
 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
Velik strokovnjak na čelu slovenske rugby reprezentance 

 
Izvršni odbor Rugby zveze Slovenije, je po predlogu strokovne komisije na čelo slovenske 

ragbi reprezentance, ki po prihodu bratov Skofič doživlja preporod in podira rekorde, postavil 

verjetno največjo okrepitev doslej, profesionalnega trenerja iz Nove Zelandije, ki je do sedaj 

vodil selekcijo Južne Avstralije, Andrewa Fentona. 

 

Po odhodu karizmatičnega Emmanuela Meyerja, ki se je zaradi dela moral preseliti v tujino, je 

nastala vrzel katere zapolnitev je vodstvu predstavljala velik izziv, saj je v tem delu evrope malo 

strokovnjakov s tovrstnimi izkušnjami. Po večih pogovorih je novi selektor slovenske 

reprezentance postal Andrew Fenton, Novozelandec, ki je kot igralec profesionalno igral v 

Franciji v najbolje plačani ligi na svetu. Po igralski karieri je nadaljeval kot trener in kmalu postal 

selektor selekcije Južne Avstralije in je trenutno verjetno človek z največ znanja o ragbiju na tem 

delu Evrope. 

Primož Bohinc, predsednik RZS je o izboru novega selektorja povedal: “Zelo sem vesel, da se 

nam je ponudila priložnost za sodelovanje z g. Andrew Fentonom, ki bo prevzel mesto 

selektorja, saj bo slovenska rugby reprezentanca zaradi njegovega znanja in izkušenj še 

pridobila na kakovosti in upam, ohranila trenutni zmagovalni niz. Novemu selektorju bi o tej 

priložnosti zaželel veliko delovnih in tekmovalnih uspehov!” 

Da je Andrew Fenton izjemno pomembna osebnost z ogromno izkušnjami pa nakazujejo tudi 

odzivi reprezentantov. 

Peter Kavčič: "Imeti priložnost trenirati pod okriljem tako priznanega trenerja bo za nas nekaj 

posebnega. Njegova strokovna podkovanost, predvsem pa njegove izkušnje v vlogi glavnega 

trenerja selekcije Južne Avstralije bo za ekipo velika motivacija in prepričan sem, da bomo z 

njegovo pomočjo bližje uresničitvi našega cilja-osvojitvi prvega mesta v skupini." 

Max Skofič: “Imeli smo že možnost sodelovati z njim kot trenerjem v pripravah na tekmo s 

Srbijo in zato poznamo njegov način dela. Andrew prinaša ogromno zalogo znanja, še 

najpomembnejše pa je, da si želi ekipo popeljati še dlje, ne glede na pretekle uspehe, ki smo jih 

imeli z reprezentanco. Pred nami je kar nekaj pomembnih tekem in veseli me, da je vprašanje o 

novem trenerju razrešeno, Andrew je odlična izbira, ki jo 100% podpiram.” 



 
 

Novi selektor slovenske rugby reprezentance, Andrew Fenton: »Kljub zmagam v zadnjem letu 

verjemem, da je v slovenski reprezentanci še ogromno prostora za izboljšave in bolj 

konsistentno igro, pomembno je da pokažemo česa smo sposobni. Naša naslednja dva 

nasprotnika sta Luxembourg in Avstrija, oba zelo dobro organizirana in samozavestna v svojo 

igri. Zato bomo morali dvigniti in obdržati raven koncentracije in intenzivnosti v naši igri in tako 

premagati nasprotnika.« 

Gregor Miljuš, kapetan: »18.4. nas čaka najpomembnejša tekma leta, proti Luxemburgu ki si z 

nami deli isto število točk in ima že 4 zaporedne zmage. Z znanjem in izkušnjami ki jih ima 

Andrew, menim da bi lahko razvili še hitrejši način igre in presenetili izjemno dobrega 

nasprotnika« 

Ne smemo pozabiti, da je slovenska rugby reprezentanca na slovenskih tleh nepremagana že 

celo leto in trenutno drži prvo mesto v skupini 2C. Naslednja tekma bo 18.4.2015 proti 

Luxembourgu, reprezentanci, ki ima na lestvici enako število točk kot Slovenija, vendar je zaradi 

razlike v zadetkih na 2. mestu.  

http://www.rugbyeurope.eu/group-233.htm 

 

 


