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ZAPISNIK 
84. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 10.02.2022 ob 15.30 preko spletne aplikacije MS Windows.  
 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Sebastjan Gergeta, Borut Hren, Igor Jakovac, Zoran 
Janković (pooblastilo predsedniku), Tomaž Jontes, Boštjan Kozole, Bor Rozman, Beno Lapajne, Vanja 
Lombar, Miša Marinček (pooblastilo predsedniku), Janko Požežnik, Jernej Smisl, Gregor Šuštaršič, dr. 
Marko Šibila, Borut Škabar (pooblastilo predsedniku), Roman Volčič; 
 
ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Dejan Hreščak, Janez Škrabec, Blaž Urbanija; 
 
OSTALI PRISOTNI: dr. Marta Bon, Goran Cvijić, Aljaž Močnik, Uroš Mohorič, Sebastjan Oblak, Uroš 
Zorman. 
 
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnikov 82. in  83. seje predsedstva RZS;  
2. Imenovanje selektorja moške članske reprezentance; 
3. Imenovanje trenerja ženske mladinske in trenerja reprezentance mlajših kadetinj; 
4. Potrditev plana RZS za leto 2022; 
5. Tekoče zadeve in razno. 

 
PREDSEDNIK  g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 84. izredno sejo predsedstva RZS. 
Ugotovil je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih sedemnajst (17) članov 
predsedstva.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
84. redna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih sedemnajst (17) od 
dvaindvajsetih (22) članov predsedstva RZS.  

 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog dnevnega reda 84. seje. 
  

SKLEP 
Potrdi se dnevni red 84. seje predsedstva RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
 

Ad. 1 
Potrditev zapisnikov 82. in  83. seje predsedstva RZS 

 
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnika. Ker pripomb ni bilo, je podal 

SKLEP 

Predsedstvo RZS sprejme in potrdi zapisnika 82. in 83. seje predsedstva RZS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
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Ad. 2 
Imenovanje selektorja moške članske reprezentance 

 
PREDSEDNIK je povedal, da je predsedstvo na prejšnji seji predsedstva razrešilo vodstvo moške članske 
reprezentance. Komisija v sestavi Bobinac, Rozman,  Kozole, Lapajne, dr. Šibila, dr. Bon ter Strokovni 
svet, ki je naredil primerjalno analizo, je zožila izbor na naslednje kandidate: Boris Denić, Aleš Pajovič, 
Branko Tamše, Patrice Canayer in Uroš Zorman. Opravili so poglobljene pogovore, na koncu so se 
odločili za Uroša Zormana, ki ni okleval v tem, da ga ponujeno mesto zanima. Besedo je predal Urošu 
Zormanu.  
 
UROŠ ZORMAN je pozdravil vse prisotne. Povedal je, da je bil zanj grb vedno nekaj posebnega, saj je  
velik patriot. Glede na to, da je v trenerskih vodah, je mesto selektorja moške članske reprezentance 
gotovo najvišja ambicija. Prvi cilj je mobilizirati in vzpostaviti neko prepoznavno, hitro,  raznoliko igro, 
ki je reprezentanco krasila v preteklosti ter prebuditi moštven duh. Vse to je potrebno narediti v zelo 
kratkem času. Kasneje se bomo posvetili tudi drugim ciljem. V strokovnem štabu  bi rad ob sebi bolj 
izkušenega trenerja – Bojana Čotarja, ki je bil v preteklosti že odličen pomočnik selektorja. Za trenerja 
vratarjev je predlagal Gorazda Škofa, za delo videoanalitika in svetovalca bi predlagal Luko Žvižeja. 
Ostale člane strokovnega štaba bi dorekli kasneje.  

 
PREDSEDNIK je podal informacijo o trajanju pogodbe, ki bi bila do 31.08.2024 – do konca olimpijskega 

ciklusa. Obenem je Uroš prosil, da bi bil še vedno klubski trener. Menil je, da je prav, da se mu v tej želji 

ugodi, in sicer samo za tekočo in naslednjo sezono. Odprl je razpravo. 

BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da je bil postopek izbora na najvišjem nivoju. Rezultati moške članske 

reprezentance v zadnjem času niso bili dobri. V tem občutljivem obdobju daje Urošu vso podporo. 

Njegova zmagovalna miselnost, predanost in morda tudi trda roka govorita v njegov prid.  

