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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 

 
Zapisnik 13. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v sredo, 26.09.2007, OB 12.00 uri, v 
prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Štefan Jug, Boris Čuk, Janez Ilc, Miro 
Požun. 
Prisotni pridruženi člani SS: trener ženske reprezentance Robert Beguš, pomočnik 
trenerja moške reprezentance Boris Denič (po pooblastilu trenerja Kasima Kamenice), 
Gregor Pečovnik, Sonja Čotar. 
Odsotni: predsednik RZS mag. Žiga Debeljak, generalni sekretar RZS Leopold Kalin, Nada 
Pohleven. 
Ostali prisotni: Slavko Ivezič, Uroš Mohorič.  
 
Predlagani dnevni red:  
1.       Pregled zapisnika prejšnje seje 
2.       Poročilo o delu ženskih in moških članskih, mladinskih in     
          Kadetskih reprezentanc od junija do septembra 2007 – (Beguš,  
          Kamenica, Čuk, Ilc, Pohleven, Ivezič)   
3.       Poročilo »Športni kamp RZS« (Pečovnik) 
4.       Poročilo »Kriteriji za kategorizacijo športnikov« (Čotar) 
5.       Razno 
 
Ad 1 - Pregled zapisnika 12. seje SS:  
Dr. Marta Bon je pozdravila vse prisotne ter predstavila Uroša Mohoriča, sekretarja ZRTS, 
sodelavca pri projektih RZS, katerega je povabila k sodelovanju SS.  
Povedala je, da je pregledala poslovnik RZS in da bo SS deloval v sklopu le tega. Predlagala 
je, da strokovna služba RZS pripravi osnutek poslovnika SS v skladu s poslovnikom RZS. 
Pozvala je trenerje reprezentanc, da v bodoče pravočasno pošljejo poročila. Predlagala je, 
da se gradivo za seje SS pošilja vsem članom SS po elektronski pošti, kdor želi print po 
pošti ali na seji mora to sporočiti 5 dni pred sejo na RZS - Sonji Čotar.  
 
Štefan Jug je pojasnil, da gradiva za sejo SS ni prejel, zato ni pripravljen na 2. točko 
dnevnega reda. Ker je gradivo prvič videl na sami seji, je ocenil, da se v 15. minutah ni 
možno pripraviti na 6 poročil.  
 
Sonja Čotar je odgovorila, da je gradivo za sejo SS bilo poslano po pošti vsem članom SS 
pravočasno, t.j. 21.09.2007.  
 
Slavko Ivezič se je opravičil, ker ni pravočasno poslal svojega poročila. Pojasnil je, da ga je 
dan pred sejo poslal na RZS Ireni Starc ter jo prosil, da ga ona posreduje vsem članom SS. 
 
Dr. Marta Bon je vprašala, če ima kdo pripombe na korektnost zapisa zapisnika 12. seje SS. 
Predlagala je še, da se opravi pregled zapisnika 12. seje po točkah, ali so sklepi realizirani 
ali ne ter da se sprejme dnevni red 13. seje. 
 
Robert Beguš je pojasnil, da ni pripravil 4–letnega programa ženske reprezentance   (sklep 
iz 11. seje SS - Ad 3/1 – sklep 4: Selektor izdela program dela z reprezentanco  – vezano na  
vizijo ženskega rokometa za nadaljnje 4 leta, ki jo bo obravnaval strokovni svet in nato 
predsedstvo RZS), ker na dnevnem redu ni bilo napovedana  obravnava le-tega. 
M.Bon je povedala, da se ta sklep »vleče« že daljši čas 
Štefan Jug je bil mnenja, da je zapisnik 12. seje korektno napisan. Postavil je vprašanje 
vezano na tekmovalni sistem pri ženskah oziroma kaj lahko SS naredi v zvezi s tem. Ocenil 
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je, da imajo ženske premalo tekem. Predlagal je, da se tekmovalni sistem za ženske 
vključi v poročilo Roberta Beguša ter da se le-to podpre. 
 
