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ZAPISNIK 

38. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

 

ki je bila v torek, 15.septembra 2015 ob 16:30 uri, 

v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana. 

 

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Zoran JANKOVIĆ (po pooblastilu), Borut ŠKABAR, Bojan CIZEJ, 

Boštjan KOZOLE, Andrej PUCER, dr. Bor ROZMAN, Janez ŽIVKO (po pooblastilu), mag. Boris 

NOVAK (po pooblastilu), Sergeja STEFANIŠIN (po pooblastilu), Franci MIKLAVČIČ (po 

pooblastilu), Marko PLANINC, Sašo PETEK (po pooblastilu), Slavko IVEZIČ, Marjan POTOKAR, 

Gorazd ŠKOF (po pooblastilu), dr. Primož PORI (po pooblastilu) in predsednik Franjo BOBINAC 

 

ODSOTNI ČLANI: Boštjan NAPAST, Andrej JURATOVEC, Janez ŠKRABEC, dr. Robert GOLOB, 

Danilo FERJANČIČ 

 

OSTALI PRISOTNI: dr. Marta BON, Leopold KALIN, Uroš MOHORIČ, mediji; 

 

 

PREDLAGAN DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 37. seje predsedstva RZS; 
2. Aktualna problematika in finančna situacija; 
3. Poročilo selektorja moške reprezentance Veselina Vujoviča; 
4. Poročilo selektorke ženske reprezentance dr. Marte Bon; 
5. Tekoče zadeve in razno 

 

 

Predsednik g.Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 37. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je predsedstvo skupaj s pooblastili sklepčno in lahko začne z delom. 

 

SKLEP: 

37. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 18 od 23 

članov predsedstva RZS. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (18 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Na začetku je predsednik predlagal razširitev dnevnega reda in sicer : 

nova točka 5. Ustanovitev enotnega združenja ženskih rokometnih klubov in še  

nova točka 6. Imenovanje novega selektorja ženske rokometne reprezentance Slovenije in 

nova točka 7. Informacija o projektu EP Poljska 2016. 
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SKLEP: 

Sprejme se razširjen dnevni red 38. Seje predsedstva RZS: 

1. Potrditev zapisnika 37. seje predsedstva RZS; 
2. Aktualna problematika in finančna situacija; 
3. Poročilo selektorja moške reprezentance Veselina Vujoviča; 
4. Poročilo selektorke ženske reprezentance dr. Marte Bon; 
5. Ustanovitev enotnega združenja ženskih rokometnih klubov 

6. Imenovanje novega selektorja ženske rokometne reprezentance Slovenije 

7. Informacija o projektu EP Poljska 2016 
8. Tekoče zadeve in razno 

  

Z glasovanjem so prisotni člani predsedstva soglasno potrdili spremembe dnevnega reda. 

 (18 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

 

Ad. 1 

 

Potrditev zapisnika 37. redne seje predsedstva RZS 

 

Predsednik RZS je prisotne najprej seznanil, da je generalni sekretar Goran Cvijić na bolniški in 

da še kar nekaj tednov bo. Prosil je klube za razumevanje če v tem času ne bo vse delo pisarne 

potekalo idealno. V velikem delu je delo začasno prevzel Uroš Mohorič za reševanje operativnih 

zadev in seveda tudi Polde Kalin in vsi ostali iz pisarne RZS. Predsednik je tudi povedal bo v 

naslednjih dneh dana Urošu Mohoriču ob bok še ena pomoč, zunanji sodelavc, ki je že nekaj 

časa delal na zunanjih projektih za RZS, da bi vsaj za obdobje nekaj tednov pomagal, da bi 

stvari normalno delovale. Uroš Mohorič je tudi povedal, da je bil na obisku pri Goranu Cvijiću, 

da dobro okreva in da vse lepo pozdravlja. 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnik 37.seje predsedstva 

RZS. Uroš Mohorič je povedal, da na objavljene zapisnike ni prispela nobena pripomba. Predlog 

je predsednik dal na glasovanje. Prisotni so soglasno sprejeli zapisnik. 

 

SKLEP:  

Potrdi se zapisnik 38. redne seje predsedstva RZS; 

Sklep je bil soglasno sprejet (18 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

 

 

Ad. 2 

 

Aktualna problematika in finačna situacija 

 

Predsednik je prosil Uroša Mohoriča, da poda kratko informacijo, kaj se je dogajalo med obema 

sejama predsedstva. G. Mohorič je povedal, da smo z finačnega vidika lahko zelo veseli, da smo 

pridobili novega sponzorja, t.j. Nova Ljubljanska banka, ki je izredno dobrodošla v razmerah v 

katerih delujemo, a po drugi strani še vedno čakamo na prihod celotnega dela javnih sredstev, 

ki so nam obljubljena za leto 2015. Čimprejšnja realizacija tega nam bo omogočila nemoteno 
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realizacijo tekočih obveznosti. V poletnem času je bil kar precej reprezentančnih aktivnosti, ki 

jim je pisarna RZS nudila ustrezno podporo: moški reprezentanci, ki se je uspela uvrstiti na EP 

na Poljskem, ženski reprezentanci, ki ji žal ni uspela uvrstitev na SP. Moški kadetski 

reprezentanci, ki je osvojila naslov svetovnih podprvakov na prvenstvu v Rusiji, generacija 

mlajših fantov (starih do 19 let) je na Olimpijskem festivalu evropske mladine osvojila drugo 

mesto. Ženska kadetska reprezentanca se je po dolgih letih uvrstila na prvenstvo in tam 

dosegla lep in spodbuden rezultat – peto mesto in se s tem tudi kvalificirala na prihodnje 

