
  

 

 

 

 
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni odbor (SO RZS) 
 

 

Zapis 3. seje Strokovnega odbora RZS, ki je bila v torek, 21.12.2021, v prostorih 
Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SO: dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Uroš Mohorič, Jure Natek, 
Klemen Luzar. 
 
Ostali prisotni: generalni sekretar RZS Goran Cvijić, vodja ženskih reprezentanc 
Anja Frešer. 

Opravičili: Slavko Ivezič, predsednik RZS Franjo Bobinac, 

Neopravičeno odsotni: Igor Poklar 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 2. seje SO. 
2. Seznanitev s potekom in rezultati kvalifikacij ženske kadetske reprezentance 

novembra v Srbiji. 
3. Razprava o prejetih vlogah na razpis/poziv RZS za evidentiranje 

kandidatk/ov za trenerke/je mlajših starostnih reprezentanc Slovenije - 
dekleta U-15 in U-19. 

4. Seznanitev s potekom in rezultati ženske članske reprezentance na SP v 
Španiji. 

5. Seznanitev s tekmovalnimi sistemi RZS in razprava o smotrnosti posameznih 
tekmovanj. 

6. Seznanitev s problematiko nastopanja igralcev, ki prihajajo iz drugih držav 
(igralci brez slovenskega državljanstva) v tekmovanjih RZS. 

7. Razno. 

 

1 - Pregled in sprejem zapisnika 2. seje SO RZS 

Ob pregledu zapisnika 2. Seje SO RZS ni bilo pripomb. 

SKLEP: SO RZS potrjuje zapisnik 2. Seje SO.                                                      
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



  

 

 

 

2 - Seznanitev s potekom in rezultati kvalifikacij ženske kadetske 
reprezentance novembra v Srbiji 

Dr. Marta Bon je povzela dogajanje na kvalifikacijskem turnirju in po njenem 
videnju je reprezentanca Srbije prikazala najkvalitetnejšo igro in je zato 
upravičeno napredovala. Slovenska reprezentanca ni veliko odstopala, kljub temu 
da ni bila popolna. Zaradi poškodbe na turnirju ni sodelovala pomembna nosilka 
igre Nena Černigoj, s katero bi mogoče tudi rezultat bil drugačen. Opazila pa je 
tudi nekaj potencialnih igralk. 

SKLEP: SO RZS sprejema poročilo Dr. Marte Bon o poteku kvalifikacij in predlaga, 
da selektor reprezentance pripravi poročilo in program reprezentance za novi 
ciklus. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3 - Razprava o prejetih vlogah na razpis/poziv RZS za evidentiranje 
kandidatk/ov za trenerke/je mlajših starostnih reprezentanc Slovenije - dekleta 
U-15 in U-19. 

Dr. Marta Bon je izpostavila, da je opravila veliko razgovorov s potencialnim 
kandidati in na koncu so se prijavili le trije. Predlagala je, da bi se trenerje 
potrdilo ko bo zaključena in potrjena strategija ženskega rokometa. Podala je svoj 
predlog trenerjev: U-15 Borut Hren in Lea Klemenčič, U-19 Sebastjan Oblak. 

Dr. Marko Šibila je podprl predlog trenerjev. Glede Oblaka pa je izpostavil, da je 
poznavalec rokometa, je korekten in njegov izbor ni sporen, čeprav trenutno ni 
vključen v ženski rokomet. Mogoče je to celo prednost. 

Jure Natek je izrazil željo, da bi se v prihodnje  kandidati osebno predstavili, saj bi 
jih na tak način bolje ocenil, razvila bi se interakcija. Samo na osnovi njihovih 
pisnih predstavitev pa se ne čuti dovolj kompetentnega za glasovanje zato se bo 
vzdržal. Predlagal je, da kdorkoli bo izbran se mora držati strategije kadarkoli bo 
ta sprejeta zato se imenovanje trenerjev lahko izvede pred sprejetjem strategije. 

