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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 
 
 
Zapisnik 19. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v četrtek, 29.01.2009, v 
prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Štefan Jug, Janez Ilc, Slavko 
Ivezič. 
 
Prisotni pridruženi člani SS: trener ženske reprezentance dr. Primož Pori, 
projektni vodja Gregor Pečovnik, projektni vodja Sonja Čotar. 
 
Ostali prisotni: predsednik RZS Franjo Bobinac, v. d. generalnega sekretarja RZS 
Tomaž Jeršič, koordinator reprezentanc Uroš Mohorič. 
 
Opravičili: člana SS Matjaž Tominec in Tone Tiselj, trener moške reprezentance 
Miro Požun. 
 
Predlagani dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje (18.) seje SS ter pregled in potrditev 
zapisnikov 15., 16., 17. seje SS. 

2. Poročila trenerjev vključenih v Panožne športne šole in mnenja o kandidatih. 
3. Evidentiranje kandidatov in oblikovanje predloga Predsedstvu RZS glede 

trenerjev državnih reprezentanc. 
4. Razno. 

 
 
 
Ad 1 - Pregled in potrditev zapisnika zadnje (18.) seje SS ter pregled in 
potrditev zapisnikov 15., 16., 17. seje SS. 
 
Dr. Marko Šibila je pozdravil vse prisotne ter predlagal pregled zapisnikov 15., 16., 
17. in 18. seje SS. 
 

• Ad 1/1 - Zapisnik 15. seje SS 
 
Štefan Jug je opozoril na nerealiziran sklep SS, sprejet že na 15. seji SS in sicer Ad. 
2, sklep 1 : »SS poziva trenerja reprezentance Roberta Beguša, da dokument 
dopolni in dopiše vizijo razvoja ženskega rokometa do leta 2012.«. Bil je mnenja, 
da je potrebno na tej seji doreči oziroma ne pozabiti na tako pomemben sklep, za 
realizacijo katerega je bil zadolžen selektor, ki pa je sedaj zamenjan. 
 
Dr. Marko Šibila je predlagal, da se to obravnava na naslednji seji, na kateri naj 
novi selektor predstavi tudi model igre. 
 
Franjo Bobinac je podal predlog, da se na sejah SS, pod točko razno, vedno ugotovi 
kaj ni bilo realizirano n kako realizirati. Glede vizije ženskega rokometa je dodal, 
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da se na širšo diskusijo povabi tudi predsednika ŽRK Celje Celjske Mesnine Izidorja 
Krivica, ki ima že veliko izkušenj na področju delovanja ženskega rokometa. 
 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 15. seje SS. Sklep 1 pod točko Ad. 2 se obravnava na 
naslednji seji. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

• Ad 1/2 - Zapisnik 16. seje SS 
 

Na zapisnik 16. seje SS ni bilo pripomb. 
 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 16. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

• Ad 1/3 - Zapisnik 17. seje SS 
 

Na zapisnik 17. seje SS ni bilo pripomb. 
 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 17. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

• Ad 1/4 - Zapisnik 18. seje SS 
 
Štefan Jug je spomnil, da se je na 18. seji govorilo o kandidaturi za organizacijo 
kvalifikacijskih turnirjev. Zanimalo ga je, ali se glede tega kaj dogaja. 
 
Tomaž Jeršič je odgovoril, da je za organizacijo KV za mladince, mladinke in 
kadetinje bil objavljen razpis. Za organizacijo KV turnirja za mladinke in kadetinje 
se je javil Ormož, za organizacijo KV za mladince pa sta se po razpisnem roku javila 
Škofja Loka in Celje. Tako bodo ženske KV v Ormožu, pri fantih pa se bo RZS po 
pregledu prispelih ponudb odločila za organizatorja. 
 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 18. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad 2 - Poročila trenerjev vključenih v Panožne športne šole in mnenja o 
kandidatih. 
 