DR. MARKO ŠIBILA je izrazil zadovoljstvo, da se pogovarjamo o slovenskem trenerju. Urošu je postavil 

vprašanje v zvezi z njegovo dvojno vlogo trenerja v klubu in selektorja reprezentance. Tovrstne dvojne 

vloge selektorja med prvimi desetimi ekipami na EP ni bilo najti in lahko prinaša probleme.  

UROŠ ZORMAN je povedal, da je razmišljal o tej situaciji, ki ni lahka. V kolikor bo videl, da zadeva ne 

deluje optimalno, bo odstopil z mesta klubskega trenerja. Kot prednost je izpostavil dejstvo, da trenira 

v slovenskem klubu.  

JERNEJ SMISL je izrazil pomislek glede dvojne vloge trenerja in selektorja, saj je pred nami ključno 

obdobje. V nobenem primeru pa ne izpodbija podpore imenovanju za selektorja reprezentance.  

BENO LAPAJNE je izrazil podporo Urošu Zormanu in strokovnemu štabu. Izrazil je, da verjame v igralce 

ter si zaželel, da bi igrali z večjo željo in žarom, kar bo pritegnilo tudi gledalce. Povedal je, da verjame, 

da bo to Urošu uspelo.  

IGOR JAKOVAC je podal vprašanje glede obveščenosti kluba o celotni situaciji. Sicer ni prvi trener, ki bi 

bil v tej vlogi. Izrazil je podporo Urošu Zormanu.  
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UROŠ ZORMAN je povedal, da ima v klubu vso podporo. Pripravlja program, po katerem bi bil v klubu 

prisoten nekoliko manj časa, saj sta naslednja dva meseca ključna. Veliko v kratkem času ne moremo 

spremeniti, ključna je mobilizacija duha ekipe, srčnosti. Tudi če bi bil samo selektor reprezentance, ne 

bi mogel narediti več.  

PREDSEDNIK je podal informacijo o tem, da bi funkciji direktorja dodali še vlogo, ki ni trenerska in bi jo 

zasedal kdo iz vrst bivših rokometašev. Predstavljal bi most med športno in organizacijsko ter 

sponzorsko platjo. To bi šlo za imena kot so Beno Lapajne, Vid Kavtičnik, Jure Natek. Reprezentanca bi 

se s to vlogo ojačala. S tem se strinja tudi Uroš Zorman. 

GREGOR ŠUŠTARŠIČ je izrazil zadovoljstvo, da so našli primernega slovenskega trenerja. Dvojna vloga 

selektorja je lahko tudi prednost, saj bi liga s tem dobila na prepoznavnosti, trener pa ima obenem 

dober uvid v slovenske igralce. Gotovo bo Uroš prinesel prepoznavnost v rokometu in res potrebujemo 

osebo, ki nas bo združila v naslednjem reprezentančnem obdobju. Trenerju je postavil vprašanje glede 

psihološkega treninga.  

UROŠ ZORMAN je povedal, da tudi sam išče različne rešitve  v tem smislu, bolj v individualnem smislu 

kot za celo reprezentanco. Po tej izjavi je zapustil sejo.  

JANKO POŽEŽNIK je povedal, da je Uroš Zorman borec in ga popolnoma podpira. Predlagal je, da bi se 

bolj ukvarjal z reprezentanco kot pa s sodniki.  

TOMAŽ JONTES je podprl kandidaturo Uroša Zormana ter predlagal, da se premisli tudi o možnosti, da 

Uroš Zorman dobi drugo ponudbo iz tujega kluba.  

PREDSEDNIIK se je zahvalil za pobudo, ki se jo predvidi v pogodbi.  

ROMAN VOLČIČ je ravno tako podprl kandidaturo. Iz košarke lahko poda izkušnje glede psihološkega 

treninga. Sama narava dela v reprezentanci ne omogoča optimalnih rezultatov, drugače pa je v klubih. 

Predvsem pa se je izkazala za uspešno individualna obravnava igralcev, ki to potrebujejo. Glede vloge 

športnega direktorja je povedal, da je ta vloga smiselna. To naj bi bila nevtralna oseba s karizmo, ki je 

neformalno sposobna dobiti vtis o stanju igralca. Ne bi se ga obremenjevalo s sponzorji, saj to ni 

frontman. To so njegove izkušnje v košarki.  

PREDSEDNIK se je zahvalil za izkušnje in potrdil pomembnost te vloge, ki pa ne bi bila del strokovnega 

štaba.  

BENO LAPAJNE je povedal, da je psihološki trening zelo dobrodošel. Miro Požun je vključil v svoje delo 

tudi tovrstni trening in sam je od tega veliko odnesel, še danes v poslovnem sveto to s pridom 

uporablja. Menil je, da je na tem področju še veliko prostora za napredek.  