žensko kadetsko svetovno prvenstvo. Poleg tega smo organizirali tudi letos SUPERPOKAL v 

Portorožu in že deveti Športni kamp RZS za mlade rokometašice in rokometaše v avgustu, ki se 

ga je letos udeležilo več kot 170 otrok. V obdobju med sejama je bilo ustanovljeno tudi enotno 

združenje ženskih rokometnih lig o katerem bo govora še kasneje. Predsednik je še povedal da 

vse to, kar je povedal Uroš kaže tudi na uspešno delo klubov in trenerske stroke. 

 

Ad. 3 

 

Poročilo selektorja moške rokometne reprezentance Slovenije Veselina Vujoviča 

 

 

Predsednik je obvestil člane predsedstva, da se je slišal z g. Vujovičem po telefonu. Žal se 

g.Vujovič ni mogel udeležiti seje zaradi obveznosti, Je pa pripravil pisno poročilo, ki ga je 

pristotnim na predlog predsednika prebral Uroš Mohorič:  

»Najprej se želim zahvaliti za priložnost, ki sem jo dobil kot selektor »vaše« reprezentance. 

»Vaše« je mišljeno figurativno, saj bi lahko rekel tudi »naše« oz. »moje« reprezentance.  

Nikjer na svetu ni lahko biti selektor-tujec, a vi vsi, na čelu s predsednikom, igralci, novinarji in 
navadnimi ljudmi ste poskrbeli, da se počutem kot doma. In tudi sem doma, kadarkoli sem v 
Sloveniji. 
Že dolgo vrsto let spremljam delo in rezultate klubov in reprezentance Slovenije, poznam 
skoraj vse igralce, tako da nisem imel problemov,  hitro sem se znašel in sprejel nov izziv v 
svoji dolgoletni karijeri. 
Na začetku sem naletel na nekaj kadrovskih problemov, ker je veliko število standardnih 
igralcev iz različnih razlogov odpovedalo sodelovanje v reprezentanci. Zaradi poškodb nisem 
mogel računati na Škofa, Bezjaka, Kozlino, Špilerja, Brumna;  nekateri so imeli osebne 
probleme (Prošt, Gajič,Cehte)...na koncu se jim je po prvi tekmi s Slovaško pridružil še 
Kavtičnik zaradi lažje poškodbe gležnja. 
A vse to, kot da ni zmotilo mojih planov, še več, lahko sem ponudil priložnost nekaterim 
mlajšim igralcem, za katere sem vedno menil, da sodijo v reprezentanco. Tu predvsem mislim 
na Skoka, Zarabca, Poteko, Staša Skubeta, Cingesarja, Ferlina, Šoštaršiča in vratarja Rezarja, 
ki v Franciji že dalj časa brani na visokem nivoju. 
Priprave za tekme s Slovaško in Latvijo smo opravili v Zrečah, kjer smo imeli odlične pogoje za 
delo. 
Na začetku priprav so imeli nekateri igralci še klubske obveznosti, a bilo je dovolj igralcev, da 
smo lahko normalno izvedli nekaj začetnih treningov, na katerih sem bolj spoznaval igralce s 
svojim načinom dela, oni pa so imeli priložnost spoznavati mene kot trenerja in človeka. 
Po prihodu igralcev iz Francije in Nemčije smo bili kompletni, čeprav se stanje s Cehtetom ni 
razjasnilo do konca in mislim, da bi bilo potrebno svetovati igralcem, da razmislijo o svojem 
angažmaju, kadar gre za ekipe iz Qatarja. 



 

4 
____________________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 38. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 15.september 2015 

Ne bi vas rad moril s statistiko dveh tekem, v katerih smo zmagali in se uvrstili na Evropsko 
prvenstvo a moram poudariti, da sem zelo zadovoljen z igro v obrambi, kar bo velik adut naše 
reprezentance na EP na Poljskem. 
Zelo pomembna podrobnost za ustvarjanje dobrega vzdušja v reprezentanci je, da je na 
pripravah z ekipo bil  kapetan Uroš Zorman, prav tako tudi Brumen. Gajič je prišel na 
razgovor z mano, Škof se je javil po telefonu, na tekmi v Velenju sta bila Bezjak in Špiler. 
 
