
  

 

 

 

 

 

 

Spoštovani!  

 

 

Rokomet je prav zagotovo eden izmed najuspešnejši športov v Sloveniji. Naše članske in mlajše 

reprezentance so se že večkrat uvrstile na svetovna in evropska prvenstva. S ponosom se 

pohvalimo z lanskim 6. mestom moške članske reprezentance na Olimpijskih igrah v Riju de 

Janeiru ter bronsti medalji na letošnjem Svetovnem prvenstvu v Franciji, vendar zremo v 

prihodnost. Decembra čaka našo žensko reprezentanco nastop na Svetovnem prvenstvu v 

Nemčiji, našo moško reprezentanco pa v januarju nastop na Evropskem prvenstvu na 

Hrvaškem. Zagotovo v veliki meri k vrhunskemu izboru igralk in igralcev v Sloveniji 

pripomore prav projekt »Rokomet – moja igra«, ki vključuje najmlajše osnovnošolce in 

osnovnošolke v tekmovanje rokometa. Projekt bo v naslednjem šolskem letu pridobil še na 

nekaterih izboljšavah. Uvajamo dodatne netekmovalne festivale v mini in cici rokometu, 

promocijo rokometa v osnovnih šolah z različnimi aktivnostmi ter izobraževanje učiteljev in 

učiteljic športa in razrednega pouka. Prav ti imajo ogromen doprinos k navduševanju in 

populariziranju rokometa. Na izobraževanju bomo učiteljem in učiteljicam predstavili 

dopolnjeno vsebino že več let izvajajočega se projekta »Rokomet - moja igra«, prav tako pa 

prikazali širok spekter iger in vaj za učenje malega rokometa. Učitelji in učiteljice bodo 

publikacijo prejele tudi v tiskani obliki. S tem bi želeli še bolj popularizirati rokomet ter 

vključevati še več osnovnih šol v projekt v šolskem letu 2017/2018, kjer bodo v tekmovanju 

nastopali učenci in učenke rojeni leta 2007 in mlajši. V kolikor ste zainteresirani za izpeljavo 

brezplačnega izobraževanja na vaši šoli, Vas naprošamo, da izpolnite spodnjo prijavnico ter jo 

pošljete na naslov Rokometne zveze Slovenije ali jo skenirano pošljete na  elektronski naslov 

mateja.kavcic@rokometna-zveza.si .  
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Izobraževanje učiteljev in učiteljic športa in razrednega pouka 
Projekt »Rokomet – moja igra« 

 
Prijavni obrazec šole 
 

Naziv:  

Naslov in sedež:  

E-pošta:  

Odgovorna oseba  

zavoda (prijavitelja): 
 

Kontaktna oseba:  

E-pošta:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

ID številka za DDV:  

Statistična regija  

Prijavljeni učitelji:  

 

 

 

 

 

       Datum:                                                   Žig:                                         Zakoniti zastopnik oz.  

                                                                                                                          odgovorna oseba: 

 

 

     __________                                ___________________ 
                                                                                                                   (tiskano in lastnoročni podpis) 

 


