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ZAPISNIK ZBORA ZDRUŽENJA ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE, 
 ki je bil v petek, 08.06.2008 s pričetkom ob 17.30 uri v veliki predavalnici Hotela Planja na Rogli. 

 
DNEVNI RED: 
 

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 2005 
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 Marto Bon, Borisa Čuika in Marka Šibilo. 
V verifikacijsko komisijo in volilno komisijo Vanjo Kralja, Janeza Simončiča in Dejana Tomazinija. 
Za overovatelja zapisnika Bernardo Pohleven in Primoža Porija. 
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 27 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 
Zapisnik zadnje skupščine je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
 
 
 



AD 4 
a. Poročilo predsednika je podal Marko Šibila in je bilo soglasno sprejeto brez pripomb. 
b. Letno poročilo je pripravila računovodkinja Irena Karlin. Na zboru ga je posredoval Uroš 

Mohorič, sprejeto je bilo soglasno in brez pripomb.  
c. Poročilo nadzornega odbora je podal Janez Simončič in je bilo sprejeto brez pripomb. 
d. Poročilo častnega razsodišča je v odsotnosti njenih članov podal Uroš Mohorič 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. Marta Bon 
2. Boštjan Bruilec  

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

1. Vida Murovec 
2. Boris Čuk  
3. Primožič Marko 
4. Vilijem Ban 
5. Primož Pori  
6. Boštjan Brulec  
7. Janez Ilc 
8. Janez Klemenčič 
9. Saša Praprotnik 
 

 
• kandidati za nadzorni odbor (voli se tri člane): 

1. Andreja Juraga 
2. Janez Simončič  
3. Srečo Rehberger 

 
• kandidati za častno razsodišče (voli se tri člane): 

1. Salvador Kranjčič 
2. Aleksander Lapajne 
3. Bojan Mahnič 

 
Volilna komisija je razdelila 27 glasovnic. Vrnjenih je dobila 27, od teh je bilo 27 glasovnic veljavnih. 
Posamezni kandidati so dobili sledeče število glasov in so bili izvoljeni v organe ZRTS: 

• za predsednika Marko Šibila s 27 glasovi. 

• Za podpredsednika:  

1.  Marta Bon z 20 glasovi, 

  Boštjan Brulec je dobil 7 glasov in ni bil izvoljen. 



• Za člane predsedstva: 
1. Vilijem Ban s 25 glasovi, 
2. Primož Pori s 25 glasovi, 
3. Boris Čuk z 19 glasovi, 
4. Marko Primožič z 18 glasovi, 
5. Janez Ilc s 16 glasovi. 

Saša Praprotnik (13 glasov), Boštjan Brulec (8 glasov), Janez Klemenčič (7 glasov) in 
Vida Murovec (2 dva glasova) niso bili izvoljeni v predsedstvo.  

 
• Za člane nadzornega odbor: 

1. Andreja Juraga s 27 glasovi, 
2. Janez Simončič s 27 glasovi, 
3. Srečo Rehberger s 27 glasovi glasovi. 

 
• Za člane častnega razsodišča: 

1. Bojan Mahnič, s 24 glasovi, 
2. Aleksander Lapajne, s 24 glasovi, 
3. Salvador Kranjčič, s 17 glasovi. 

 
Dragan Grubič (13 glasov) ni bil izvoljen v častno razsodišče. 

 
 
Ad 7 
Zaradi menjave sedeža društva je predsednik dal na glasovanje spremembo naslova društva iz Združenje 
rokometnih trenerjev Slovenije, Kongresni trg 3, Ljubljana v Združenje rokometnih trenerjev Slovenije, 
Leskoškova 9e, Ljubljana 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Vlado Murko je izpostavil vprašanje glede postopka podaljšanja vpisa v razvid samostojnih športnih 
delavcev. Predsednik Marko Šibila je sporočil, da bodo vsi trenerji pred tekmovalno sezono v pisni obliki 
obveščeni o postopku podaljšanja vpisa v razvid samostojnih športnih delavcev. 
 
Izvoljeni predsednik Marko Šibila je predstavil glavne usmeritve dela v naslednjem mandatnem obdobju, ki 
so: 

• V sodelovanju z inštitutom za šport 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. 

 
 
 
Overovatelja zapisnika:    Primož Pori    Bernarda Pohleven 
 
 
 
Zapisnikar:     Uroš Mohorič 

 
 
 
 