Vsi igralci, ki so bili v ekipi za te dve tekmi, so bili motivirani, da dajo svoj maksimum in s tem 
so mi zelo olajšali moje delo selektorja.  
Reprezentanca Slovenije je sestavljena iz zelo nadarjenih in kreativnih igralcev, predvsem na 
sredini. Na tej poziciji je velika konkurenca, tako, da bo zelo težko določiti kdo bo šel na EP.  
Oteževalna okoliščina je, da skoraj nihče od teh igralcev ne more izpolniti težjih nalog v 
obrambi, kar lahko rečemo tudi za igralce na levem krilu, tako da je zelo težko sestaviti 
močno obrambo s hitrimi prehodi, ker je skoraj nemogoče organizirati obrambo z dvema 
krožnima napadalcema. 
Na priprave smo poklicali naslednje igralce: 

Priimek Ime  Klub 

Blagotinšek Blaž RK Celje Pivovarna Laško (SLO) 

Bombač Dean MOL – Pick Szeged (MAD) 

Brumen Matjaž RK Vardar (MKD) 

Cehte  Klemen PAYS D’AIX handball (FRA) 

Cingesar Darko RK Maribor Branik (SLO) 

Dolenec  Jure Montpellier AHB (FRA) 

Gaber  Matej Montpellier AHB (FRA) 

Kavtičnik Vid Montpellier AHB (FRA) 

Mačkovšek Borut Montpellier AHB (FRA) 

Marguč Gašper MKB MVM Veszprem (MAD) 

Miklavčič David RK Celje Pivovarna Laško (SLO) 

Natek  Jure SC Magdeburg (NEM) 

Poteko Vid RK Celje Pivovarna Laško (SLO) 

Prošt Primož Frisch auf Goppingen (NEM) 

Rezar Aljoša Tremblay (FRA) 

Skok  Matevž RK Celje Pivovarna Laško (SLO) 

Skube  Sebastian Bjerringbro Silkeborg (DAN) 

Zarabec Miha RK Celje Pivovarna Laško (SLO) 

Zorman  Uroš KS Vive Targi Kielce (POL) 

Žvižej Miha Fenix Touluse (FRA) 

Žvižej Luka RK Celje Pivovarna Laško (SLO) 

 
 
Menim, da je čas, da dobijo priložnost tudi nekateri mlajši igralci, pri tem mislim na Skoka, 
Zarabca, Cingesarja, Poteka. 
Seveda bom vseskozi spremljal igro in pripravljenost vseh reprezentantov in se na koncuu 
odločil za najbolje pripravljene. Naj pripomnim, da sem trener pri katerem ne štejejo neke 
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pretekle zasluge, na spisek bodo prišli le tisti, ki bodo najboljši takrat, ko bom seznam 
pripravil. 
Naj pripomnim tudi, da sem zelo zadovoljen s strokovnim štabom kot tudi s sodelovanjem z 
Urošem Mohoričem in gen.sekretarjem Cvijićem.  Velik športni pozdrav, Veselin Vujović« 
 
Uroš Mohorič, direktor moške reprezentance je še pripomnil, da je menjava selektorja 
prinesla med reprezentante neko dodatno motiviranost in željo po dokazovanju; navkljub 
temu, da so bli igralci in selektor skupaj še zelo kratek čas, da je bila možnost, da selektor 
spozna zelo malo igralcev, a da bo več možnosti na pripravljalnem turnirju v novembru v 
Nemčiji, kjer bo Slovenija igrala z ekipami Nemčije, Srbije in Brazilije in po njegovem 
mišljenju se bo na tem prvenstvu že pokazal nek širši seznam kandidatov za EP na Poljskem. 
Uroš je na vprašanje predsednika še povedal, da je odziv igralcev na menjavo selektorja 
izredno pozitiven, vsi, starejši in mlajši so pripravljeni še sodelovati v reprezentanci, so 
motivirani za dokazovanje v klubih, da bi si izborili mesto v ekipi in da je menjava selektorja 
prinesla neko datno motivacijo tako za delo v klubih kot za delo na pripravah reprezentace. 
 

 

 

Ad. 4 

 

Poročilo selektorke ženske reprezentance dr. Marte Bon 

 

 

Dr. Marta bon je predstavila svoje poročilo: 

 