Sonja Čotar je opozorila, da sklepi sprejeti na sejah SS in nato potrjeni na predsedstvih 
RZS velikokrat niso realizirani, ker tisti, na katere se sklepi nanašajo sploh o tem niso 
seznanjeni. Predlagala je, da se potrjeni sklepi, v dogovoru s predsednico SS dr. Marto 
Bon, posredujejo vsem članom SS ter vsem, ki so v sklepih navedeni. 
 
Dr. Marta Bon je povedala, da so zapisniki gradivo predsedstva in bi moralo obveščanje  
biti tako kot ob ostalih sklepih Predsedstva. 
 
Ad 1 
SKLEP 1: Sprejme se zapisnik 12. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 2: Sonja Čotar skupaj s strokovnimi službami RZS do naslednje seje pripravi predlog 
poslovnika SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 3: Gradivo za seje SS se pošilja vsem članom SS po elektronski pošti; v kolikor pa 
kateri izmed članov želi gradivo prejeti po pošti ali print na seji , mora to sporočiti 5 dni 
pred sejo na RZS - Sonji Čotar 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 4: Realizirati se mora nerealizirani sklep iz prejšnjih sej: Ad 3/1 – sklep 4: 
Selektor Beguš izdela program dela z reprezentanco  – vezano na  vizijo ženskega rokometa 
za nadaljnje 4 leta, ki jo bo obravnaval strokovni svet in nato predsedstvo RZS 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 5: Sprejme se dnevni red 13. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2 - Poročilo o delu ženskih in moških članskih, mladinskih in kadetskih reprezentanc 
od junija do septembra 2007 – (Beguš, Kamenica, Čuk, Ilc, Pohleven, Ivezič)   
 
 
1. MOŠKA ČLANSKA REPREZENTANCA  
Boris Denič je bil mnenja, da je poročilo korektno in jasno napisano, zato ne bo ponavljal; 
odgovarjal bo na vprašanja. 
 
Dr. Marta Bon je vprašala, kakšen je dogovor z vodilnimi reprezentančnimi igralci? 
 
Boris Denič je odgovoril, da so po njegovi oceni vodilni igralci tisti, ki so v reprezentanci 
prisotni in ne tisti, ki se na vabila ne odzivajo. Pojasnil je še pobudo direktorja 
reprezentanc Staneta Ostreliča, da se z igralci sklene pogodba. Sam sicer ne ve, kakšna naj 
bi bila, bo pa gotovo predstavljena na predsedstvu RZS. Izpostavil  je še problem, da se 
igralci, ki gredo igrati v tujino in sklenejo pogodbe s klubi, ne odzivajo več na 
reprezentančne akcije. Z igralci, ki so v Sloveniji,  pa tega problema ni. 
 
Štefan Jug je rekel, da se je potrebno vprašati ali igralec mora igrati za reprezentanco ali 
igra če se mu ljubi oziroma s kakšnimi zahtevami lahko RZS igralcu določi, da mora igrati 
za reprezentanco. Izrazil je prepričanje, da z aktom ne moreš nekoga prisiliti v igranje, 
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lahko sicer pride, vendar pa se nato v igri »špara«. Reprezentanca je na papirju sicer 
močnejša, ampak morda bi pa drugi s svojo borbenostjo naredili več. 
 
Boris Denič je pojasnil, da je žalostno, da se v Sloveniji moramo dogovarjati o tem ali 
igrati v reprezentanci ali ne, vendar pa so igralci sami izrazili željo po ureditvi statusa s 
strani RZS. 
 
Štefan Jug je bil mnenja, da je igralcem res potrebno urediti zavarovanje, vendar igranje v 
reprezentanci mora ostati in biti nacionalni ponos in ne zaslužek. 
 
Boris Denič je odgovoril, da mogoče pa ni vse v denarju, da se pobude ne sme prehitro 
obsojat, ampak da je potrebno počakati na predlog in šele nato komentirati. Igralci naj bi 
pogodbe podpisali z RZS in bi bili na razpolago kateremukoli selektorju. 
 
