
  

 

 

 

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni odbor (SO RZS) 
 

 

Zapis 1. seje Strokovnega odbora RZS, ki je bila v ponedeljek, 30.08.2021, v 
prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SO: dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Slavko Ivezič, Uroš Mohorič, Jure 
Natek, Klemen Luzar. 
 
Ostali prisotni: predsednik RZS Franjo Bobinac, generalni sekretar RZS Goran 
Cvijić, vodja ženskih reprezentanc Anja Frešer. 

Opravičili: član SO Igor Poklar. 

 

Dr. Marko Šibila je pozdravil vse prisotne na ustanovni seji novega SO RZS in dodal, 
da je glavni poudarek te seje na konsolidaciji, o vsebinah pa se bo razpravljalo na 
prihodnjih seja oziroma takoj ko bo SO dobil poročila o reprezentančnih 
aktivnostih. Predstavil je člane novega SO ter izpostavil posebno vlogo dr. Marte 
Bon v ženskem rokometu in Klemna Luzarja v moškem rokometu.  

Franjo Bobinac je v svojem uvodnem razmišljanju predlagal, da se že ta seja 
izpelje bolj ambiciozno. Izrazil je željo, da bi predsednik SO na Predsedstvu RZS v 
mesecu septembru predstavil smernice in delovanje novega SO RZS. Podal je še 
pobudo, da predsednik SO na vsaki seji Predsedstva RZS poda poročilo SO RZS in da 
ima SO seje vsaka dva do tri mesece. Zahvalil se je dr. Marku Šibili za predstavitev 
dejavnosti novega SO, dr. Marti Bon za prevzem vloge v ženskem rokometu in 
ostalim članom SO za pripravljenost delovanja v SO. Povedal je še, da oba 
selektorja članskih reprezentanc že sodelujeta pri mlajših selekcijah in sta odprta 
za sodelovanje po celotni hierarhiji, zato naj ju SO vključi v sodelovanje. 

Dr. Marko Šibila je člane SO je povabil, da povedo svoja videnja o delovanju SO 

Dr. Marta Bon je izpostavila nujnost delovanja SO RZS, da se SO nadgradi, da se 
zadeve osvežijo in dodajo nove.   

Dr. Marko Šibila je pojasnil, da je v preteklosti predsednik SO bil tudi polnopravni 
član Predsedstva RZS, nato pa se mu je to odvzelo in s tem je SO izgubil na 
avtoriteti.  

 

 

 



  

 

 

 

 

Predlagal je, da predsednik SO RZS ponovno postane polnopravni član Predsedstva 
RZS. 

Franjo Bobinac se je s predlogom strinjal in se bo zavzel, da predsednik SO dobi 
mesto v Predsedstvu. Predlog bo podan na skupščino. 

Goran Cvijić je opozoril, da bo potrebno popraviti statut, da postopki trajajo in da 
to se ne bo moglo uresničiti čez noč. 

Franjo Bobinac je predlagal, da kljub temu član SO že takoj sodeluje na 
Predsedstvu, ampak brez glasovalne pravice. 

Uroš Mohorič je izpostavil trenutno vlogo in pristojno SO pri združenjih, ki urejajo 
tekmovanja klubov. SO naj bi bil samo posvetovalno telo. Zato je mnenja, da se 
vlogo SO do tega formalizira, da SO v prihodnje pregleduje in potrjuje tekmovalne 
sisteme.    

Goran Cvijić je obrazložil, da prihaja trenutek, da se spremeni statut in da ima pri 
sprejemanju tekmovanj zadnjo odločilno besedo Predsedstvo in SO, kot imajo to 
urejeno pri košarki, nogometu..predvsem v izogib uveljavljanja interesov 
posameznih klubov. 

Franjo Bobinac je izrazil podporo predlogu in pozval SO, da pripravi vsebinski 
predlog tekmovalnih sistemov, katerega bi obravnavali na skupščini. Povedal je še, 
da so za to tekmovalno sezono klubi že podali svoje predloge. 

Uroš Mohorič je bil mnenja, da se izbere najkrajša pot in sicer da predlog 
tekmovanja potrdi Predsedstvo in Zduženje. 

Dr. Marko Šibila je pojasnil, da je v preteklosti že bil pripravljen predlog, kateri pa 
zaradi interesov posameznih klubov ni bil izpeljan. 

Dr. Marta Bon je predlagala, da se pripravi celovito strategijo, ki bi vključevala tudi 
tekmovalni sistem. 

Slavko Ivezič je opozoril, da je potrebno pripraviti tak predlog, ki bo sprejemljiv za 
slovenski prostor. Po njegovem mnenju se vračamo na situacijo, ki je že bila v 
preteklosti. Sam ne najde razlogov zakaj SO štiri leta ni deloval kot bi moral. Sam 
je razmišljal o odstopu in bi mesto prepustil mlajšim generacijam. Po njegovem 
mnenju je SO v preteklosti že veliko naredil in bi moral tudi v prihodnosti imeti 
vidno vlogo, s svojim delom, ugledom pa mora SO ponovno pridobiti spoštovanje. 