Dr. Marko Šibila je pojasnil pomembnost dela trenerjev vključenih v  PŠŠ in 
predlagal, da na osnovi prejetih programov in  poročil teh trenerjev, SS poda 
pozitivno mnenje. Dodal je še, da je za rokomet dobro, da je v PŠŠ vključenih čim 
več trenerjev, zato je nujno podpreti tako projekt PŠŠ, kot tudi delo vključenih 
trenerjev in vključevanje novih trenerjev v PŠŠ. 
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Štefan Jug je izpostavil ugotovitev, da 4 trenerji delujejo v Ljubljani, 2 na 
Primorskem, po en v Novi Gorici in Trebnjem, ampak veliko je še nepokritih 
področij kot npr. celjski bazen, Gorenjska, Murska Sobota…   
Strinjal se je, da se poda pozitivno mnenje vključenim trenerjem, poleg tega pa bi 
moral SS apelirati na MŠŠ, da se vključi še več novih. Predlagal je, da se MŠŠ 
napiše, da se SS RZS bori za obstoječe trenerje, vizija SS pa je, da želi vključiti še 
več trenerjev in tako pokriti omenjena področja. 
 
Dr. Marko Šibila je odgovoril, da je že lansko leto bil pripravljen vrstni red 
trenerjev, tako »starih« kot tudi »novih«, vendar niti en novi trener ni bil sprejet v 
PŠŠ, poleg tega pa je Kozelj odstopil, ker je dobil zaposlitev v šolstvu. SS se je 
vedno zavzemal, da bi se v PŠŠ vključili novi trenerji, kar pa ni tako enostavno. 
Ponovno je izpostavil mnenje, da je potrebno trenerje vključene v PŠŠ, glede na 
njihovo kakovostno opravljanje dela, pozitivno ocenit in ob razpisu prijaviti še nove 
kandidate. 
 
Sonja Čotar je povedala, da je kontaktirala Dušana Hauptmana, ki je kontaktna 
oseba na MŠŠ za projekt PŠŠ, v zvezi z razpisom PŠŠ. Hauptman je pojasnil, da so 
poziv za oddajo poročil do 31.01.2009 dobili le že vključeni trenerji, razpis za nove 
kandidate pa je prestavljen za nedoločen čas. 
 
SKLEP: SS RZS daje pozitivno mnenje vsem trenerjem, ki so vključeni v PŠŠ:  
Dušanka Čuk, Aleš Praznik, Sonja Čotar, Vilijem Ban, Marjeta Veber Marton, Gregor 
Pečovnik (do aprila 2008), Branko Savkovič in David Imperl. 
SS RZS ocenjuje in apelira na MŠŠ, da nadaljuje s projektom vsaj v dosedanjem 
obsegu in sprejme merila, ki bodo omogočala stalno delo in strokovno 
napredovanje trenerjev vključenih v projekt.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad 3 - Evidentiranje kandidatov in oblikovanje predloga Predsedstvu RZS glede 
trenerjev državnih reprezentanc. 
 

Dr. Marko Šibila je pojasnil, da je trem reprezentančnim trenerjem potekel 
mandat, zato je potrebno ali potrditi obstoječe ali pa predlagati nove. Novi 
kandidati se nato lahko predstavijo Predsedstvu RZS, ki nato izbere kandidata za 
posamezno reprezentanco. 
 
Franjo Bobinac je poudaril, da samo selektorja moške in ženske članske 
reprezentance se predstavita Predsedstvu RZS, kandidati za mlajše kategorije pa se 
predstavijo SS RZS  
 
