
  

 

 
 
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni odbor (SO RZS) 
 

 
Zapis 8. seje Strokovnega odbora RZS, ki je bila v ponedeljek, 31.10.2022 ob 8.00 uri 
on line 
 
Prisotni člani SO: dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Slavko Ivezič, Uroš Mohorič, Igor 
Poklar, Jure Natek, Klemen Luzar. 
 
Ostali prisotni: Sebastjan Oblak, Jernej Rantah 

Opravičili: predsednik RZS Franjo Bobinac, generalni sekretar RZS Goran Cvijić, 
vodja ženskih reprezentanc Anja Frešer. 

 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 7. seje SO RZS 
 
2. Obravnava poročil trenerjev mladih ženskih reprezentanc: 
 
- Sebastjan Oblak - poročilo o delu ženske reprezentance letnik 2002 in mlajše (SP     
  U20, Celje, 22.6 - 3.7.2022). 
- Jernej Rantah - poročilo o delu ženske reprezentance letnik 2006 in mlajše (U16,   
  European Open trophy, Slovaška, 4. 7. - 8. 7.2022). 
 
3. Opredelitev SO RZS glede predloga podaljšanja statusa trenerja reprezentanc  
    mlajših starostnih kategorij pri ženskah. 
 
4. Razno. 
 
 

 
1 - Pregled in sprejem zapisnika 7. seje SO RZS 

Ob pregledu zapisnika 7. seje SO RZS ni bilo pripomb. 

 
SKLEP: SO RZS potrjuje zapisnik 7. seje SO RZS.                                                   

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



  

 

 

2 - Obravnava poročil trenerjev mladih ženskih reprezentanc: 
 
Dr. Marko Šibila je pozdravil prisotna trenerja in ju pozval, da podata povzetek 
poročil. 

- Sebastjan Oblak - poročilo o delu ženske reprezentance letnik 2002 in mlajše (SP   
  U20, Celje, 22.6 - 3.7.2022). 

Sebastjan Oblak je povedal, da je z nastopom na samem prvenstvu bil zadovoljen. 
Žal mu je bilo za tekmo z Angolo, saj niso nasprotnic dobro poznali in se niso uspeli 
ustrezno pripravit. Zmaga nad njimi pa bi lahko spremenila nadaljnji potek prvenstva 
Bil je mnenja, da je reprezentanca imela premalo časa za pripravo na samo 
prvenstvo, zato bodo v tem letu poskusili izpeljati več priprav. Poleg tega pa bo 
potrebno več in še bolje delat po klubih. Pohvalil je tudi delo strokovnega štaba. 
Predvsem se je pri dekletih poznala boljša psihološka priprava in s to prakso bi bilo 
dobro nadaljevati tudi v prihodnje 

 
- Jernej Rantah - poročilo o delu ženske reprezentance letnik 2006 in mlajše (U16,  
European Open trophy, Slovaška, 4. 7. - 8. 7.2022). 
 
Jernej Rantah je pojasnil, da so se po lanskem porazu na prvenstvu odločili, da 
reprezentanco peljejo na to tekmovanje. Ritem tekmovanja je bil naporen, pokazalo 
pa se je, da so igralke telesno bile preslabo pripravljene, da bi lahko sledile temu 
ritmu. Izpostavil je še, da glede na prejšnjo generacijo je ta reprezentanca bolj 
konkurenčna, bliže ostalim reprezentancam in v njej je nekaj perspektivnih visokih 
igralk sposobnih streljati z zunanjih poziciji in bi jih lahko v prihodnosti videli tudi v 
članski reprezentanci. 

Dr. Marta Bon je povedala, da se je s postavitvijo novih štabov pokazalo, da jer izbira 
bila pravilna, da so opravili dobro delo, igralke pa so se z veseljem udeleževale 
priprav. Podala je pozitivno oceno celega dogajanja in predlagala, da se trenerjem 
podaljša mandat. 

Jure Natek je vprašal Sebastjana Oblaka ali bo lahko usklajeval obveznosti v moškem 
klubu in ženski reprezentanci, saj gre za delovanje v moški in ženski ekipi, ki imata 
različna tekmovalna koledarja. 

Dr. Marto Bon pa je zanimalo ali se je v klubu dogovoril, da bo lahko nemoteno 
deloval v ženski reprezentanci. 