PREDSEDNIK je ob koncu razprave na glasovanje podal: 

SKLEP  
Predsedstvo RZS imenuje Uroša Zormana za selektorja moške članske reprezentance Slovenije do 
31.08.2024. 
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Sklep je sprejet z večino glasov (16 ZA, PROTI 0, VZDRŽAN 1). 

Predsedstvo RZS pooblašča predsednika in generalnega sekretarja za sklenitev pogodbe z 

upoštevanjem trajanja in omejitve glede treniranja v klubu.  

UROŠ ZORMAN se je ponovno vključil v sejo ter se predsedstvu zahvalil za zaupanje. Povedal je, da to 

zanj predstavlja veliko čast in tudi odgovornost. V kolikor bo začutil, da je dvojna vloga prevelika 

obremenitev, bo ustrezno ukrepal. Verjame v reprezentanco, grb in vase, da je sposoben te vloge. 

Verjame v boljše in lepše čase slovenskega rokometa.  

 
Ad. 3 

Imenovanje trenerja ženske mladinske in trenerja reprezentance mlajših kadetinj 

PREDSEDNIK je predal besedo dr. Marti Bon.  

DR. MARTA BON je povedala, da so se na Strokovnem odboru poglobljeno ukvarjali  s tematiko 

trenerjev reprezentanc in tudi načinom dela. Glede svoje vloge je povedala, da je bilo mišljeno, da bi 

vodila trenerje ter izvajala tutorstvo, obenem bi sodelovala tudi s trenerjem članske reprezentance. 

Strokovni odbor je predlagal Sebastjana Oblaka za trenerja ženske mladinske reprezentance ter Boruta 

Hrena za trenerja reprezentance mlajših kadetinj. Oba bi bila imenovana do 01.09. z možnostjo 

podaljšanja. Tako kratek rok je predlagal zato, ker se tedaj zaključijo tekmovanja, nakar se bo naredila 

evalvacija in verjetno podaljšanje.  

PREDSEDNIK je povedal, da se je tudi sam vključil v diskusije. Vse ljudi, ki delujejo v okviru ženskega 

rokometa bomo lepo povezali.  

ROMAN VOLČIČ je podprl oba kandidata. Glede ostalih pobud, ki se tičejo ženskega rokometa je 

predlagal, da se o tem obvesti tudi združenje, da se dobi nek širši konsenz. Ne želijo si namreč prehitrih 

korakov, ki ne bi prinesli koristi.  

PREDSEDNIK je ob koncu razprave podal 

SKLEP  
1. Na predlog strokovnega sveta RZS predsedstvo RZS imenuje Sebastjana Oblaka za trenerja 

ženske mladinske reprezentance U-19 do 1.9.2022. 
 
2. Na predlog strokovnega sveta RZS predsedstvo RZS imenuje Boruta Hrena za trenerja 

reprezentance mlajših kadetinj – U-15 do 1.9.2022. 

 

Sklep je sprejet z večino glasov (16 ZA, PROTI 0, VZDRŽAN 1). 
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Ad. 4 

Potrditev plana RZS za leto 2022 
 
GORAN CVIJIĆ je povzel vsebino plana za leto 2022. Povedal je, da so za leto 2022 načrtovana nekoliko 
višja sredstva, saj bomo organizirali svetovno prvenstvo za mladinke in evropsko prvenstvo za članice.  
 
PREDSEDNIK je pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo je predlagal 

 

SKLEP 
Predsedstvo RZS potrdi vsebinski in finančni plan RZS za leto 2022.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 
 

Ad. 5 
Tekoče zadeve in razno 

 
Dr. MARKO ŠIBILA je pozval k posredovanju poročil članskih selektorjev z minulih prvenstev. Izrazil je 
željo, da bi bilo na tem področju več reda. Vsi trenerji bi morali podati poročila s prvenstev in program 
dela za naprej.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da je poročilo ženskega selektorja pripravljeno. Bivši selektor Vranješ poročilo 
o prvenstvu še dolguje. Glede na dano situacijo je zahteval tudi osebna poročila članov štabov članskih 
reprezentanc: pomočnik selektorja, direktor, trener vratarjev. Tudi ta poročila bodo dostavljena.  
 
Ob 18.00 je zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje.  

 
Ljubljana, 25.2.2022                               Franjo Bobinac 
           

   Predsednik 
                                                                                                         Rokometna zveza Slovenije 