Dr. Marko Šibila je še dodal, da je žal zelo malo trenerjev, ki imajo znanje in 
možnosti voditi te reprezentance.  Izbor je zelo ozek, mogoče da se je kateri 
kandidat tudi izpustil. Poudaril je, da gre tu za volontersko delo. Bil je mnenja, da 
je treba najti način, kako izbrati kandidate in nato utemeljeno predlagati 
Predsedstvu. Praksa SS je bila, da se je na sejah razpravljalo o kandidatih, 
pregledale so se reference, izbiralo pa se je kandidata, ki je zadovoljeval osnovne 
potrebe. Predlagal je, da SS še naprej izbira kandidate po lastni presoji, saj SS 
pozna kandidate, njihove reference… 
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Tomaž Jeršič je izpostavil, da ko govorimo o kandidatih, se mu zdi pomembno in 
prav, da bi ugotovili, kdo je zainteresiran. Izpeljal naj bi se nominacijski postopek 
kot poziv, kdo želi delati, sami naj se predstavijo, izrazijo voljo, vizijo. Dobil bi se 
nabor, nato pa se odloči, katerega trenerja se potrdi. Pisarna RZS lahko objavi 
postopek na svojih spletnih straneh. Dodal je še, da se mu ne zdi prav, da dr. 
Primož Pori ni predstavil svojega programa. Predlagal je, da so trenerji mlajših 
starostnih kategorij nominirani za daljši čas kot do sedaj. 
 
Dr. Marko Šibila je odgovoril, da je SS že razpravljal o tem, ali naj trenerji mlajših 
starostnih kategorij vodijo npr. kadetsko reprezentanco in nato s to reprezentanco 
delujejo tudi ko postanejo mladinci, ali naj imajo stalno samo kadetsko 
reprezentanco, vendar se o tem nikoli ni doreklo. 
Opozoril je, da mlade reprezentance sedaj delujejo brez trenerjev, če pa se gre v 
postopek nabora, bo to predolgo trajalo, da se izberejo trenerji. Bil je mnenja, da 
je v tem trenutku najbolje, da SS predlaga kandidate in jih v roku 14 dni povabi na 
razgovor. 
 
Franjo Bobinac je razložil, da se ti postopki lahko tudi skrajšajo in sicer, da se 
nabor izvede takoj oziroma v tednu dni, SS skliče izredno sejo, na kateri se 
kandidati predstavijo, SS sprejme odločitev, katero nato posreduje Predsedstvu. 
Predsedstvo pa lahko nato korespondenčno odloči o kandidatu. 
 
Štefan Jug se je strinjal s predlogom, da so trenerji mlajših reprezentanc potrjeni 
za daljši čas, ampak za določen čas. Strinjal se je tudi glede pospešenega postopka 
izbora trenerjev, saj so akcije praktično pred vrati. Predlagal je Igorja Razgorja za 
trenerja U-14. Omenil je, da je že opravil razgovor z njim, da pozna njegove 
reference, poleg tega pa je Igor Razgor že vodil reprezentanco, v klubu dela z 
mladimi, zato se mu zdi pravi kandidat. 
 
Slavko Ivezič je predlagal, da bi se trenerje mlajših reprezentanc imenovalo za 
obdobje 4 let. Izpostavil je, da bo verjetno težko najti kandidate, saj je veliko 
trenerjev v svojih klubih vezanih na članske ekipe. Predstavil je delovanje 
trenerjev v Nemčiji, kjer je pomočnik trenerja članske reprezentance ob enem še 
trener mladinske reprezentance. Ta model se mu zdi dober, na dolgi rok pa gotovo 
pripelje do vidnih rezultatov. 
 
Dr. Marko Šibila je ponovil, da ni veliko primernih kandidatov, večina je vezanih na 
klube in ko dobijo dobro pogodbo, dajo odpoved npr. v mladinski reprezentanci, 
kjer delujejo kot amaterji. Poleg tega pa je neizvedljivo, da bi en trener bil 
zadolžen za mladinsko in kadetsko reprezentanco, saj se termini tekmovanj 
pokrivajo. Poudaril je , da je najvažnejše to, da se določi ali bodo trenerji za daljši 
čas, za posamezno kategorijo ali ne. Predlagal je, da bi imeli stalne trenerje, ki bi 
bili vezani na eno reprezentanco za obdobje 4 let. 
 
