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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 
 
 
Zapis 17. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v četrtek 21. 8. 2008, prostorih Rokometne 
zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Janez Ilc, Miro Požun, Štefan Jug, Slavko 
Ivezič. 
Prisotni pridruženi člani SS: trener ženske reprezentance Robert Beguš, Prisotni ostali: 
trener ženske kadetske reprezentance dr. Primož Pori, trener moške kadetske 
reprezentance Tomaž Juršič, Uroš Mohorič. 
Opravičili: predsednik RZS mag. Žiga Debeljak, generalni sekretar RZS Leopold Kalin, član 
SS Boris Čuk. 
 
Predlagani dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje, 
2. Poročila trenerjev o delu reprezentanc v sezoni 2007/08 ter mandati 

trenetjev. 
3. Razno   

 
 
Ad 1 - Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Prva točka ni bila obravnavana, ker je bil odsoten strokovni sodelavec SS G. Pečovnik in 
ustrezen zapisnik ni bil podan kot gradivo.  

 
Ad 1 
SKLEP 1: 
Sprejme se zapisnik 16. seje SS. 
 Na naslednji seji se mora obravnavati tudi zapisnik 16. seje SS. 
 
 
SKLEP 2: 
Sprejme se dnevni red 17. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

           
Ad 2 - Poročila trenerjev o delu reprezentanc v sezoni 2007/08 ter mandati trenerjev 
 
Pod točko 2. so bila podana poročila trenerjev o delu reprezentanc v tekmovalni sezono 
2007/08.  
Pred tem je  bilo izpostavljeno , da članom ali delegatom  SS no ni bilo omogočeno, da bi 
spremljali reprezentance na tekmovanji.   
 
Ad 2/1 
Poročilo o delu moške kadetske reprezentance je podal trener Tomaž Juršič. 
 
Dr. Marko Šibila je pohvalil vodestvo reprezentance, ki je po prvih dveh porazih na EP 
uspelo motivirati igralce in doseči pet zaporednih zmag. 
 
Miro Požun je mnenja, da je moška kadetska reprezentanca urejena skupina z urejenimi 
odnosi, ki ima zmagovalno mentaliteto. Izpostavil je težavo prenašnja nekaterih taktičnih 
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navad igralcev iz klubov v reprezentanco. Predlagal je, da strokovno vodstvo v 
nespremenjeni zasedbi nadaljuje z delom s to starostno kategorijo. Kandidatom za 
reprezentanco je potrebno zagotoviti optimalne pogoje za delo v klubih. 
 
Janko Ilc je povdaril zahtevnost kvalificiranja mladih reprezentanc na velika tekmovanja. V 
mlajših reprezentancah je potrebno dati velik poudarek posameznikom, ki bodo v bodoče 
kandidati za nastopanje v članski reprezentanci. 
 
Štefan Jug je izpostavil težavo nenastopanja reprezentančnih kandidatov v članskih 
klubskih ekipah. Predlagal je sestanek trenerja reprezentance s klubskimi trenerji, ki bi 
temeljiv na optimalizaciji dela igralcev v klubih (tako trenežnega procesa, kot 
dodeljevanju vidnejše vloge mladim igralcem v klubskih ekipah). 
 
SKLEP: 
SS sprejema poročilo in predlaga predsedstvu, da Tomaž Juršič nadaljuje z delom z 
moško kadetsko reprezentanco. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 2/2 
Poročilo o delu ženske kadetske reprezentance v tekmovlani sezoni 2007/08 je podal 
trener dr. Primož Pori. Poudaril je večanje razkoraka v kvaliteti v primerjavi z 
reprezentncami iz svetovnega vrha. Poudaril je, da so večja mednarodna tekmovajna 
pridobivanje bogatih izkušenj, tako za igralke kot za strokovno vodstvo. Kandidatke za 
članske reprezentance držav, ki so v vrhu svetovnega rokometa imajo v 4 letnem časovnem 
obdobju (kot kadetinje in mladinke) odigrnih okoli 40 mednarodnih turnirjev na najvišjem 
kvalitetnem nivoju. Vse naše reprezentance krepko zaostajajo za najboljšimi po kvaliteti in 
kvantiteti dela. V strokovna vodstva reprezentanc je potrebno vključevati več 
strokovnjakov z različnih področij, ki so pomembna za končni uspeh. 
 