»Poročilo o kvalifikacijah za Svetovno prvenstvo na Danskem: junij, 2015: dve tekmi proti 
Franciji  
Uvod  
Poročilo podajam v več delih. Uvodoma navajam značilnosti predkvalifikacij, kjer smo zmagali vse 
tri tekme; in ti nastopi so bili tudi predpriprava za odločilno fazo – tekmi proti Franciji, ki smo jih 
izgubili. Po rezultatu (pa upam, da tudi po igri) smo sicer napredovali v primerjavi z letom 2011, ko 
je Slovenija tudi igrala proti Franciji (takrat skupna razlika -17, zdaj -13 golov), a hočemo in 
zmoremo še več. V zaključku podajam kratka razmišljanje o nadaljnjem razvoju ženske 
reprezentance in bližajočem novem kvalifikacijski ciklus,  
O predkvalifikacijskem turnirju, december, Zurich, 2014 – kot pojasnilo delovanja v 
kvalifikacijah v celoti  
Začetek decembra je bil uspešne za žensko člansko reprezentanco. Na predkvalifikacijskem turnirju 
v Švici smo uspeli zmagat domačinke Švicarke (ki so imele cilj 1. mesto) nato Grkinje in nazadnje še 
Belorusinje. Tako smo si priigrali te junijske dodatne kvalifikacije. Jasno je bilo, da bo potrebno 
premagati tekmeca v dveh tekmah in da bo le skupni zmagovalec odpotoval na Dansko, kjer bo 
svetovno prvenstvo decembra 2015.  
Tekme smo odigrali dobro; pomembne delež so dodale vse naše nosilke igre: Varlec, Gros, Marinček, 
Irman, Mavsar, Jankovič, Krhlikar, Petrinja....torej tiste, ki imajo vodilne vloge tudi v klubih. 
Nastopili smo sicer brez pomembnih in vodilnih igralk (Nine Jeriček in Maje Šon; Polono Barič); 
uspeli pa smo dobro vključiti (upoštevaje, da je šlo za turnirski sistem) vse igralke, tudi najmlajšo 
Tjašo Stanko.  
Na tekmah smo spreminjali taktiko, skladno z značilnostmi tekmeca, s katerim smo igrali. Generalno 
pa smo :  
Napad: odigravali uigrane kombinacije; drugačne na zadnji odločilni tekmi proti Belorusiji.  
Obramba: 6:0 in pa 5:1 in pa 5 plus 1  
Ta uvod poudarjam zato, ker smo v zadnjih dveh kvalifikcijskih tekmah želeli te nastope dodelati. 
Vedeli smo, da je Francija tekmec najvišje kakovostne ravni in da bo potrebno odigrati še veliko, 
veliko bolje. Vedeli smo tudi , da so nas Francozi spremljali na omenjenih nastopih.  
Kvalifikacije: tekmi s Francijo  
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Neposreden nastop na svetovnem prvenstvu si je poleg Danske priigrala še Norveška. Slovenija je 
žreb pričakala v drugem jakostnem bobnu, v njem pa so bile še Slovaška, Hrvaška, Rusija, Srbija, 
Ukrajina, Avstrija, Češka in Islandija. To poudarjamo tudi zato, ker smo v prejšnjih kvalifikacijah 
uspeli, da je Slovenija kvalifikacije štartala ne več iz najnižjega bobna. Možne tekmice Slovenije so 
tako bile Španija, Švedska, Črna gora, Francija, Madžarska, Nizozemska, Romunija, Nemčija in 
Poljska, torej reprezentance, ki so se na letošnjem evropskem prvenstvu zvrstile od 2. do 10. 
mesta.  
Žreb nam je torej namenil Francijo.  
 
Dejstva, ki jih je bilo junija nujno upoštevati: 
  
- 1.FRANCIJA. Drugačen sistem kot na pred-kvalifikacijskem turnirju ; tekmec je le en in sicer res 
kakovosten z morda najbolj dodelanim reprezentančnim delovanjem. Potrebno se je pripraviti za 
»nekaj več« ; po ustaljenih tirnicah ne bo šlo…..  

- 2. Ne-optimlana tekmovalna forma reprezentantk: Igralke so bile v zelo različnih tekmovalnih 
ritmih in so se zelo različno vključevale v priprave (in vračale iz tujine) in bile v zelo različni telesni 
pripravljenosti (nekatere so igrale in težka prvenstva in Ligo prvakinj, nekatere zgolj tekme v 1. 
SR), končale že pred meseci ; in v različnih čustvenih stanjih (državnega naslova so se veselile le 
igralke Krima in Varlec v Makedoniji); nekatere so tekmovanje končale že pred mesecem, nekatere 
so v času začetka priprav še igrale zaključne tekme,....)  
 
Vsled teh dejstev smo del priprav opravili po utečeni organizacijski shemi, a drugače vsebinsko- 
tako, da smo prvi del opravili v Ljubljani; s tistimi igralkami, ki so bile v Sloveniji. Iskali smo načine, 
da vse reprezentantke (predvsem nosilke) pripeljemo v optimalno tekmovalno formo; to je pač bilo 
v teh razmerah zelo zahtevno. Mnogo reprezentantk je imelo tudi študijske obveznosti ali pa 
obveznosti okrog dogovorov z novimi (ali starimi) klubi in niso bile povsem osredotočene. »Napadle« 
so nas tudi poškodbe (Šon; Varlec Lazovič, Barič..) Vsled tega smo morali odpovedati tudi že 
dogovorjeni trening tekmi z Avstrijo; nismo imeli dovolj (zdravih) igralk, s katerimi bi lahko odigrali 
dve tekmi v Avstriji; igralk iz tujine ( Gros, Jeriček, Petrinja, Krhlikar, Varlec Lazovič) še ni bilo. 
Igralke iz širšega spiska, ki smo jih želeli naknadno “vpoklicati” so imele študijske ali drug 
neodložljive obveznosti. Klicali smo npr.: Ljepojo, Ferfolja, Jankovič, Rojc.... in še nekatere).  
Drugi del smo tudi opravili v Ljubljani (predvem ali tudi zaradi logistike, ker smo v Francijo leteli 
sredi noči iz Benetk in nismo želeli še podaljševati pot do letališča), pa tudi zato, da smo imeli 
dostopno (podporno) testiranje, ki smo ga izvedli na Fakulteti za šport (izkonetiko, scan telesa, 
krvno sliko, sociometrijo,…) (rezultatov ne prilagam zaradi varovanja oseb, podatkov) .  
 

