
 
 
 

Z A P I S 
 
4. redna seja SKUPŠČINE Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije  
     v  LJUBLJANI,   dvorana  ŠRC Ježica,  Savlje 6, 

     nedelja 07. avgust 2011   ob 17.30 uri;     
 
 

 
Sprejet je bil  naslednji    D N E V N I  R E D  : 
 

 
1.   Otvoritev, izvolitev organov skupščine in poročilo verifikacijske komisije  

Delegate je pozdravil  predsednik Sergej Ravnikar, nato pa so bili izvoljeni: 
a)   delovno predsedstvo  Ožbolt  Rajko,  Gorjan Lado  in  Brumen Peter; 
b)   verifikacijska komisija  Kisela Sašo  in  Trifunovič Rado;  
c)   zapisnikar Kobilica Andrej,  overitelja  Šager Matej  in  Hladnik Bojan; 
Poročilo verifikacijske komisije je podal Sašo Kisela:   za današnjo skupščino  
je bilo prijavljenih  115  trenerjev oz. delegatov,   od katerih je bilo prisotnih 
skupaj 60 in je s tem  zagotovljena sklepčnost skupščine. 

 
2.   Potrditev zapisa  3. redne seje Skupščine ZKTS  

Soglasno je bil potrjen zapis skupščine, ki je bila 19.06.2010 v Kranjski Gori.   
 
3.   Poročilo  IO, DK in NO ZKTS ter finančno poročilo za leto 2010 

Soglasno so bila sprejeta vsa navedena poročila. 
 
4.   Razprava o poročilih – vsa poročila so bila sprejeta brez razprave.  
 
5.  Sprejmejo oz. potrdijo  se naslednji predlogi in sklepi  -  sprejeto soglasno:       
 
A.    Preko spletne strani bo v javno razpravo posredovan predlog dopolnjenih  
       »Pravil ZKTS«,       sprejme se mesto podpredsednika,  nadalje  tudi sklep,  

da se število članov v posameznih  organih ali odborih ZKTS lahko številčno  
poveča oziroma zmanjša ali pa se po potrebi dopolni. 

 
B.   Za novo mandatno obdobje se potrdijo  naslednji voljeni  funkcionarji  ZKTS: 
  predsednik  in zakoniti zastopnik Združenja je  RAVNIKAR Sergej,   

podpredsednik  SEKULIČ Aleksander, 
  predsednik  Sveta trenerjev  ERČULJ Frane,          

predsednik  Stanovskega sveta   KISELA Sašo   ter 
 
 
 



 
 
  3-tri članska   DK-disciplinska komisija:    GRGIČ Damir  in   

ČIKIČ  Dejan, tretji bo imenovan kasneje  in 
 

           3-tri članski   NO-nadzorni odbor:    
BRUMEN Peter  kot predsednik in dva člana: 
PUČKO Igor     in     ŠTEMBERGER Franci. 

 Dodatni člani  odborov in komisij ZKTS bodo izbrani na predlog oz.  
s soglasjem predsednika in podpredsednika, na prvi skupni seji. 

 
             
6.   Razno -  Tradicionalna podelitev priznanj trenerjem      
 
A.  Po izboru izvršnega odbora ZKTS je   Janez RIBNIKAR  prejel  tradicionalno   
       “POSEBNO PLAKETO ZKTS za leto 2010",  katera je namenjena trenerjem za  

dolgoletno dobro delo z mladimi igralci oz. igralkami. 
     

B.  Na podlagi  glasovanja trenerjev  pa so bili izbrani naslednji   
najuspešnejši  trenerji  = TRENER LETA  za minulo sezono 2009/10: 

 
     za „TRENER LETA 2009/10“ moških članskih ekip je bil izbran   
   Aleksander DŽIKIĆ,  trener  članov KK KRKA Novo mesto, 
 
     za  „TRENER LETA 2009/10“ ženskih članskih ekip je bil izbran  
   Damir  GRGIČ,   trener pri Ženskem KK CELJE, 
 
     za „trenerja leta 2009/10“  MLAJŠIH  moških  starostnih  kategorij je bil izbran   
   Dejan  ČIKIĆ,   trener mladih pri KK DOMŽALE  in 
 
     za „trenerja leta 2009/10“  MLAJŠIH  ženskih  starostnih  kategorij je bil izbran 
   Teo HOJČ,  trener pri Ženskem KK GRUSUPLJE. 
 
Prisotnemu izbrancu Čikiću  je plaketo predal trenerska legenda  Oto Virt. 
 
 
Zapisnikar:        Delovni predsednik: 
Andrej Kobilica l.r.       Rajko Ožbolt l.r. 
  

Overitelja:   Matej Šager  l.r.   
Bojan Hladnik  l.r. 

 