Štefan Jug  je podaril, da je potrebno določiti vrednote (standarde) po katerih mlade 
igralke napredujejo do članske reprezentance. 
 
Slavko Ivezič je predlgal poenotenje delovanja vseh reprezentanc. To bi bilo mogoče samo 
z določitvijo standardov delovajna reprezentanc. 
 
Miro Požun je predlagal poenotenje in sistematizacijo dela vseh trenerjev ženskih 
reprezentanc. 
 
SKLEP: 
SS sprejema poročilo trenerja kadetske ženske reprezentance dr. Primoža Porija za 
sezono 2007/2009. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad 2/3 
 
Poročilo o delu ženske članske reprezentance je podal trener Robert Beguš. Poudaril je, da 
je potrebno ženski članski reprezentanci za napredek zagotoviti večje število kvalitetnih 
tekem. 
 
Štefan Jug je izpostavil problematiko slabega selekcioniranja ženske članske 
reprezentance. V zadnjem obdobju ni bilo vidnega napredka v delovanju reprezentance. 
Na kvalifikacijski tekmi za nastop na EP so bile igralke slabo pripravljene in nemotivirane. 
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Marta Bon je poudarila, da je trener reprezentance s svojim poročilom prikazal 
podcenjevalen odnos do RZS. Že vsa leta je SS poizkušal usmerjati in pomagati trenerju 
Beguša, vendar ni bilo nikakršnega napredka.   
Marko Šibila je izpostavil viden upad kvalitete ženskega reprezentančnega rokometa. 
Doseženi rezultati so daleč, daleč za postavljenimi cilji (Beguš je obljubljal udeležbo 
reprezentance na OI, sedaj pa smo priča igranju reprezentance v predkvalifikacijah za SP). 
Predlagal je, da Robert Beguš prepusti mesto trenerja nekomu, ki bi v srednjeročnem 
obdobju lahko dvignil kvalitetni nivo. Kot kandidata za mesto trenerja ženske članske 
reprezentance predlga dr. Primoža Porija. 
 
SKLEP:  
SS ocenjuje, da je poročilo napisano pomanjkljivo in ne zajema bistva dela z žensko 
člansko reprezentanco. Poročilo je podcenjevalno do SS in RZS. SS ocenjuje 
neuvrstitev ženske članske reprezentance na EP kot neuspeh. SS predlaga predsedstvu 
zamejavo trenerja ženske članske reprezentance. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2/4 
 
Poročilo o delu moške mladinske reprezentance je podal trener Slvavko Ivezič. Poudaril je 
že samo zahtevnost kvalifikacij mladih reprezentanc na velika tekmovanja. Izpostavil je 
težave s poškodbami, zaradi katerih je na EP manjkalo pet nosilcev igre moške mladinske 
reprezentance. Poudaril je težavo nenastopanja kandidatov za moško mladinskio 
reprezentnaco v svojih klubih. Reprezentančni kandidati si morajo s prizadevnostjo in 
ambicioznostjo izboriti mesta v članskih ekipah, ki nastopajo v prvi slovenski članski ligi.  
 
Janko Ilc je soglašal s trenerjem in dodal, da imajo reprezentanti zaradi nenastopanja v 
klubih premalo igralnih izkušenj in nizek novi samozavesti. Predlagal je povečanje števila 
enodnevnih reprezentančnih akcij, ki bi se odvijale v ponedeljkih v različni slovenskih 
krajih. 
 
Miro Požun je poudaril, da je težava neigranja mladih igralcev v klubih pravilnik, ki 
dovoljuje igranje šestim tujim igralcem v posameznem klubu, ki nastopa v slovenskem 
državnem prvenstvu. Predlaga sestanek trenerje reprezentance s klubskimi trenerji, na 
temo poenotenja ciljev trenažnega procesa rprezentančnih kandidatov. Predlagal je, da 
strokovno vodstvo v nespremenjeni zasedbi nadaljuje z delom s to starostno kategorijo. 
Štefan Jug je predlagal postavitev objektivnih ciljev glede na vlaganja v posamezne 
reprezentance. Za višji kvlalitetni nivo bo v bodoče potrebno več materialnega vlaganja.  
 
