
  

 

 

 

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni odbor (SO RZS) 
 

 

Zapis 2. seje Strokovnega odbora RZS, ki je bila v ponedeljek, 13.09.2021, v 
prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SO: dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Uroš Mohorič, Klemen Luzar. 
 
Ostali prisotni: generalni sekretar RZS Goran Cvijić, vodja ženskih reprezentanc 
Anja Frešer, Gašper Kovač, Jernej Rantah, Saša Prapotnik. 

Opravičili: člani SO Slavko Ivezič, Jure Natek. 

Neopravičeno odsotni: Igor Poklar 

Dnevni red: 
 

1. Pregled in sprejetje zapisnika  ustanovne seje SO RZS 
2. Pregled poročil trenerjev reprezentanc mlajših starostnih kategorij: 

- Ženska mladinska reprezentanca - Gašper Kovač 
- Ženska kadetska reprezentanca - Jernej Rantah 
- Moška kadetska reprezentanca - Saša Prapotnik  

3. Pregled in razprava o tekmovalnih sistemih v mlajših starostnih kategorijah. 
4. Razno. 

 
                
 
1 - Pregled in sprejetje zapisnika  ustanovne seje SO RZS:  
 
Ob pregledu zapisnika je dr. Marta Bon opozorila na netočnost zapisa njene izjave ter 
podala predlog novega zapisa: 
Dr. Marta Bon je izrazila dvom glede pridruženih članov, poudarila je, da  bi bilo 
za razmišljati  o pridruženih članih, ki lahko prispevajo k razvojnim nalogam, ki so 
najbolj kritične v Slo ženskem rokometu: od ustreznega selekcioniranja, razvoja 
talentov, dvojnih karier, načrtovanja kariere, individualizacije do nujnosti 
preprečevanja spolnega in  drugega nasilja.  Ker  Dragan  Adžić  izraža res aktivno 
in spoštovanja vredno podporo razvoju  SLO talentov, bi ga bilo smiselno (prej kot 
koga drugega) vključiti kot pridruženega člana.  To je tudi skladno s preteklimi 
izkušnjami, ko so bila oba članska selektorja, pridružena člana.    

 
SKLEP : SO RZS upošteva pripombo dr. Marte Bon. V zapisnik 1. seje SO RZS se vpiše 
predlog njenega zapisa.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



  

 

 
 
 
 
2 - Pregled poročil trenerjev reprezentanc mlajših starostnih kategorij: 
 
Gašper Kovač je podal poročilo o ženski mladinski reprezentanci in izpostavil 
težave s katerimi se je srečeval pred in med EP. Bil je mnenja, da so igralke slabo 
telesno pripravljene, kar je posledica slabega dela v klubih, da v reprezentanci ni 
posameznic, ki bi zmogle prevzemati odgovornost v igri. Opazil je slab voljni 
moment skozi celoten ciklus, pomanjkanje želje po uspehu…Ocenil je, da se je EP 
zaključilo kot »pogreb«. 

Dr. Marko Šibila je v komentarju ocene Gašperja Kovača poudaril, da je potrebno 
biti realističen, da je potrebno najti dejstva, opraviti resno analizo in šele nato 
narediti zaključke. Dodal je še, da obstaja dilema ali dati v ospredje rezultat ali 
poudarek na dolgoročni razvoj igralk za ceno rezultata. Reprezentanca mora imeti 
model, ugotoviti je potrebno kaj potrebuje vsaka igralka posebej in ji pripraviti 
program dela ter se dogovoriti s klubi, da igralke delajo po 1 programu. Izrazil je 
skrb glede težkih poškodb, ki igralke umikajo z igrišč za pol leta, celo leto ali pa 
dokončno. Predlagal je, da se ugotovi vzrok poškodb, zakaj prihaja do njih, najti 
rešitve in podati predloge klubskim trenerjem, z njimi čim bolje sodelovati. 

Dr. Marta Bon je ocenila, da rezultat na EP res ni navdušujoč, ni pa tudi »pogreb«. 
Bila je mnenja, da je Gašper Kovač mogoče imel prevelika pričakovanja, da se je 
česa naučil in da bo nadaljeval z delom v reprezentanci. Glede voljnega momenta 
igralk je povedala, da je že vrsto let to težava in da je potrebno najti način, kako 
igralkam razviti oziroma dvigniti voljni moment, da bodo boljše, uspešnejše. 
Zanimalo jo je še, katere igralke bi lahko bile kandidatke za člansko reprezentanco 
in kako je deloval strokovni štab. 

