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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 
 
 
Zapis 15. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v ponedeljek 03.03.2008, v prostorih 
Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Janez Ilc, Štefan Jug, Miro Požun. 
Prisotni pridruženi člani SS: trener ženske reprezentance Robert Beguš, Sonja Čotar,  
Gregor Pečovnik. 
Vabljeni: generalni sekretar RZS Leopold Kalin. 
Opravičili: predsednik RZS mag. Žiga Debeljak, Boris Čuk. 
 
Predlagani dnevni red:  
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje  
2. Poročilo o nastopu moške članske reprezentance na EP Norveška 2008 (Miro Požun)  
3. Poročilo o nastopu ženske kadetske reprezentance na prvenstvu v Franciji 2007 

(Primož Pori) 
4. Model igre in vizija ženske reprezentance (Robert Beguš) 
5. Razno 
 
Ad 1 - Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Pod prvo točko je bil  pregledan in sprejet zapisnik 14. seje. Predsednica SS dr. Marta Bon 
je predlagala, da se spremeni dnevni red in sicer, da se 4. točka obravnava kot 1. zaradi 
obveznosti Roberta Beguša. 
 
Ad 1 
SKLEP 1: Sprejme se zapisnik 14. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 2: Sprejme se spremenjeni dnevni red 15. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

           
Ad 2 - Model igre in vizija ženske reprezentance (Robert Beguš) 
 
 
Ad 2 
SKLEP 1: SS sprašuje, ali je RZS izčrpala vse možnosti, da slovenske vrhunske-izkušene 
igralke igrajo za reprezentanco. V kolikor so se, SS predlaga, da se tem vrhunskim igralkam 
organizira poslovilna tekma. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
SKLEP 2:  
SS poziva trenerja reprezentance Roberta Beguša, da dokument dopolni, in dopiše vizijo 
razvoja ženskega rokometa do leta 2012.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 2: SS predlaga, da se ligaški tekmovalni sistem prilagodi oziroma organizira glede na 
kvaliteto ekip. Predlog v sklopu vizije pripravi trener članske  reprezentance.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3 - Poročilo o nastopu moške članske reprezentance na EP Norveška 2008 (Miro 
Požun)  
  
 
Ad 3 
SKLEP 1: SS je ocenil nastop reprezentance kot uspešen. SS predlaga, da se Miru Požunu 
podaljša mandat. SS podpira model organiziranost, da Miro Požun opravlja  še funkcijo 
strokovnega koordinatorja mladinske in kadetske reprezentance. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 4 - Poročilo o nastopu ženske kadetske reprezentance na prvenstvu v Franciji 2007 
(Primož Pori) 
 
 
Ad 4 
SKLEP 1: SS sprejme poročilo ženske kadetske reprezentance in izreka pohvalo trenerjema 
za izčrpno in strokovno napisano poročilo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 5 – Razno 
 
Ad 5 
SKLEP 1: SS predlaga, da RZS skliče posvet trenerjev in predstavnikov (predsednikov) 
ženskih klubov v zvezi z vizijo razvoja ženskega rokometa. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Zapisala: Sonja Čotar 
 
Ljubljana, 03.03.2008 
 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                      Dr. Marta Bon  

 