Slavko Ivezič je izrazil mnenje, da bi SS pri tem le moral sodelovati. Opozoril je, da v 
kolikor nekdo ni pripravljen sodelovati v reprezentanci, tega tudi pogodba ne more 
spremeniti. Dodal je še, da v kolikor bo pogodba 3 – partitna (igralec-RZS-klub), bodo klubi 
imeli večji vpliv. Gotovo bodo zahtevali zavarovanje tudi na izpad dohodka zaradi 
poškodbe ipd. 
 
Dr. Marko Šibila je obrazložil, da so motivi igralcev za igranje v reprezentanci lahko zelo 
različni. Eni igrajo za čast, drugi za denar, eni za »potni list« ipd.. Po njegovi oceni, nikdar 
ne bodo vsi imeli isti motiv. Bil je mnenja, da je ureditev s pogodbo dobra, v kolikor se bo 
uredilo kvalitetno zavarovanje in določilo, kaj igralcem pripada. Predlagal je še, da bi bilo 
dobro narediti analizo, kako imajo to urejeno druge reprezentance (DEN, CRO, NEM…). 
 
Marta Bon: Zakaj ne bi pogledali primere dobrih praks pri najboljših reprzetnancah (FRA; 
DAN; Švedska)? 
 
Ad  2/1 
SKLEP 1: Sprejme se poročilo moške članske reprezentance.  
Sklep je bil soglasno sprejet 
    

PredPredPredPredlagamo nov model lagamo nov model lagamo nov model lagamo nov model     delovanja in delovanja in delovanja in delovanja in organiziranosti slovenske organiziranosti slovenske organiziranosti slovenske organiziranosti slovenske članske članske članske članske 

reprezentance.reprezentance.reprezentance.reprezentance.  
SS svetuje predsedstvu RZS, da naroči analizo organiziranosti in delovanja SS svetuje predsedstvu RZS, da naroči analizo organiziranosti in delovanja SS svetuje predsedstvu RZS, da naroči analizo organiziranosti in delovanja SS svetuje predsedstvu RZS, da naroči analizo organiziranosti in delovanja 

primerljivih evropskih reprezentanc.  primerljivih evropskih reprezentanc.  primerljivih evropskih reprezentanc.  primerljivih evropskih reprezentanc.      
 
 
2. ŽENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA  
 
Robert Beguš je predlagal, da gre njegovo poročilo na razpravo.  
 
Miro Požun je vprašal, ali je bila ta reprezentanca na kvalifikacijah najmočnejša? 
 
Robert Beguš je odgovoril, da to ni bila najmočnejša, saj so manjkale Frešer, Oder, 
Stefanišin. Z njimi pa bi to bila najmočnejša ekipa. 
 
Miro Požun je še dodal, da za reprezentanco sigurno ni dobro, če je prvo krilo 
reprezentance (npr. Irman) šele tretje krilo v klubu. 
 
Robert Beguš je pojasnil, da je model poslal po elektronski pošti pred mesecem dni. Dodal 
je še, da se je sedaj nastala »luknja« nekoliko rešila in da je potrebno delati tako, da ne bi 
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spet prišlo do generacijske »luknje«. Glede ciklusa pa je odgovoril, da so OI 2008 v Pekingu 
že zamujene in da je potrebno zajeti nov olimpijski ciklus in da smo tu pa v prednosti. 
 
Dr. Marta Bon je predlagala, da se končno začne delati dolgoročno in sistematično. Brez 
postavljenega modela se ne da delati. Glede na poznavanje težav Avstrijk in predvsem 
stanja naše reprezentance, se ji zdi neodgovorno napisati, da je bila kvalifikacijska tekma 
na visoki ravni in neokusno, da smo z žensko reprezentanco v časovni prednosti pred 
drugimi.  
 
Boris Čuk se je strinjal, da se zajame nov olimpijski ciklus, saj smo za Peking zamudili tri 
leta, za nove OI pa imamo dovolj časa. 
 
