
Primožič Marko, rokometni trener  in delavec v športu 

 

Marko se je s športom začel ukvarjati že v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v 

Gorenji vasi. Začel je s košarko in smučanjem, v sedmem razredu pa se je 

posvetil rokometu, saj je tedaj na šoli pričel delovati rokometni krožek, ki ga je 

vodil Igor Stupnišek, ki je s svojim pristopom otroke navdušil za rokomet.  

Po zaključku študija na takratni Visoki šoli za telesno kulturo leta 1982 se je 

Marko zaposlil na OŠ Petra Kavčiča in se takoj vključil v rokometni klub kot 

trener mlajših ekip. Ko je leta 1985 prišlo do ustanovitve nove OŠ Ivana 

Groharja v Podlubniku, je bil Marko tisti, ki nadaljeval delo športnega trenerja 

na tej šoli, kamor se je prenesel center vzgoje mladih rokometašev  v Škofji 

Loki. Šolska rokometna tekmovanja je Marko vodil 15 let. Najprej na 

občinskem in regijskem področju, nato pa je 10 let vodil celoten sistem šolskih 

tekmovanj v državi. 

Leta 1991 je prišlo do velike spremembe v tekmovanju osnovnih šol. Nič več 

niso nastopale občinske reprezentance, ampak so za eno ekipo nastopali samo 

učenci, ki obiskujejo eno šolo. Sistem tekmovanja in vodenje pa je prevzel 

Marko Primožič, ki je to tekmovanje vodil do leta 1998. 

Dolga leta je bil Marko Primožič tudi član izvršnega odbora rokometnega kluba 

kot predstavnik rokometne šole mladih.                                                                

Vključil se je v Komisijo za tekmovanja mladih pri Rokometni zvezi Slovenije, 

ki je pripravila nov model tekmovanja mladih, nekaj časa pa je to tekmovanje na 

gorenjskem področju tudi vodil.                                                                                                    

Ko je vajeti trenerske organizacije prevzel Marko Šibila, se mu je Marko 

Primožič pridružil in skupaj sta na novo »postavila« Združenje rokometnih 

trenerjev Slovenije, ki je prevzelo delo v korist rokometnih trenerjev.                      

Marko je bil osem let sekretar, od leta 1994 pa tudi glavni urednik revije Trener, 

ki jo dvakrat letno izdaja združenje rokometnih trenerjev.  

Marko Primožič je za uspešno delo v slovenskem športu leta 2001 prejel 

Bloudkovo plaketo. 