Dr. Marta Bon se je strinjala, da je najpomembnejše, da se imenujejo trenerji, 
ampak potrebno je določiti tudi pristojnosti. Vse je presenetil izbor kadetinj, 
sprašuje pa se, kdo lahko tu od reagira. Bila je mnenja, da bi selektor članske 
reprezentance bil tisti, ki bi imel to pristojnost. Zato je potrebno določiti 
pristojnosti, stati trenerjem ob strani, jih usmerjati in spremljati.  
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Tomaž Jeršič je predlagal, da bi tako kot so organizirane moške reprezentance, 
kjer je selektor članske reprezentance koordinator vseh reprezentanc, bile 
organizirane tudi ženske. 
 
Štefan Jug se je strinjal s predlogom Tomaža Jeršiča in dodal, da bi bilo potrebno 
čim prej urediti, da bi selektor ženske članske reprezentance imel enake zadolžitve 
kot selektor moške članske reprezentance. Predlagal je še, da bi SS na sejo povabil 
trenerja kadetske reprezentance Tomaža Čatra, da bi pojasnil, zakaj je v 
reprezentanco izbral toliko igral iz ŽRK Celje Celjske Mesnine, ali pa da poda vsaj 
pisno poročilo. Menil je, da mora del krivde prevzeti tudi SS. 
 
Dr. Marko Šibila je pojasnil, da trenerji reprezentanc dajo poročila, ki jih SS tudi 
obravnava, vendar pa se s primerom  ženske kadetske reprezentance SS še ni 
ukvarjal. Prvič se je tudi pripetila takšna anomalija.  
 
Franjo Bobinac je predlagal, da Tomaž Jeršič opravi razgovor s Tomažem Čatrom, 
kajti velikokrat se v kadrovanju lahko naredi napaka. V kolikor pa se bodo takšne 
napake pojavljale tudi v bodoče, potem je potrebno ukrepati.  Predlagal bo 
Predsedstvu, da selektor članske reprezentance opravi oceno izbora reprezentantk 
in nato svojo oceno posreduje SS. Če se trenerji med seboj ne morejo zmeniti, 
potem izbere in odloči SS. Tako sistematično naj bi vedno potekalo. Seveda pa je 
treba  trenerjem jasno povedati, da imajo vse kompetence vodenja in izbora, 
selektor članske reprezentance le pregleda spiske in poda svoje mnenje.  
 
Tomaž Jeršič je dodal, da preden trener objavi seznam, ga mora pregledati 
selektor članske reprezentance 
 
Dr. Primož Pori se je strinjal, vendar je opozoril, da bi morali o tem biti seznanjeni 
vsi trenerji, da bi to bilo potrebno navesti npr, v pogodbi ali v kodeksu obnašanja 
ipd. 

 

 
Člani SS so evidentirali možne kandidate za trenerje moških reprezentanc U-16 
oziroma U-14 ter ženske reprezentance U-14. 
 
Moške reprezentance: 
U-16: SAŠA PRAPROTNIK, IGOR RAZGOR, VILJEM BAN 
U-14: MARJAN POTOKAR, PETER KARPOV 
 
Ženske reprezentance: 
U-14: MILAN RAMŠAK, KONRAD BOŽEGLAV, DANJEL KOVAČIČ, ANTON BARIČ, MILIJA 
TOMŠIČ, NADA POHLEVEN, BRANKA MIJATOVIČ. 
 
 
SKLEP 1: SS RZS predlaga, da so trenerji mlajših reprezentanc (mladinka, kadetska, 
U-16, U-14) imenovani za obdobje 4 let za isto starostno kategorijo. Po prvem 
poročilu, ki mora biti pozitivno ocenjeno, se dokončno potrdi trenerja za 4 leta. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP 2: SS pozove evidentirane trenerje, da podajo pristanek, da so pripravljeni 
kandidirati za to mesto in da napišejo svojo vizijo ter program dela, ki bo 
obravnavan na seji SS. 
Pisarna RZS objavi poziv za evidentiranje kandidatov na spletni strani. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 3: SS predlaga, da se trenerja mladinske moške reprezentance Slavka Iveziča 
in pomočnika Stanka Anderluha potrdi za dobo 4 leta. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 4: SS potrjuje Alena Mihajla za pomočnika trenerja moške kadetske 
reprezentance in predlaga, da se trenerja kadetske moške reprezentance Tomaža 
Juršiča in pomočnika Alena Mihajla potrdi za dobo 4 leta. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 4: Razno 
 