Prva tekma: v nedeljo 7. 6. 2015 v Franciji, v Brestu  
Nekaj misli: tekmo v Franciji smo igrali zelo dobro. Prav gotovo smo Francozinje presenetili z 
izrazito plitko obrambno postavitvijo. Taktični dogovor: 1. Prioriteta VRAČANJE (=preprečevanje 
njihovih protinapadov) in pri branjenju njihovega postavljenega napada: plitka postavitev 6:0 
obrambe. Dogovor naš je namreč bil, da bomo skušali preprečiti njihove prodore= strele iz šest 
metrske črte. Žal pri tem nismo bili povsem zbrani in natančni, saj smo, kljub dogovoru (da 
prioritetno »pokrivamo 6.m črto«), na koncu prejeli več kot 80 % zadetkov iz t.i. črte in le 4 strele 
iz razdalje.  
Strategija menjav igralk je bila narejena tudi na osnovi krvne slike, ki je bila  
(in najbrž je še) neprimerna za tako visoke obremenitve oz za vrhusnki šport. Igralkam je bilo 
skomunicirano, naj poskrbijo za prehrano in eventulene dodatke, Samo štiri reprezentantke imajo 
po laboratorijski analizi krvno sliko P. B. Temu bo potrebno v bodoče nameniti sistematično 
pozornost in skrb ob asistenci zdravniške službe.  
Svoj davek je verjetno terjala tudi dejstvo, da je nekaj igralk nastopalo (delno) poškodovanih oz 
ranljivem zdravstvenem statusu (predvsem Varlec Lazovič, Krhlikar, Jariček,...). Predvsem velja 
izpostaviti in pohvaliti Barbaro Varlec, ki je vsled nedavni poškodbi glave, dajala mak. doprinos k 
ekipi.  
V zaključku tekme smo torej popustili in Francozinje so (srečno) prišle do 7 zadetkov prednosti. 
Tekmo so med drugim zaznamovale tudi dobre obrambe naših vratark.  
Nekaj statistike:  
Francija : Slovenija 27:20 (15:11)  
Arena Brest, gledalcev 4000, sodnika: Baumgart in Wild (oba Nemčija). Francija: Leynaud, Darleux, 
Kamto Njitam 2, Ayglon 2, Pineau, Zaadi Deuna 1, Prouvensier 1, Houette 2, Niakate, Dembele 4, 
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Bulleux 3, Goiorani, Edwige, Nze Minko 1, Niombla 5 (1), Lacrabere 6 (3). Slovenija: Stefanišin, 
Marinček, Stanko, Zrnec, Krhlikar 2, Gros 3, Beganović, Jeriček 2, Hrnčić, Mavsar 5 (2), Lazović 4, 
Turnšek, Irman 4, Gregorc, Pandžić, Petrinja. Sedemmetrovke: Francija 4 (4), Slovenija 4 (2). 
Izključitve: Francija 6, Slovenija 6 minut.  

 

 
Druga tekma v Velenju, sobota, 13. Junij 2015  
Dejstva: Dogovorjena strategija tekme oz. taktika: spet poudarek na vračanju in preprečevanju 
njihovih protinapadov in ponoviti plitko izvedbo 6: 0 obrambe z zahtevo, da smo sedaj pri izvedbi 
bolj natančni in bolj osredotočeni na dogovorjeno taktiko. Tekmo je zaznamoval naš slab začetek 
(1:5) , ki nas je očitno tako »presekal«, da potem do konca tekme nismo uspeli doseči uravnotežene 
rezultatske tekme. Francozinje so drugo tekmo odigrala še bolj zavzeto kot prvo; Kvalitetna razlika 
je prišla do izraza bolj in močneje, kot smo si seveda želeli.  
Slovenija : Francija 21:27 (10:14)  
Rdeča dvorana, gledalcev 800, sodnika: Erdogan in Ozdeniz (oba Turčija). Slovenija: Stefanišin, 
Marinček, Pandžić, Stanko, Zrnec 1, Krhlikar, Gros 7 (2), Beganović, Jeriček 2, Hrnčić, Mavsar 2, 
Lazović 3, Turnšek, Irman 4 (1), Gregorc, Petrinja 1. Francija: Leynaud, Darleux, Kamto Njitam, 
Ayglon 2, Pineau 5, Zaadi Deuna 1, Prouvensier, Houette 1, Niakate 2, Dembele 3, Bulleux 3, 
Goiorani, Edwige, Nze Minko, Niombla 3, Lacrabere 7 (1).  
Sedemmetrovke: Slovenija 6 (3), Francija 1 (1). Izključitve: Slovenija 4, Francija 8 minut.  
 
Zaključek:  
Naš nastop je bil v skladu z »reitingom« obeh reprezentanc, dejstvo pa, da nam presežek ni uspel. 
Kljub spoštovanju kakovosti in poznavanju delovanja reprezentance Francije smo želeli več; želeli 
smo igrati na zgornjih meja svojih sposobnosti, želeli smo doseči visoko raven dnevne forme; želeli 
smo taktično presenetiti tekmeca. Na prvi tekmi nam je veliko naštetega uspelo in do zaključnih 
minut smo imeli izjemno ugoden rezultat - kljub temu, da nismo v celoti sledili dogovorjenim 
taktičnim rešitvam v obrambi. Druga tekma je bila precej drugačna, predvsem je bil rezultatski 
potek tekme drugačen. Predvsem preseneča, da smo v drugo tekmo vstopili tako mlačni in v 
nadaljevanju nismo znotraj sebe našli moč, da presežemo neučinkovit začetek. To je moja bolečina. 
Priznati gre tudi, da je izpadlo, da smo so nekatere stvari podcenili oz da nismo uspeli igralke 
pripeljati v popolno osredotočenost na tekmo (nekatere so se preveč ukvarjale s krajem igranja, 
nekatere s kartami, nekatere z (neustrezno skomunicirano) zabavo po tekmi...). To moramo 
organizacijsko urediti, da bo čim manj šumov; še bolj sistematizirati moramo celotno delovanje. 
Najti moramo način sodelovanja = primerjanja z najboljšimi na svetu= igranje zahtevnih turnirjev oz 
tekem). Le nekaj igralk igra najmočnejše lige (Krimovke, Gros, Varlec, Jeriček), druge naše igralke 
ne delujejo v profesionalnih in osredotočenih okoljih. To soočanje z najboljšimi in s tem sam s sabo, 
daje jasen odgovor kje smo. In to (neposredno) soočanje omogoča napredek.  
 
