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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 
 
 
Zapisnik 16. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v nedeljo 08.06.2008, na Rogli, hotel 
Planja. 
 
Prisotni člani SS: Boris Čuk, Slavko Ivezič , dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Štefan Jug, . 
Opravičili: Miro Požun, Janko Ilc, Robert Beguš,  
vabljeni:  Tomaž Juršič.   
 
Predlagani dnevni red:  

1. Pregled zapisnika  
2. Poročilo o  kvalifikacijah  za mladinsko moško in žensko ter moško kadetsko 

reprezentanco  
3. Razno 

Ad 1 - Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Vsa določila in nerealizirani sklepi zapisnika iz prejšnje seje se obravnavajo na 
naslednji seji;  
Ad 5 
SKLEP 1: SS predlaga, da RZS skliče posvet trenerjev in predstavnikov (predsednikov) 
ženskih klubov v zvezi z vizijo razvoja ženskega rokometa. 
  
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. 

Ad 2: Poročilo o kvalifikacijah za mladinsko moško in žensko ter moško kadetsko 
reprezentanco  

SS ugotavlja, da so bile kvalifikacije moške kadetske in mladinske in ženske mladinske 
reprezentanc uspešne, saj so se vse ekipe kvalificirale na prvenstva. To je dokaz dobrega 
dela z reprezentancami mlajših starostnih kategorij. SS bo obravnaval poročila po 
prvenstvih. 
 
Marta Bon, trenerka mladinske reprezentance, je seznanila člane SS, da zaradi novih 
obveznosti v klubu RK Krim Mercator ne more voditi mladinske reprezentance na zadnji 
akciji. Ker so v sklopu priprav na kvalifikacije in kvalifikacijskih tekem (proti Češki, Švici in 
Norveški) ekipo pripravljali že na turnirski način tekmovanja, predlaga, da ostali strokovni 
team ostane isti in, da mesto trenerja prevzame njen sodelavec  Uroš Bregar.  
 
SKLEP 3:SS RZS se seznanja z odstopom Marte Bon. SS predlaga Predsedstvu RZS, da za 
trenerja mladinske reprezentance imenuje Uroša Bregarja.  
 
Sklep je bil sprejet: 4 za , 1 proti. 
 
Zapisala: Marta Bon 
Ljubljana, 09.06.2008 

 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                      Dr. Marta Bon  