Uroš Mohorič je seznanil prisotne, da bo v času od 15. do 21.06.2009, v Ljubljani, 
potekalo Univerzitetno prvenstvo. Rokometna zveza naj bi sodelovala tako, da bi 
določila selektorja moške in ženske ekipe. 
 
Franjo Bobinac je dodal, da gre za sodelovanje med Mestno občino Ljubljana, 
Univerzo v Ljubljani in Rokometno zvezo Slovenije. Podpisala se bo tudi tripartitna 
pogodba. Rokometna zveza pa naj bi pri izvedbi prvenstva pomagala s sodniki, 
materialom (žoge, ipd.), organizacijsko… Predlagal je, da moško univerzitetno 
reprezentanco vodi dr. Marko Šibila, vodenje žensk reprezentance pa naj po 
dogovoru prevzame ali dr. Marta Bon ali dr. Primož Pori. 
 
Dr. Marko Šibila je predlagal, da je pri dekletih nosilka dr. Marta Bon, dr. Primož 
Pori pa pomaga pri tehnično organizacijski izpeljavi, tako se bo lahko ženska 
članska reprezentanca pripravljala za SI. Pri fantih pa naj bo nosilec Slavko Ivezič. 
 
Dr. Marta Bon je opomnila, da je bila moška univerzitetna reprezentanca 2008 
razglašena za naj ekipo in to novico se mora objaviti na spletni strani. 
 
Štefana Juga je zanimalo, kaj je s plačili selektorjev, saj je izvedel, da že lep čas 
niso bili plačani. Dodal je še, da se ne bi smelo več dogajati, da reprezentantke 
potujejo na turnir brez denarja, zdravnika… Nujno pa bi morali tudi v Sloveniji 
organizirati kakšen mednarodni turnir, čeprav je izvedba takšnega turnirja 
povezana s stroški, drugače nas ne bodo več vabili. Opozoril je še, da bi moral SS 
spregovoriti tudi o tekmovalnem sistemu in številu tujcev v prvenstvu. 
 
Tomaž Jeršič je glede plačil pojasnil, da je zadnje nakazilo bilo v začetku januarja, 
nekaj zaostankov pa je še ostalo, vendar se bo Zveza zavzemala, da bo z izplačili 
čim bolj ažurna. Povedal je tudi, da je s selektorjem moške reprezentance že bila 
podpisana pogodba, s selektorjem ženske reprezentance pa bo v kratkem, saj je 
pogodba že pripravljena. 
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Franjo Bobinac je pozval SS, da ponovno odpre razpravo o delovanju reprezentanc, 
da do meseca maja oziroma začetka junija ponovi razmislek o dolgoročnih 
reprezentančnih rešitvah, tako kadrovskih kot tudi organizacijskih, načeti pa bo 
potrebno tudi temo o vodstvu reprezentanc, ali je prav, da nimamo pri ženski in 
moški reprezentanci istega vodjo ipd.. Podprl je tudi sklep SS, da je en član SS 
vedno prisoten na vseh reprezentančnih akcijah. To morajo člani  SS izvajati. 
 

SKLEP: SS RZS predlaga, da Slavko Ivezič vodi moško univerzitetno reprezentanco. 
Dr. Marta Bon in dr. Primož Pori po dogovoru obvestita predsednika SS, kdo bo 
prevzel vodenje ženske univerzitetne reprezentance. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

 

Zapisala: Sonja Čotar 
 
Ljubljana, 06.02.2009 
 
 
 
 
               Predsednik Strokovnega sveta 
                Dr. Marko Šibila 
                                                       