Štefan Jug je povedal, da si je ogledal tekmo v Tržiču in da je bil zadovoljen z borbenostjo 
deklet, vendar je menil, da so bile igralke, glede na njihove izkušnje, pred zelo veliko 
odgovornostjo. Dodal je še, da smo na tekmi z AUT bili zelo blizu zmage in da bi bilo veliko 
lažje, če bi ostali v vrhu. Postavil je vprašanje, kaj je naredil direktor reprezentanc, kaj 
RZS, še posebej po 1. tekmi, ko je reprezentanca bila zelo blizu rezultata, da bi v 2. tekmo 
šli z boljšo reprezentanco. Izpostavil je prepričanje, da selektor sam ni mogel urediti 
zadev, ampak da bi mu morali priskočiti na pomoč tako direktor kot RZS. Pohvalil je 
Roberta Beguša, ker je v svojem poročilu navedel tudi zaključek. 
 
Robert Beguš je dodal, da je razlog za neigranje deklet njihovo prepričanje, da so veliko 
dale za reprezentanco, dobile pa praktično nič. 
 
Miro Požun se je strinjal s Štefanom Jugom, da se je reprezentanca zelo borila, vendar pa 
dekletom še manjka znanje in kvaliteta. Po njegovem mnenju dekleta rabijo še veliko 
število tekem, predvsem ker se pri dekletih manj trenira, pavza je prevelika… Predlagal je, 
da se to čim prej popravi. 
 
Robert Beguš je bil mnenja, da se mora igralkam zagotoviti reprezentančne tekme in je 
predlagal spremembe v tekmovalnem koledarju. 
 
 
Ad  2/2 
SKLEP: Sprejme se poročilo ženske članske reprezentance.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
3. MOŠKA MLADINSKA REPREZENTANCA  
Janez Ilc je naredil kratek povzetek svojega pisnega poročila. Pojasnil je, da je ta 
reprezentanca uspešno zaključila svoj ciklus. Izpostavil je probleme, s katerimi se je 
srečeval na SP in sicer, da so manjkali zunanji igralci, ki bi dosegali »lažje« gole. Poleg 
tega so reprezentanco pestile poškodbe tako pred prvenstvom kot tudi na samem 
prvenstvu. Tekmovanje so začeli dobro, proti koncu pa se je pojavljala utrujenost. Pohvalil 
je vratarja Skoka, ki je skozi vse prvenstvo odlično branil, na odločilni tekmi pa mu žal ni 
šlo. Menil je, da se za boljši rezultat morajo nekatere stvari »poklopiti«. 8. mesto je ocenil 
kot dobro uvrstitev ter poudaril, da je prepričan, da bo nekaj igralcev te reprezentance 
čez 2 do 3 leta gotovo zaigralo v članski reprezentanci. Povedal je še, da je v 5 letih dela s 
to reprezentanco bilo premalo podpore s strani RZS ter da je direktor reprezentanco 
obiskal le  enkrat. 
 
Boris Denič je vprašal, kako to da je Skok branil 7 tekem, kje so bili drugi vratarji, zakaj 
niso imeli več prilike oziroma kakšne taktične zamisli je imel. 
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Janez Ilc je odgovoril, da je zaupal Skoku, ki je zelo uspešno opravil svojo nalogo, ko pa se 
je odločil za menjavo, so drugi vratarji bili nezanesljivi. 
 
Miro Požun je pojasnil, da so v tej reprezentanci dobri igralci, ker pa so nižji so zato morali 
skozi vse prvenstvo igrati agresivno obrambo, kar pa je na koncu pripeljalo do velike 
utrujenosti. Izrazil je mnenje, da igralci, ki ne igrajo 1. A DRL ne morejo igrati v 
reprezentanci ter da bi reprezentanca, ne glede na rezultat, morala imeti tudi širino, 
predvsem zaradi članske reprezentance. Ocenil je, da je reprezentanca kvalitetna in bi na 
SP morala doseči boljši rezultat. 
 