Sebastjan Oblak je odgovoril, da je v klubu vse dogovorjeno za nemoteno delovanje 
v reprezentanci. Vse tekme ženskih klubov pa spremlja bodisi v živo ali preko spleta. 

 

 



  

 

 
Uroš Mohorič je izpostavil svoj pogled na vse rezultate in je bil mnenja, da se 
nekoliko izgublja stik z vrhom. Postavil je vprašanje, kje oba trenerja vidita rešitev 
oziroma težavo, da se navedeni talenti ne uspejo razviti do najvišjega nivoja. 

Sebastjan Oblak je odgovoril, da so vse resne reprezentance več skupaj, kar vpliva 
na rezultat. Da se pa talenti ne razvijajo do konca vidi v finančnih težavah, saj po 
20 letu dekleta iščejo redne zaposlitve ali morda odidejo v tujino, ker z igranjem 
rokometa pri nas žal ne zaslužijo za preživetje  

Jernej Ranath je bil istega mnenja kot Sebastjan Oblak. Poleg tega pa vidi razliko v 
tem, kako se dela v posameznih klubih. Klubi kot so Krim, Celje, Žalec delajo dobro, 
ostali pa žal ne, saj zaradi slabega finančnega stanja nimajo možnosti plačati 
kvalitetnih trenerjev, nimajo ustreznih pogojev dela, nimajo dobro opremljenega  
fitnesa ipd., kar se potem vidi v kvaliteti igre v reprezentanci. Tu vidi možnost 
napredka. 

Dr. Marko Šibila je bil mnenja, da se fitnes v mlajših kategorijah lahko dobro 
nadomesti z drugimi vajami, saj v fitnesu velikokrat ne delajo pravilno, kar pripelje 
do negativnih učinkov, do poškodb, katerih je v zadnjih letih vse preveč. V klubih so 
velike razlike v možnostih za delo. Nimajo 100% dobrega dela, se pa dela dobro. Bolj 
bi se morali ukvarjati s tem, da se socialne statusne stvari bolje uredijo. Če želimo 
imet rokomet na vrhunskem nivoju bi prav gotovo tu bilo potrebno več postoriti.  

Dr. Marta Bon se je strinjala, da z velikimi razlikami izgubljamo z najboljšimi 
reprezentancami, zato bi bilo potrebno pogledat kaj oni počnejo, kako trenirajo, da 
jih dohitimo ali prehitimo. Zmotilo pa jo je, kako se razpravlja o ženskih 
reprezentancah, da je vse slabo. Izrazila je prepričanje, da ni vse slabo, da so vidni 
premiki na bolje, čeprav reprezentanca še nima vidnih uspehov. Sama bi si želela še 
bolje, da bi navduševali, da bi igralke bolj osredotočeno, navdušeno trenirale. Kljub 
temu pa se že vrsto let članska reprezentanca uvršča na velika tekmovanja, RK Krim 
pa tekmuje v evropskem pokalu. Pozvala je vse prisotne, da bi se sedaj, pred 
pričetkom EP v Slovenije poveselili, da bi vsi pripomogli k temu navdušenju, apelirala  
je na trenerje, da je to navdušenje potrebno vključit predvsem v klubih. S tem bi 
dobili več igralk in dodaten zagon v ženski rokomet.  

Slavko Ivezič je bil mnenja, da je moški in ženski rokomet še vedno primerljiv z 
ostalimi evropskimi reprezentancami. Poudaril je, da dvomi da bodo reprezentance 
dobile več financ, je pa nujno da se dvigne kvaliteta dela v klubih. Rezervo vidi v 
povezovanju reprezentančnih trenerjev s klubskimi trenerji. Klubi bi morali del 
svojega proračuna vložiti v mladinske kategorije, aktivirat kvalitetne trenerje in s 
tem bi dobili še kvalitetnejše igralce. 

Marko Šibila je dodal, da bi morali na RZS razpravljati o tem, kako povečati 
sponzorska sredstva tudi pri mlajših reprezentancah. 

 



  

 

 
Sebastjan Oblak je izpostavil pridobljene informacije, da si dekleta želijo priti na 
reprezentančno akcijo a jim v klubih ne dovolijo udeležbe z izgovorom, da so 
poškodovane. Predlagal je, da bi kljub poškodbi igralke prišle na reprezentančno 
akcijo kjer bi jih pregledal reprezentančni zdravnik. Zato je pozval, da bi bili vsi 
deležnik na RZS pri tem enotni. 

