opravili smo
celovito evidentiranje usposobljenosti trenerjev v skladu z Pravili o usposobljenosti strokovnih kadrov za
delo v športu ter izdajali licence v skladu s pravili OKS o licenciranju strokovnih delavcev v športu. Od
zadnjega zbora do danes smo opravili tri seje Predsedstva ZRTS, kjer smo razpravljali o različnih temah –
predvsem pa o usposabljanju trenerjev za različne nazive, o stalnem strokovnem izobraževanju ter o
licenciranju trenerjev za prihodnjo sezono.
Glede na strukturo usposobljenosti trenerjev – članov združenja – smo v l. 2010, 2011 in 2012 veliko
pozornost posvetili izobraževanju oz. usposabljanju trenerjev za ustrezen naziv saj to od nas zahtevajo
zakonska določila. Tako smo izvedli 5. tečajev na katerih so si trenerji lahko pridobili usposobljenost 1. in 2.
stopnje – naziv Trener rokometa. V letošnjem letu smo nadaljevali in tudi zaključujemo z usposabljanjem 39.
trenerjev na 3. stopnji – Višji trener rokometa. Prav tako smo vložili velike napore za usklajevanje naših
evidenc o usposobljenosti trenerjev s športno informacijskim sistemom na državni ravni – ŠPAK. Na tem
področju je potrebno opraviti nadaljnje napore tako, da bodo imeli trenerji zagotovljene možnosti za
pridobitev vseh stopenj usposobljenosti – tudi najvišjega naziva, ki je predviden tudi s strani EHF (»Rinck
Convention«) – »Master Coach«. Pri tem je potrebno poudariti, da smo v lanskem letu prilagodili celotno
strukturo usposabljanja rokometnih trenerjev – sedaj je sestavljena iz štirih stopenj – najvišja je že omenjeni
»Master Coach«. Tečaje za ta naziv bomo morali izvajati v sodelovanju z EHF. Nova struktura je bila
predložena Strokovnemu svetu Vlade RS za šport in ta jo je potrdil.
V letih 2010 in 2011 smo izdali po dve številki strokovno informativnega glasila Trener – rokomet. Skušali
smo izboljšati njegovo zunanjo podobo in tudi vsebino.
Tudi v času pred novo sezono bomo posvetili veliko pozornosti in dela izdajanju trenerskih licenc. Inšpektor
za šport izvaja vse več pregledov rokometnih klubov in ena izmed bistvenih točk pregleda so tudi ustrezno
licencirani trenerji. Kljub velikemu trudu se tukaj občasno še pojavljajo težave, ki pa jih bomo skušali skupaj
z izvajalcem usposabljanja (Fakulteta za šport, Inštitut za šport ter Olimp d.d.) odpraviti.
Poročilo sestavil predsednik ZRTS:
dr. Marko ŠIBILA

ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE

LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZRTS

PREGLED POSLOVANJA 1.1.2011 - 31.12.2011)

A. P R I H O D K I
-

znesek/EUR

Prihodki iz naslova članarin
Zmanjšani prihodki seminar Ljubljana (dobropisi)
Zmanjšani prihodki seminar Rogla (dobropisi)
Prihodki od licenčnin
Prihodki od prodaje razstavnega prostora
Prihodki od prodaje proizvodov (DVD)
Prihodki od obresti - pozitivne bančne obresti

-

SKUPAJ PRIHODKI :

27.564

znesek/EUR

B. O D H O D K I

- ID kartice
- Najem projekcijskega platna
- Bančna provizija
Računovodstvo (knjiženje,fakturiranje,obračun
- plač,bilance,plač.promet,obr.honorarjev)
- Stroški fizičnih oseb - avtorski honorar (revija Trener)
- Stroški fizičnih oseb - nagrade (organizacija seminarjev)
- ZŠD Šibila Marko (vodenje ZRTS)
- Storitve seminarja v Ljubljani (etikete,snemanje)
- Storitve seminarja na Rogli (najem,snemanje,organizacija)
- Stroški revije Trener (tisk revije, članki v reviji)
- Strošek plače Mohorič Uroš (neto,prevoz,prehrana,regres,prispevki,davki)
- Ostali stroški storitev (članarina RZS,spletno domovanje,poštne storitve)
SKUPAJ ODHODKI:

PRIHODKI MINUS ODHODKI JE PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

ER KONDOR d.o.o.
Mitja Karlin

420
40
500
26.410
50
1.215
9

Ljubljana, 09.02.2012

1.324
135
305
2.190
874
1.822
2.700
524
2.910
6.401
17.569
330
37.084

9.520

LJUBLJANA, Leskoškova 9e
NADZORNI ODBOR
Datum: 22. 6. 2012
ZAPISNIK
seje nadzornega odbora Združenja rokometnih trenerjev Slovenije, ki je bila v petek, 22. 6.
2012 v prostorih Hotela Planja na Rogli
Prisotni: predsednik NO Janez Simončič
Odsoten: član Cvijič GORAN, član Bojan ČOTAR
Na seji sta bila prisotna tudi predsednik ZRTS Marko Šibila in sekretar Uroš Mohorič.
Člani No so pregledali pripravljeno gradivo.
Pregledano je bilo Letno poročilo za leto 2010 in leto 2011 (Podatki iz bilance stanja na dan 31. 12.
2010 in 31.12.2011 podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 ter
finančno poročilo za leto 2010 in leto 2011.
Predsednik NO je bil prisoten tudi na sejah predsedstva ZRTS in po njegovem poročilu so člani NO
ugotovili, da je delovanje predsedstva potekalo korektno, brez nepravilnosti.
Nadzorni odbor je ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2010 in leto 2011 finančno poročilo
pripravljeno korektno in ga tudi soglasno potrdil.
Predsednik:
Janez Simončič

LJUBLJANA, Leskoškova 9e
ČASTNO RAZSODIŠČE
Datum: 21. 6. 2012
ZAPISNIK
seje častnega razsodišča Združenja rokometnih trenerjev Slovenije, ki je bila v petek, 22. 6.
2012 v prostorih Hotela Planja na Rogli
Prisotni: predsednik ČR Bojan VOGLAR, Saša PRAPOTNIK, Salvador KRANJČIČ
Na seji sta bila prisotna tudi predsednik ZRTS Marko Šibila in sekretar Uroš Mohorič.
Člani ČR so ugotovili, da v mandatu 2010 do 2012 ni bilo potrebe po sklicu seje častnega
razsodišča saj ni bilo potrebno voditi postopek ali izrekati kazni članom ZRTS.

Predsednik:
Bojan VOGLAR

VOLITVE V ORGANE ZRTS
GLASOVNICA
Predsednik – obkrožite 1 kandidata
1. dr. Marko Šibila

30 glasov

Podpredsednik – obkrožite 1 kandidata
1. dr. Primož Pori

31 glasov

Člani predsedstva – obkrožite 5 kandidatov
1. Marko Primožič
2. Vili Ban
3. Boris Čuk
4. Boštjan Brulec
5. Slavko Ivezič
6. Janez Ilc

21 glasov
29 glasov
25 glasov
23 glasov
27 glasov
23 glasov

Člani nadzornega odbora – obkrožite 3 kandidate
1. Janez Simončič
26 glasov
2. Gregor Cvijič
18 glasov
3. Bojan Čotar
10 glasov
4. Uroš Krstič
12 glasov
5. Oskar Kovač
26 glasov
Člani častnega razsodišča – obkrožite 3 kandidate
1. Salvador Kranjčič
25 glasov
2. Saša Prapotnik
26 glasov
3. Bojan Voglar
20 glasov
4. Marjan Potokar
22 glasov