Dr. Marko Šibila je izpostavil pomanjkanje jasnega modela selekcioniranja in igranja, kar 
pa ni dobro za bodočnost. Rekel je, da je o tem že vse zapisano, sicer ne čisto za slovenske 
reprezentance, naši trenerji bi morali iz tega narediti povzetek in vključit v svoje delo. 
Dodal je še, da je za trenerje težko, saj se od njih zahteva rezultat, po drugi strani pa da 
delajo igralce za člansko vrsto. 
 
Štefan Jug se je strinjal z izjavama Mira Požuna in Dr. Marka Šibile. Menil je, da je bil 
narejen dober izbor igralcev, saj so vsi že vidni v svojih klubih. Zdelo pa se mu je 
nedopustljivo, da klub ne dovoli igralcu igranja v reprezentanci oziroma da mora izbirati 
ali klub ali reprezentanca. Predlagal je, da se na to opozori.  
 
Dr. Marko Šibila je rekel, da ker so na seji že govorili o statusu oziroma o standardih 
članske reprezentance, bi morali le –ti veljati tudi za mladince, predvsem zavarovanja. 
 
Slavko Ivezič je opozoril, da se mora urediti status člana SS, ki potuje poleg reprezentance 
na velika tekmovanja, predvsem relacija član SS – trener.  
 
Menil je, da je bil postavljeni cilj, t.j. uvrstitev do 5. mesta, realen. Doseženo 8. mesto, 
zaradi porazov na zadnjih tekmah, pa sliko nekoliko zamegli. Kar se tiče perspektive 
reprezentance, je po njegovem mnenju, vprašljivo, saj so manjkali levi in desni zunanji 
igralci. Dodal je še, da bi morali v reprezentanco vključiti tudi perspektivne igralce in ne le 
tiste, ki jim je selektor zaupal. Ravno zaradi pomanjkanja vizije, strategije, pa je to težko 
realizirati, trenerji pa so v bistvu prepuščeni sami sebi, niso zaščiteni. Ravno obratno, 
stalno so pod pritiskom, saj se zahteva rezultat. RZS bi morala določiti, kako delati v 
bodoče, kakšno naj bi bilo sodelovanje vseh reprezentanc od članske do kadetske. Nujno bi 
bil potreben tudi strokovni sodelavec, ki bi usklajeval programe ipd. RZS sicer to vidi kot 
dodaten strošek, sam pa je bil mnenja, da bi to moral biti standard. Na samem SP ga je 
motil prevelik vpliv staršev na otroke – igralce, sodnike… Uvrstitev na 8. mesto je ocenil 
kot realnost. 
 
Boris Čuk je predlagal, da bi se ustanovila moška B reprezentanca, saj je pri moških izbor 
še večji kot pri ženska, prehod iz mladinskih vrst v članske pa še daljši. 
 
Ad  2/3  
SKLEP 1: SS predlaga predsedstvu RZS ustanovitev B članske moške reprezentance. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 2: SS predlaga predsedstvu RZS, da se uredi status igralcev mladinskih reprezentanc 
(zavarovanje ?) . 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

           
SKLEP 3: SS daje priznanje Janezu Ilcu za 5 letno delo z reprezentanco, sprejme njegovo 
poročilo in ocenjuje rezultat kot realen.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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4. ŽENSKA MLADINSKA REPREZENTANCA 
Boris Čuk je podal ustno poročilo v katerem je izpostavil, da pred samimi kvalifikacijami 
reprezentanca ni imela nič priprav, pred samim prvenstvom pa le teden dni. Igralkam so 
sicer dali individualne programe, vendar kljub temu je  po njegovi oceni 3 x po 4 dni 
priprav premalo za EP. Vse igralke je pohvalil za pristop, delo in kvalitetno igro. Rezultat 
je ocenil kot uspešen, kar se pa tiče bodočnosti je povedal, da so nekatere igralke že 
zaigrale za člansko vrsto, nekatere pa so zelo blizu (Pandžič, Krhlikar…), žal pa so nekatere 
tudi prenehale z igranjem (Peterlin, Filipovič…), kar se v tem obdobju velikokrat zgodi. 
 