Uroš Mohorič je izpostavil vprašanje zakaj trenerji nimajo interesa prevzeti 
reprezentance, mogoče ker ne vedo kako delat, kakšni so cilji, kakšno podporo 
bodo imeli ipd. Menil je, da v kolikor bi to vedeli bi mogoče tudi interes bil večji 
zato je strategija zelo pomembna. Ker pa še ni pripravljena in potrjena je 
predlagal, da se trenerjem mandat časovno omeji na dobo enega leta. 

Dr. Marta Bon je opozorila, da bi časovno omejen mandat trenerji lahko razumeli 
kot izrek nezaupanja. 

Dr. Marko Šibila se je strinjal z enoletnim mandatom pod pogojem, da se ga lahko 
podaljša v kolikor sledi strategiji ženskega rokometa. 



  

 

 

 

 

SKLEP: SO RZS predlaga Predsedstvu RZS  da žensko reprezentanco U-19 vodi 
Sebastjan Oblak do 01.09.2022.  
SO RZS predlaga Predsedstvu RZS  da žensko  reprezentanco U-15 vodita Borut Hren 
in Lea Klemenčič do 01.09.2022. 
Za sklep so glasovali 4 člani SO RZS (dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Uroš Mohorič, 
Klemen Luzar), en član SO RZS (Jure Natek) se je vzdržal. 

 

4 - Seznanitev s potekom in rezultati ženske članske reprezentance na SP v 
Španiji. 

Anja Frešer je povzela dogajanje ženske članske reprezentance od začetka priprav 
do konca SP. Povedala je, da se igralke še vedno navajajo na novega selektorja, ki 
je zelo analitičen. Poudarila je, da je Slovenija bila v težki skupini, a se je uspela 
uvrstiti v nadaljevanje tekmovanja. Bila je mnenja, da si reprezentanca zasluži 
višje mesto, a so jih pestile poškodbe. Pohvalila je srčnost, borbenost, povezanost 
igralk, kar je videla kot novost. Izpostavila je Petro Kramar, ki je bila novinka in je 
s svojo igro, pristopom, potrdila vpoklic v reprezentanco in zaupanje selektorja. 
Zaključila je z željo, da se reprezentanca dobro pripravi na domače prvenstvo. 

Goran Cvijić je dodal, da je na SP dobil občutek, da so igralke prvič po letu 2017 
bile spet zelo povezane in so uživale v tem kar počnejo. Bil je navdušen nad 
odnosom strokovnega vodstva do igralk, malo manj nad odnosom igralk do vodstva, 
ki bi lahko pokazale malo več hvaležnosti. 

SKLEP: SO RZS sprejema poročilo Anje Frešer in Gorana Cvijića o poteku SP.        
SO RZS naproša selektorja reprezentance da poda strokovno analizo SP. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

5 - Seznanitev s tekmovalnimi sistemi RZS in razprava o smotrnosti posameznih 
tekmovanj.  

Uroš Mohorič je pripravil in predstavil pregled optimizacije tekmovalnih sistemov 
(priloga) 

Dr. Marko Šibila je bil mnenja, da so navedene spremembe sprejemljive, 
kvalitetne, treba pa bo spremljat dogajanje v praksi.  

SKLEP: SO RZS sprejema predlagane spremembe, ki so del zapisnika in jih predlaga 
vsem združenjem tekmovanj in predsedstvu RZS.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



  

 

 

 

6 - Seznanitev s problematiko nastopanja igralcev, ki prihajajo iz drugih držav 
(igralci brez slovenskega državljanstva) v tekmovanjih RZS. 

Uroš Mohorič je pripravil in predstavil problematiko nastopanja tujih igralcev v 
tekmovalnem sistemu RZS. Podal je predlog progresivne takse za tuje igralce in 
sicer: 
 

 ČLANI MLADINCI KADETI 
1. tuji igralec 300 EUR 200 EUR 100 EUR 
2. tuji igralec 600 EUR 400 EUR 200 EUR 
3. tuji igralec 1200 EUR  800 EUR 400 EUR 
 … … … 
    

 

 

SKLEP: SO RZS predlaga Predsedstvu RZS da se uvede progresivna taksa za tujce, ki 
igrajo v Sloveniji. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

7 - Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 
 

Zapisala: Sonja Čotar      Predsednik Strokovnega odbora 
         Dr. Marko Šibila 

Ljubljana, 03.01.2022 

                    