Predlogi za naprej;  
Verjamem in zaupam, da ta reprezentanca v tej sestavi in določenimi »osvežitvami«, lahko še 
napreduje; na začetku smo dosegali res velike kakovostne skoke in premike, sedaj, skladno s 
športno prakso in strokovnimi pričakovanji, napredujemo bolj zlagoma.  
Najti je potrebno tudi načine in sredstva za trenutnemu igralskemu kadru prilagojene priprave. 
Nujno je sodelovanje na kakšnem močnem turnirju ali pa povabiti kako izmed najboljših 
reprezentanc na skupne priprave.  
Še nekaj dejstev:  
»Moški so drugačni ---in ženske tudi – hvalabogu....:)«; in potrebno jo je vedno znova upoštevati pri 
načrtovanju priprav in pa tudi pri vrednotenju rezultatov. Osebno bolj kot fizično bližino od igralk 
(in prvenstveno od nas - strokovnega vodstva) pričakujem/zahtevam miselno/čustveno povezanost 
in predanost skupnim ciljem; gre za to, da dosežemo POSVEČENOST, da bomo naredili VSI vse, da bo 
na koncu nastop nam vsem v ponos. Delujem, da dosežemo popolno podrejenost teamu; da 
zmanjšamo kritikantstvo in šibkost duha,....in iskanje izgovorov zunaj nas; da presežemo morebitne 
stare zamere in vse naredimo za naš skupni cilj.  
Če generaliziramo dosedanje delovanje lahko izpostavimo:  
- Najboljši smo bili, ko smo imeli, poleg rokometa, čas za različne oblike krepitve temaskega duha, 
za oblike team buildinga (šola varne vožnje, poligoni s specialci, borilne veščine,....). Ti morajo biti 
aktivni, bivanje v skupnem hotelu za ženske »ni dovolj«.  



 

8 
____________________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 38. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, Ljubljana, 15.september 2015 

- Nekateri omalovažujejo naše nasprotnike – pa mislim, da je to krivično. Veliko moramo vlagati, da 
bomo držali stik z evropsko zgornjo polovico, d anas ne bodo prehitevali drugi - npr. Švica ima 
verjetno primerljivo ligo, v nekaterih segmentih boljšo, je ogromno vložila v priprave, igrala 
turnirje na Islandiji, Tuniziji,....Belorusija je »javno« napovedala zmago nad Slovenijo, tudi ima kar 
nekaj igralk v Ligi prvakinj,....  
 
Je pa tudi moj osebni cilj in stremljenje premagovati močnejše od nas, favorite.  
- Pogrešamo in potrebujemo »podporo« vplivnih članov RZS; npr v Nišu, proti Srbiji, smo bili »tako 
sami«, zgodila pa se nam je neetična sodniške kraja v režiji MKD sodnikov. Npr. s rep. Srbije je bil 
njihov sekretar in vplivni član komisij EHF g. Božo Djurkovič, bil je »šef sodnikov« Nacevski s 
soprogo…mi pač sami….To pišem malo »tako poljudno«, a žal so te stvari še kako pomembne v 
rokometu….  

- Najti načine, da bodo igralke zainteresirane za okolja iz najvišjih tekmovalnih ravni (igranje v Ligi 
prvakinj, in v močnih ligah), da bodo tako bolj adaptirane na stres in obremenitve zahtevnih tekem- 
in se ne bodo zadovoljile, da »nekje pač igrajo«...  

- Relativno veliko smo imeli sinergijskih učinkov iz skupnih priprav s Krimom in z moškimi ekipami; 
lahko bi jih imeli še več  

- Potrebno je upoštevati še nekaj; modeli migracij igralk so se spremenili. Kar pa preseneča, da se 
relativno malo Slovenk odloča za res najvišje ravni rokometnega tekmovanja (oz je vprašanje ali se 
ne odločajo, ali ne dobijo konkretnih ponudb). Tako imajo izkušnje lige prvakinj poleg igralk Krima, 
le še Ana Gros in Barbara L. Varlec. Nekaterim našim (potencialnim) reprezentantkam tudi sama 
poizkušam usmeriti v najzahtevnejša okolja.  
 
NAMESTO ZAKLJUČKA – POGLED NAPREJ- kvalifikacije za EP  
Kaj bomo spremenili ali nadgradili:  

pripravo v klubih,  

– taktična priprava na konkretenga tekmeca; Poleg 
tega: še bolj poudarjeno bomo razvijali pripadnost, domoljubje, temski duh, bojevitost, odločnost, 
samozavest….. odklanjali bomo iskanje odgovorov in kritikantstvo in šibkost duha in uma.  
 