Robert Beguš je povedal, da je spremljal tako mladince kot mladinke. Motilo pa ga je 
predvsem to, da je moško prvenstvo bilo medijsko dobro pokrito, žensko pa praktično nič. 
Glede priprav pa je izpostavil primerjavo med turško in slovensko reprezentanco in sicer 
Turkinje so se pripravljale 45 dni, Slovenke pa 14. 
 
Boris Čuk je opozoril, da je iz zapisnika predsedstva RZS razvidno, da je edini 
reprezentančni trener, ki je bil potrjen do 31.08.2007 in ne do 31.08.2008, kar naj bi bila 
zahteva direktorja reprezentanc, saj bi v primeru slabega rezultata bila možna menjava 
trenerja. Dodal je še, da reprezentance v vseh letih njegovega vodenja s strani vodstva 
RZS nihče ni prišel pozdraviti. 
 
Štefan Jug je zastavil vprašanje, zakaj direktor reprezentanc različno ravna oz. postopa do 
trenerjev reprezentanc.  Izpostavil je tudi pomen tega, da nekdo skrbi za posamezno 
reprezentanco in da je to ogromno dela. Akcije se pogosto prekrivajo, zato verjetno ena 
oseba težko pokriva vse.   
 
Ad  2/4 
SKLEP 1: SS predlaga predsedstvu RZS, da Borisu Čuku podaljša mandat do 31.08.2008. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
SKLEP 2: SS sprejme poročilo in izreka priznanje Borisu Čuku za vloženo delo.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 3: SS predlaga predsedstvu RZS, da zaradi veliko obveznosti, določi oziroma loči 
vodje za moške in ženske reprezentance. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
5. ŽENSKA KADETSKA REPREZENTANCA 
Boris Čuk je podal poročilo kot član SS, ki je spremljal prvenstvo. Strinjal se je s Slavkom 
Ivezičem, da je potrebno opredeliti status člana SS na velikih tekmovanjih oziroma relacijo 
član SS – trener.  
Ocena: na prvenstvu se je izkazalo, da trenerka Nada Pohleven nima še dovolj izkušenj za 
vodenje ekipe na tako velikih prvenstvih. Za cilj si je reprezentanca postavila medaljo, po 
njegovi oceni pa je ta cilj predstavljal breme in ne motivacijo. Opozoril je na slabo 
sodelovanje trenerke in njenega pomočnika. Sam je sicer po vsaki tekmi s trenerko opravil 
pogovor, saj je menil, da to potrebuje. Na osnovi teh razgovorov pa je prišel do zaključka, 
da ni dorasla tej funkciji. Dodal je še, da ima ta reprezentanca kar nekaj igralk za 
bodočnost. 
 
Dr. Marta Bon: ocene o »izjemni« nadarjenosti generacije so morda preuranjene; rezultati 
testiranja teh reprezentantk niso nadpovprečni. Osebno ocenjuje, da je  nekaj izjemnih 
posameznic in veliko potencialno perspektivnih, ki se bodo razvile le ob visoko strokovnem  
delu.  Vodenje reprezentanc je zelo zahtevno in stresno delo. Nesodelovanje strokovnega 
teama je nedopustno in neprofesionalno. Ob mladih igralcih »gradimo« tudi nove  trenerje.   
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Spomnila je člane SS, da smo brez izkušenj vsi nekoč začeli; bolj jo zanima Čukova ocena, 
ali se Pohlevnova lahko razvije v vrhunsko trenerko.  
 
Boris Čuk je odgovoril, da je to težko napovedati, sicer pa dvomi da bi lahko hitro 
napredovala, saj si v kratkem času ne more nabrati zadostnega števila tekem. Poleg tega 
pa je bil mnenja, da ne pozna dovolj dobro igralk oz. njihovih potencialov.  
 
Miro Požun je opozoril na negativistična pisanja na forumih in predlagal, da se trenerko 
zamenja na korekten način ter da se je ne izpostavlja. 
 