Uroš Mohorič je dodal, da se podobni primeri dogajajo v vseh reprezentancah tako 
moških kot ženskih. Pojasnil je, da obstajajo pravilniki o reprezentancah tako na 
evropskem nivoju, kot na RZS. Reprezentančni trenerji pa morajo biti previdni pri 
načrtovanju reprezentančnih aktivnosti, da le te potekajo v skladu s koledarjem EHF, 
ko so termini rezervirani za reprezentančne akcije. Težave namreč povzročajo 
aktivnosti izven teh terminov. Predlagal je še, da se s klubi, ki ne dovoljujejo 
igralkam udeležbo na reprezentančnih aktivnostih, pogovori in izpostavi kaj igralke 
pridobijo u udeležbo v reprezentanci. 

Dr. Marko Šibila se je strinjal, da igralke pregleda reprezentančni zdravnik. Dodal je 
še, da bi pri mlajših starostnih kategorijah morali izkoristiti termine po zaključku 
rednega tekmovanja v državnem prvenstvu. Takrat bi lahko  najperspektivnejši 
trenirali v okviru reprezentanc. 

 
SKLEP: SO RZS sprejema poročila obeh trenerjev mladih reprezentanc. SO je 
seznanjen s programom in delom, ki sta ga opravila in pozitivno ocenjuje njuno  
delo in nastop obeh reprezentanc. SO je z delom zadovoljen predvsem zato, ker je 
opravljeno reprezentančno delo nadgradnja klubskega dela, moralo pa bi biti še 
več sinergijskih učinkov dela kluba in reprezentance za ene in za druge, v kolikor bi 
želeli doseči še boljše rezultate oziroma zastavljene cilje. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3 - Opredelitev SO RZS glede predloga podaljšanja statusa trenerja reprezentanc  
    mlajših starostnih kategorij pri ženskah. 

Dr. Marko Šibila je predlagal, da bi SO Predsedstvu RZS podal predlog, da se status 
vseh trenerjev mlajših ženskih reprezentanc podaljša.  

Uroš Mohorič je razložil, da ti trenerji z novo sezono prevzemajo novo generacijo 
reprezentantk, ki imajo dve veliki tekmovanji in sicer najprej EP in nato SP. Bil je 
mnenja, da je smiselno da se trenerjem status podaljša za dobo dveh let, tako da 
lahko celotno generacijo vodijo na obeh aktivnostih. 

 

  

 



  

 

 
SKLEP: SO RZS predlaga podaljšanje statusa trenerjev reprezentanc mlajših 
starostnih kategorij pri ženskah za dobo dveh let oziroma dveh tekmovanj, do 
31.08.2024. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

4 – Razno 
 
Dr. Marta Bon je spomnila člane SO, da je v preteklosti že bila podana in sprejeta 
pobuda, da član SO postane član Predsedstva RZS, tako kot je nekoč že bilo, vendar 
se tokrat to ni realiziralo in pozvala, da se ponovno  izpeljejo vsi postopki, da se to 
realizira. 
Dr. Marko Šibila je povedal, da je bilo več kot leto dni nazaj obljubljeno, da se bo v 
Statutu RZS spremenila vloga SO in da bo predsednik ali član SO tudi član 
Predsedstva RZS. 

Uroš Mohorič je pojasnil, da je spremenjen Statut RZS bil podan na upravno enoto, 
vendar je le-ta potrditev zavrnila in zato je status SO identičen kot je bil prej. 

Dr. Marta Bon je vprašala, kdaj je konec mandata SO. Opozorila je, da mandat 
poteče konec decembra 2022 in je vezan na mandat predsednika. 

Slavko Ivezič je izrazil upanje, da bi se v bodoče odnos do SO spremenil, da bi bil 
boljši, čeprav je samo posvetovalno telo. Po njegovem mnenju bi SO moral imeti  
večjo veljavo saj je sestavljen iz strokovnjakov. 

 
SKLEP: SO RZS predlaga Predsedstvu RZS, da predsednik SO RZS postane član 
Predsedstva RZS. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Predsednik Strokovnega odbora 
         Dr. Marko Šibila 

 

Zapisala: Sonja Čotar 
       
Ljubljana, 11.11.2022 

 