V sezoni 2015/16 nas v sklopu naslednjega poizkusa uvrstitve na veliko tekmovanje čakajo 
nasprotnice: Hrvaška, Črna Gora in Makedonija. Prva tekma bo 8. oktobra v Umagu in druga, v 
nedeljo, 11. oktobra na Kodeljevem. Drugi sklop tekem bo marca in tretji junija. Osvojiti moramo 
vsaj drugo mesto v skupini.  
 
Ocenjujem, da, ob maksimalnem angažiranju nas vseh, to zmoremo. Pripravljali se bomo po 
programu; dogovorjeno imamo že tekmo z ITA (del ekipe- brez «tujk«) imamo tudi že gostovanje v 
novembru v Braziliji (vse stroške plačajo oni) in primerno zahteven turnir: Srbija, Brazilija, 
Argentina in mi. Nikoli ni konca razvoja. Marta Bon, Selektorica ženske reprezentance Slovenije« 

 

Komentarjev ni bilo. Predsednik je predlagal predsedstvu da tudi poročilo selektorke sprejme 

kot informacijo in zaključil četrto točko. 
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Ad. 5 

 

Ustanovitev enotnega združenja ženskih rokometnih klubov 

 

 

Predsednik je predal besedo Borutu Škabarju. G. Škabar je podal poročilo o aktivnostih  pri 

ustanovitvi enotnega združenja ženskih rokometnih klubov, kar je predsedstvo vzelo na znanje. 

Pripomb ni bilo. 

Predsednik g. Bobinac je predlagal  

 

SKLEP: Predsedstvo se je seznanilo s poročilom o ustanovitvi enotnega združenja ženskih 

rokometnih klubov. 

 

 

Ad. 6 

 

Imenovanje novega selektorja ženske rokometne reprezentance Slovenije 

 

 

 

V začetku je predsednik g.Bobinac povedal, da je uradno od danes predlog, da bi novi selektor 

ženske reprezentance postal Uroš Bregar. 

Predsednik je še povedal, da bi se v tem trenutku najprej želel pomuditi na preteklem delu 

ženske reprezentance, še posebej v zadnjih treh letih odkar reprezentanco vodi selektorica dr. 

Marta Bon, naredila je zelo veliko, uspelo ji je vzpostaviti »kult ženske reprezentance«,  njeno 

delo je vseskozi spremljala doba – pozitivna energija, dosegla je pomemben korak naprej, 

srebrna medalja na mediteranskih igrah, zmaga nad reprezentanco Srbije... 

A mnenje predsedstva je, da bi lahko dosegli več , včasih že sama sprememba pripomore k 

boljšim rezultatom. Predsednik je izrekel priznanje Marti in želj da še naprej ostane blizu 

reprezentance, tako v povezavi z RK Krim, kot tudi strokovno, saj manjka tako dobrih in 

izkušenih strokovnjakov kot je dr. Marta Bon. G. Borut Škabar- podpredsednik za ženska 

tekmovanja se je tudi zahvalil dr. Bonovi za sodelovanje.  

 

Uroš Mohorič je nato na željo predsednika prebral vizijo razvoja ženskega rokometa, ki jo je 

pripravil kandidat za novega selektorja ženske reprezentance Slovenije Uroš Bregar: 