Boris Čuk se je strinjal z Mirom Požunom in predlagal, da to reprezentanco prevzame dr. 
Primož Pori. 
 
Ad  2/5 
SKLEP 1: Zadolži se Borisa Čuka da opravi razgovor dr. Primožem Porijem. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
SKLEP 2: SS predlaga predsedstvu RZS, da se zaradi pomanjkanja izkušenj trenerko 
kadetske reprezentance Nado Pohleven zamenja z dr. Primožem Porijem. Nado Pohleven 
naj se vključi v ostale reprezentančne projekte.    
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
6. MOŠKA KADETSKA REPREZENTANCA 
Slavko Ivezič je podal poročilo o enoletnem delu z reprezentanco in opozoril, da po sklepu 
predsedstva RZS ni več trener reprezentance. 
 
 
Ad  2/6 
SKLEP 1: SS predlaga predsedstvu RZS, da se Slavku Iveziču podaljša mandat.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
  
SKLEP 2: SS izreka priznanje Slavku Iveziču za vloženo delo.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
3. Poročilo »Športni kamp RZS«  
Gregor Pečovnik je predstavil 1. športni kamp RZS v samostojni Sloveniji. 
 
Slavko Ivezič je predlagal, da bi se točno določil način plačila, tako da se ne bi delale 
razlike, sofinancirala pa naj bi tudi RZS. 
 
Miro Požun je pohvalil organizacijo in izpeljavo športnega kampa ter dodal, da se mu zdi 
popolnoma sprejemljivo, da udeleženci sami plačajo. 
 
Dr. Marta Bon je pojasnila, da je bilo vloženega veliko truda, da je športni kamp sploh 
zaživel. Glede plačila pa je dodala, da naj zaenkrat ostane tako kot je bilo, da udeleženci 
participirajo, RZS pa naj krije stroške trenerjev in drugega strokovnega kadra.  
 
Ad  3 
SKLEP: SS izreka pohvalo Gregorju Pečovniku za organizacijo 1. športnega kampa RZS in 
podpira izvedbo kampa tudi v bodoče.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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4. Poročilo »Kriteriji za kategorizacijo športnikov« 
Sonja Čotar je predstavila pripombe RZS na predlog novih kriterijev za kategorizacijo 
športnikov. 
 
Ad  4 
SKLEP: SS sprejme poročilo Sonja Čotar.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
5. Razno 
Dr. Marta Bon je predstavila ponudbo Media šport in vprašala člane SS za mnenje. 
 
Boris Čuk je bil mnenja, da je nujno potrebno dogajanja v mini rokometu in tekmovanju 
mladih čim več objavljati v medijih. 
 
Sonja Čotar je pojasnila, da si je Gregor Pečovnik zelo dobro zastavil medijsko podporo 
projektu Mini rokomet. Uspel je že pridobiti TV hišo – Šport klub, ki bo brezplačno snemala 
10 oddaj. Predlagala je, da se dopusti Gregorju Pečovniku izpeljavo začrtanih ciljev v 
projektu ter da se mu nudi pomoč in podpora. 
 
Slavko Ivezič se je strinjal s Sonjo Čotar. Dodal je še, da je s TV oddajo narejena prva 
stopnička in da je potrebno Gregorja Pečovnika podpirati. 
 
Ad  5 
SKLEP 1: SS svetuje, da predsedstvu RZS projektu Mini rokomet nameni posebno pozornost. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 2: Člani SS pripravijo predloge vsebinskega dolgoročnega delovanja SS in ga pošljejo 
po elektronski pošti predsednici SS dr. Marti Bon. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Dr. Marko Šibila je predlagal, da Slavko Ivezič postane član SS namesto Toneta Tislja. 
  
SKLEP 3: SS predlaga predsedstvu RZS, da imenuje Slavka Iveziča za  člana SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Druge razprave pod točko razno ni bilo. 
 

 

Zapisala: Sonja Čotar 
 

Ljubljana, 08.10.2007 
 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                      Dr. Marta Bon  