SKLEP: 
SS sprejema poročilo in predlaga predsedstvu, da Slavko Ivezič nadaljuje z delom z 
moško mladinsko reprezentanco. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2/5 
Dr. Marta Bon je podala poročilo; mladinsko reprezentanco je vodila kratek čas, v sklopu B 
reprezentance, ki bo sedaj, ko generacija 88 neha s tekmovanji v mladinski kategoriji, 
zopet imela sprava zastavljeni smisel.  Bon je v poročilu predlagala uvrstitev posameznih 
reprezentantk v člansko A oz. B oz. mladinsko reprezentanco Izpostavila je tudi, da je  RZS 
v generacijo l. 88 v preteklosti  zelo veliko vložila. Doseženi rezultat na SP je soočenje z 
realnostjo slovenskega ženskega rokometa. Izpostavila je, da so poškodovane ravno igralke 
– nosilke igre-  ki so (in so bile v preteklosti) najbolj obremenjene in opozorila, da bo 
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potrebno v bodoče igralke, ki so bile istočasno v kadetski in mladinski reprezentanci skrbno 
usmerjati pri igralskem razvoju.  
 
Štefan Jug je podal pobudo za izdelavo sistema o delovanju ženskih reprezentanc v 
bodoče. 
 
Marko Šibila je predlagal, da v člansko ekipo v bodoče vključimo najbolj perspektivne 
igralke mladinske selekcije.    
 
SKLEP: 
SS sprejema poročilo trenerke ženske mladinske reprezentance Slovenije za sezono 
2007/2008. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2/6  
Miro Požun je podal poročilo o delu moške članske reprezentance v sezoni 2007/08. 
 
Marko Šibila meni, da se je izkazalo, da nekateri igralci niso več na kvalitetnem nivoju, 
katerega reprezentanca zahteva.  
 
Štefan Jug je poudaril težavo z motiviranostjo nekaterih reprezentantov. Predlagal je, da 
se namesto nekaterih nemotiviranih igralcev ponudi priložnost mlajšim manj uveljavljenim 
igralcem.  
 
Janko Ilc je opozoril, da nam manjka pravi vodja ekipe oz. da na mesto vodje postavljamo 
igralce, ki ne morejo izpolniti zahtev te vloge.  
 
Miro Požun je predlagal, da bi vodil reprezentanco še v kvalifikacijskem ciklu za EP 2010, 
potem pa mesto selektorja prepusti nekomu mlajšemu.  
 
SKLEP: 
SS sprejema poročilo, neuvrstitev na SP ocenjuje kot neuspeh; kljub temu predlaga 
predsedstvu, da Miro Požun nadaljuje z delom z moško člansko reprezentanco in 
koordinira delo reprezentanc mlajših starostnih kategorij. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Strokovni svet predlaga predsedstvu, da v obdobju od 1.9.2008 dalje reprezentance vodijo 
naslednji trenerji: 

- Moška članska reprezentanca – Miro Požun 
- Moška mlada (B) reprezentanca – Miro Požun 
- Moška mladinska reprezentanca – Slavko Ivezič 
- Moška kadetska reprezentanca – Tomaž Juršič 

 
- Ženska članska reprezentanca – dr. Primož Pori 
- Ženska B članska reprezentanca – dr. Marta Bon  
- Ženska mladinska reprezentanca – Uroš Bregar  
- Ženska kadetska reprezentanca  - Tomaž Čater                 
 

Trenerje mlajših moških in ženskih reprezentanc se bo obravnavalo na naslednji seji 
Strokovnega sveta. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.    
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Ad 3 - Razno 
 

 

 

Zapisal: Uroš Mohorič 
 

Ljubljana, 21.8.2008 
 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                      Dr. Marta Bon  