»Jaz sem Uroš Bregar rojen 22.2. 1979 v Ljubljani, torej imam 36 let. Svojo rokometno zgodbo 
sem začel kot igralec v Rokometnem klubu Slovan. V času mojega članskega igranja sem 
deloval kot trener mlajših starostnih kategorij v ženskem Rokometnem klubu KRIM. Svojo prvo 
resno ponudbo kot trener sem dobil, ko sem  bil star 26 let. Rokometni klub Krim mi je ponudil 
opravljanje dela pomočnika trenerja članske ekipe. Tam sem sodeloval z najboljšimi 
slovenskimi trenerji (Dr. Marta Bon, Tone Tiselj, Bojan Čotar)  ter vrhunskimi igralkami. 
Zagotovo bo rokometni klub Krim vedno ostal v mojih mislih, predvsem leto 2006, ko smo bili v 
finalu evropske  lige prvakinj. Med leti 2006-2012 sem deloval tudi v mlajših reprezentančnih 
selekcijah.  Z dekleti rojenimi leta 90/91 in 92/93 smo se uvrstili na  evropsko mladinsko 
prvenstvo.  V letu 2010 sem prvič postal prvi trener moške ekipa Grosuplje. Po tem letu sem se 
vrnil v Krim, kjer sem ostal še dve leti, kot pomočnik trenerja prve ekipe.  Rokometna pot me 
je kasneje peljala v Makedonijo, v ambiciozni ŽRK Vardar, kjer smo leta 2014 in 2015 na F4 
zasedli tretje mesto, vzporedno pa sem opravljal funkcijo pomočnika trenerja v članski ženski 
reprezentanci pri Dr. Marti Bon. Po lanski sezoni sem se odločil, da prevzamem klub, kjer bom 
delal kot prvi trener, tako da trenutno delujem v madžarskem Vacu.  
POGLED: 
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Prvo kvalifikacijsko tekmo proti Franciji v Brestu smo odigrali na zelo visokem nivoju zato 
gledam na reprezentanco optimistično. Ogrodje selekcije predstavljajo igralke,ki imajo 
pomembne vloge v svojih klubih v kvalitetnih ligah v tujini in pa tudi igralke Krima, ki igra v 
evropski ligi prvakinj. Večina igralk je ali pa prihaja v starostno obdobje po 25 letu, kar 
pomeni, da so pridobile mnogo klubskih izkušenj ter različnih tehničnih in taktičnih znanj, torej 
lahko pričakujemo njihov maksimalni doprinos reprezentanci in najboljše igre. Problematika se 
lahko pojavi, ker je število članskih igralk majhno, predvsem igralk najvišjega ranga. 
Pomembno je da se bodo vse igralke odzvale vpoklicu, kot je bilo to v preteklosti, zlasti igralke 
ki so starejše - rojene od leta 1985 naprej. Sledili bomo modernim modelom igre, z čvrsto 
močno obrambo, hitrimi protinapadi ter prezicnim uspešnim napadom. Nadaljeval bom z 
razvijanjem pripadnosti, timskega duha, domoljubja. 
Veseli nas lahko peto mesto kadetske reprezentance 1998 na prvenstvu v Makedoniji in pomeni 
da smo se po dolgem času vrnili v vrh evropskega ženskega rokometa pri mlajših starostnih 
kategorijah. To je tudi priznanje za vso slovensko stroko in dejstvo da imamo mlajše 
perspektivne igralke katere je potrebno z načrtnim delom pripeljati na vrata članske 
reprezentance . Z reprezentančnimi trenerji bom poizkušal postaviti reprezentančni model igre 
za mlajše starostne kategorije, ki bi jih skupaj prenesli klubskim trenerjem, tako da bi delo v 
reprezentancah  bilo bolj sistematično in unčikovitejše, vključevanje mlajših v člansko 
selekcijo pa bi bilo lažje. 
CILJI, UVRŠČANJE:Zadnja uvrstitev reprezentance na veliko tekmovanje je bilo leto 2010. Vem, 
da smo lačni in željni dokazovanj. V prihodnosti je seveda cilj uvrstitev na eno od velikih 
tekmovanj, kar bo v skupini z Črno goro, Hrvaško, Makedonijo velik izziv. Reprezentanca 
potrebuje dva močna mednarodna turnirja letno, kar bi pomagalo pri dvigovanju kakovosti 
(uigravanju, dvigovanje samozavesti, razvijanje zmagovalne miselnosti). Z mednarodnimi 
turnirji bi dosegli nenehno primerjanje, reprezentančni tekmovalni ritem in dobro 
pripravljenost na tekme, ki naš čakajo v klafikacijskem ciklu. Cilj v prihodnjih letih pa je,  da 
bi postali bolj konkurenčni najboljšim evropskim reperezentancam in seveda ponovna uvrstitev 
na velika tekmovanja« 
Predsednik se je zahvalil tudi g. Slavku Iveziču za komentar in se opravičil vsem za šum v 

komuniciranju vse z ciljem, da ženska reprezentanca tudi dneva ne bi bila brez selektorja in da 

se oktobrske priprave začnejo nemotoma z novo energijo in z novo ekipo. 

Po glasovanju je predsedstvo sprejelo (17 glasov ZA, 1 VZDRŽAN (g.Slavko Ivezič), 0 PROTI) 

 

SKLEP: Predsedstvo razrešuje selektorico dr. Marto Bon in za novega selektorja ženske 

rokometne reprezentance Slovenije imenuje Uroša Bregarja. 

 

 

 

Ad. 7 

 

Informacija o projektu EP Poljska 2016 

 

 

Predsednik je povedal, da se po zgledu uspešne zgodbe na svetovnem prvenstvu v Katarju želi 

organizirati Slovensko središče tudi na prizorišču EP 2016 na Poljskem. Predal besedo Boru 

Rozmanu, ki je podal nekaj osnovnih izhodišč, predstavil idejo in rezultate slovenskega središča 

v Katarju. Povedal je tudi, da so nekatera podjetja ki so sodelovalai pri projektu v Katarju že 

izrazila interes sodelovati tudi na Poljskem. Pripravljenost na sodelovanje so pokazali tudi na 

Ministrstvu za šport in na zunanjem ministrstvu. Tudi klub slovenskih direktorjev na Poljskem je 

izrazil veliko pripravljenost za tako obliko povezave športa, gospodarstva in politike. K 

sodelovanju bomo povabili tudi gospodarsko zbornico slovenije, povabili pa bomo tudi 

predsednika države g. Boruta Pahorja da sprejme častno pokroviteljstvo, tako kot na dogodku 

na SP v Katarju. 
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Predesednik g.Bobinac je povabil na EP na Poljskem tudi v povezavi z Slovenskim središčem, 

strokovnjake slovenskega rokometa (Ivezič, Klemenčič, Potočnik, Praprotnik, Bon) in tudi 

mladega strokovnjaka (Brank Tamše), da se na stroške RZS udeležijo tega dogodka in tudi po 

strokovni plati pripomorejo tako k uspehu reprezentance kot tudi k uspehom Slovenije. 

Ker ni bilo komentarjev je predsednik zaključil sejo, ki je trajala dobro uro. 

 

 

Ljubljana, 15. September 2015 

 

        Franjo Bobinac 

 

            Predsednik  

           Rokometna zveza Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal: 

Goran Zajc 