Franjo Bobinac je izpostavil vlogo Uroša Bregarja v SO, za katerega pravi da je 
vrhunski strokovnjak v ženskem rokometu in bi po njegovem mnenju moral biti v 
SO. V trenutni situaciji sicer ne more biti član SO saj je selektor tuje konkurenčne 
reprezentance, zato bi njegov status bil v mirovanju, ko pa bo prenehal s  



  

 

 

 

selektorskim delo, pa se ga vključi v SO. Podal je predlog sklepa oziroma statusa 
Uroša Bregarja: Uroš Bregar je pridruženi član SO v mirovanju, po izteku 
selektorskega dela v tujini se avtomatično pridruži SO. Člane SO je prosil za 
podporo predlogu. 

Dr. Marko Šibila je razložil, da trenutno Uroš Bregar ni član SO in tega sedaj ne bi 
spreminjal, lahko pa ga Dr. Marta Bon povabi k sodelovanju pri pripravi strategije 
ženskega rokometa v kolikor ga potrebuje. Na tak način se v tej fazi ne posega v 
delo SO, se pa strinja, da se ga po izteku selektorskega dela v tujini povabi k 
sodelovanju. 

Dr. Marta Bon je izrazila dvom glede pridruženih članov, poudarila je, da Uroš 
Bregar trenutno vodi srbsko reprezentanco, potrebno pa bi bilo vključiti aktualne 
selektorje slovenskih članskih reprezentanc kot pridružene člane. Dodala  je še, da 
bi morali razmišljati  da se za pridružene člane povabi trenerje mlajših kategoriji, 
saj je to področje slabo pokrito medtem ko je za vrhunske zadeve dobro pokrito.  

Franjo Bobinac se je strinjal s predlogom vključevanja selektorjev, ostal pa je 
mnenja, da Uroš Bregar dobi prej navedeni status. Podprl je tudi predlog 
vključevanja drugih pridruženih članov.  

Jure Natek se je najprej zahvalil za zaupanje ter dodal, da je vesel ker se je na 
novo formiral SO, kateri naj bi aktivno deloval. Pripravljen je pomagat kljub temu 
da se umika kot vodja moških mlajših reprezentanc. 

Tudi Klemen Luzar se je zahvalil za zaupanje. Nadaje se, da bo sodelovanje 
konstruktivno in da se to prenese tudi na teren. 

Uroš Mohorič je podal zahvalo za izkazano zaupanje. Povedal je, da je v preteklosti 
vedno sledil delo SO, da podpira novosti v programu SO, ki se mu zdijo 
pomembnejše od samih reprezentanc ter da bi si SO moral postaviti prioritetna 
področja – kako pridobiti športnike, kaj jim ponuditi, ne samo vrhunske rezultate, 
da ne bi prehitro odnehali ipd. Predlagal je, da bi si SO določil prioritete iz nalog, 
ki so zastavljene v programu SO. Brez tega tudi na vrhu ne bomo več dolgo na 
takšnem nivoju kot smo sedaj. 

Franjo Bobinac je izrazil željo, da SO deluje kot eho, da je odziven na vprašanja, 
pobude Predsedstva. Podal je pobudo, da SO skupaj z vodstvom reprezentanc, 
definira 10 igralcev letnik 2003, 2004 …, se jih pregleda z več vidikov (fizične 
predispozicije, igra…). Igralce se razdeli med člane SO, ki postanejo mentorji tem 
mladim igralcem - »personal coaching«. Člane SO naproša, da se to izpelje in da se 
na seji Predsedstva seznani člane Predsedstva o izvedbi tega predloga. 

Uroš Mohorič je povedal, da so se pretekli teden o tem že pogovarjali s trenerji 
vseh moških reprezentanc od letnika 2002 do letnika 2008, na eni strani o 
individualizaciji, na drugi strani o sodelovanju s trenerji, vključevanju staršev. 



  

 

Dr. Marta Bon je opozorila na specifičnost v ženskih reprezentancah. Se pa strinja, 
da je v smeri individualizacije nujno delat. 

Slavko Ivezič je spomnil, da je SO v preteklosti imel večjo vlogo pri imenovanju 
selektorjev reprezentanc in da bi moral to vlogo ponovno pridobiti. 

Franjo Bobinac se je strinjal s Slavkom Ivezičem. Opozoril pa je na specifične 
situacije  kot imenovanje novega selektorja po odstopu Uroša Bregarja, ko je bilo 
potrebno v tednu dni imenovati novega selektorja. V takih izjemnih situacijah ni 
možno vključiti SO, v normalnih situacijah pa se vključi SO , predvsem z vlogo pri 
imenovanju selektorjev mlajših reprezentanc. 

Dr. Marko Šibila je pozval Franja Bobinca, da podpira SO, saj gre za rokomet. Takoj 
ko bodo člani SO dobili poročila vseh reprezentanc pa bo sklical sejo SO. 

Franjo Bobinac je obljubil, da se bo zavzemal da se bodo usmeritve, vsebine resno 
obravnavale in podpirale. 

 

Zapisala: Sonja Čotar 
 

Ljubljana, 23.12.2008 

 

                    Predsednik Strokovnega odbora 

                                                 Dr. Marko Šibila 
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