
  

 

 

 

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni odbor (SO RZS) 
 

 

Zapis 5. seje Strokovnega odbora RZS, ki je bila v sredo, 25.05.2022, v prostorih 
Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SO: dr. Marko Šibila, Uroš Mohorič, Igor Poklar Jure Natek, Klemen 
Luzar. 
 
Ostali prisotni: generalni sekretar RZS Goran Cvijić 

Opravičili: dr. Marta Bon, Slavko Ivezič, predsednik RZS Franjo Bobinac, 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 4. seje SO RZS 
2. Obravnava poročil selektorjev moške in ženske državne članske reprezentance o   
    zadnjih dveh velikih tekmovanjih. 
3. Pregled in obravnava programov dela reprezentanc mlajših starostnih kategorij. 
4. Razno. 

 

1 - Pregled in sprejem zapisnika 4. seje SO RZS 

Ob pregledu zapisnika 4. Seje SO RZS ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: SO RZS potrjuje zapisnik 4. Seje SO RZS.                                                   

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

2 - Obravnava poročil selektorjev moške in ženske državne članske 
reprezentance o zadnjih dveh velikih tekmovanjih 

Dr. Marko Šibila je ocenil, da sta poročili selektorjev moške in ženske  članske 
reprezentance korektno napisani. Pogrešal pa je poročilo selektorja moške članske 
reprezentance Vranješa o zadnjem EP. Bil je mnenja, da brez poročila tekmovanje 
nima pravega zaključka. 

Goran Cvijić je pojasnil, da je Vranješ bil večkrat pozvan, da pripravi poročilo, a do 
sedaj ni bilo odziva. 

 



  

 

 

 

Jure Natek je izpostavil pomanjkanje rokometne vsebine v poročilu moške 
reprezentance. Želel bi več informacij o modelu igre, o ciljih, videnjih selektorja… 
Dodal je še, da so poročila selektorjev pomembna  saj so zapuščina, ki naj bi bila 
dostopna tudi bodočim selektorjem. 

Igor Poklar je izrazil željo, da bi selektorji bili prisotni na seji in osebno podali 
poročila ter da bi v poročilih bili nakazani tudi nadaljnji koraki, cilji.  

Klemen Luzar je opozoril na raznolikost poročil ter vprašal ali obstaja napotek kako 
naj poročilo izgleda. Bil je mnenja, da bi bilo smiselno oblikovati vzorec na osnovi 
katerega bi selektorji pripravljali poročila. 

 

SKLEP: SO RZS sprejema poročili selektorjev moške in ženske članske 
reprezentance. 
SO RZS se zaveže, da bo pripravil vzorec priprave programov in poročil, ki bo 
določal minimalni standard programov in poročil. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3 - Pregled in obravnava programov dela reprezentanc mlajših starostnih 
kategorij 

Dr. Marko Šibila je pri obravnavi programov ženskih reprezentanc izpostavil 
pomanjkanje vsebinskega dela in predlagal, da se selektorje pozove k dopolnitvi. 

Uroš Mohorič je opozoril, da se trenerjem ženskih reprezentanc mlajših starostnih 
kategoriji mandat izteče 01.09.2022. Predlagal je, da se zaradi tega čim prej 
prične z razgovori s kandidati, se jim pojasni cilje RZS, strategijo… Razgovore pa 
naj opravi koordinatorica za ženski rokomet dr. Marta Bon. 

Dr. Marko Šibila je pri obravnavi programov moških reprezentanc pohvalil 
kvalitetno pripravljena poročila ter izpostavil dobro in obsežno opravljeno  
selekcioniranje Potokarja. V poročilu selektorja kadetske reprezentance Markla pa 
je pogrešal več vsebinskega poročila, cilje…, zato je predlagal, da se to poročilo 
dopolni.  

Uroš Mohorič je pojasnil, da se tako široko in zgodnje selekcioniranje kot se ga 
opravlja v Sloveniji ne izvaja nikjer drugje v Evropi. Prednost tega je v tem, da so 
tako igralci kot klubi vključeni v delo reprezentanc. Čeprav ta zgodnja selekcija ne 
vpliva na rezultat, saj se resnično prava selekcija prične z mlajšimi kadeti, pa se 
mora ohranit. Predlagal je še, da bi selekcioniranje bilo ločeno za vsak letnik 
posebej, saj so neparni letniki nekako zapostavljeni.   

 



  

 

 

 

 

SKLEP: SO RZS poziva selektorje ženskih reprezentanc mlajših starostnih kategorij, 
da pripravijo nov vsebinski program v roku 7 dni od prejema sklepa. 

SO RZS sprejema programe moških reprezentanc mlajših starostnih kategorij. 
Selektorja kadetske reprezentance Markla pa poziva h vsebinski dopolnitvi 
programa v roku 7 dni od prejema sklepa. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
4 - Razno 

Uroš Mohorič je opomnil, da SO RZS ni zavzel dokončnih stališč za tekmovalni 
sistem 1. NLB lige za tekmovalno sezono 2022/2023. Predlagal je, da se tekmovalni 
sistem vrne na predkoronski čas, kar pomeni, da bi v 1. NLB ligi tekmovalo 12 ekip, 
v končnici pa bi odigralo 2x6 ekip ligaški sistem. Pozval je SO RZS, da ta predlog 
potrdi na tej seji, nato pa se ta predlog pošlje združenju ligašev. 

 

SKLEP: SO RZS predlaga Združenju ligašev, da se tekmovalni sistem v 1. NLB ligi v 
sezoni 2022/2023 vrne na sistem, ki je veljal v predkoronskem obdobju. V 1. NLB 
tekmuje 12 klubov, končnico pa se odigra po ligaškem sistemu 2 x 6 ekip. SO RZS 
meni, da je to najbolj optimalen način tekmovanja, ki zagotavlja kakovost tekem 
medsebojno primerljivih ekip. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
 

Zapisala: Sonja Čotar      Predsednik Strokovnega odbora 
         Dr. Marko Šibila 

Ljubljana, 26.05.2022 

                    