Uroš Mohorič je poudaril, da je rezultat na EP pomemben zaradi sistema 
tekmovanja, saj v primeru izpada in 1. kakovostne skupine se je izredno težko 
ponovno vrniti. Rekel je še, da bi bilo dobro, da reprezentančni trenerji dajejo 
napotke kako delati v klubih, da igralke na reprezentančne akcije pridejo kar 
najbolj pripravljene, saj v okviru reprezentančnih priprav ni dovolj časa še za 
telesno pripravo. Povedal je še, da so se pri moških pred 10. leti srečevali s 
podobnimi težavami s katerimi se sedaj soočajo pri ženskah, vendar so uspeli 
vzpostaviti sodelovanje najprej pri nekaterih klubih, ki so posledično prišli do 
uspehov, nato pa so to uvideli še ostali in se priključili k sodelovanju. Priporočil je, 
da se najde način kako to izpeljati v ženskem rokometu. 

Klemen Luzar je izpostavil, da še ne pozna dobro ženskega rokometa in da ni 
spremljal EP. Strinjal se je s tem, da bi bilo potrebno v klubih bolje delati, da bi 
dekleta prihajala pripravljena na reprezentančne akcije, saj če tega ni je težko 
pričakovati dobre rezultate.  

 

 



  

 

 

 

SKLEP : SO RZS sprejema poročilo ter predlaga, da Gašper Kovač ostane še naprej trener 
mladinske reprezentance in da pripravi program, predloge za nadaljnje delo z 
reprezentanco. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Jernej Rantah je podal poročilo o kadetki ženski reprezentanci. Poudaril je, da je bila naša 
reprezentanca v primerjavi z ostalimi reprezentancami na EP po fizični moči najšibkejša. 
Opazil je tudi zelo slabo tehnično znanje, predvsem igralke ne uporabljajo strela s tal, 
krilne igralke pa strela ne znajo zaključit s padom. Bil je mnenja, da v klubih na treningih 
premalo delajo na individualni tehniki in preveč poudarka dajejo na rezultat. Zahvalil se 
selektorju Draganu Adžiću za podporo in sodelovanje. Izpostavil je da to reprezentanco v 
mesecu novembru 2021 čakajo kvalifikacije za obstanek v 1. diviziji. 

Uroš Mohorič je poudaril, da je potrebno narediti vse, da se ostane v 1. diviziji, drugače ta 
reprezentanca ostane brez aktivnosti. Predlagal je, da se v tem mesecu in pol do 
kvalifikacij določi model igre, se ga maksimalno trenira, izpili in nato se po končanih 
kvalifikacijah prične delati na individualnem razvoju igralk. 

Dr. Marko Šibila je podal pobudo, da v primeru neuspeha na kvalifikacijah ta reprezentanca 
nadaljuje z aktivnostmi in se srečuje z dobrimi reprezentancami. 

Klemen Luzar je izrazil skrb zaradi pomanjkanja tehničnega znanja igralk. Po njegovem 
mnenju mora igralka do 15. leta starosti znati vse elemente rokometne igre in glede tega 
je potrebno prepričati klubske trenerje, najti sistemske rešitve. Mlade igralke se ne sme 
prehitro vključevati v člansko kategorijo, saj v članski kategoriji ni časa za individualni 
razvoj. Glede kvalifikacij pa je bil mnenja, da se v reprezentanco izbere tiste igralke, ki 
zmorejo doseči najboljši rezultat, tudi tiste, ki morda niso perspektivne. Vse se podredi 
rezultatu, nato pa se vse postavi na novo. 

 
SKLEP : SO RZS sprejema poročilo ter predlaga, da zaradi urgentnosti situacije pri delu z 
reprezentanco do kvalifikacij pomaga dr. Marta Bon. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Saša Prapotnik je podal poročilo o moški kadetski reprezentanci. Pojasnil je, da je 
reprezentanco prevzel v mesecu marcu 2021, takrat je začel s spoznavanjem igralcev, saj 
jih pred tem ni poznal. Izpostavil je da je zaradi protikoronskih ukrepov bilo le 7 igralcev v 
rednem trenažnem procesu, ostali pa ne. Poleg tega je opazil, da so igralci bili pridni a 
zelo nesamozavestni. Izrazil je upanje, da bodo morda pridobili samozavest sedaj ko bodo 
v klubih pričeli z igranjem v članski kategoriji. Na samem EP je imel težave pri igri proti 
obrambi 5 : 1 saj v tej kategoriji ni levičarjev, proti obrambi 6 : 0 pa jim je manjkal strel 
iz zunanjih igralnih mest. Zahvalil se je še RZS ker je omogočila izvedbo treningov pred 
zaključnimi pripravami. 

Vsi člani SO RZS so Saši Prapotniku čestitali za dosežen rezultat. 

 



  

 

 

 

SKLEP : SO RZS sprejema poročilo ter predlaga, da Saša Prapotnik ostane še naprej trener 
te reprezentance tudi v mladinski kategoriji saj dosega odlične rezultate. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3 - Pregled in razprava o tekmovalnih sistemih v mlajših starostnih kategorijah: 
 
Uroš Mohorič je predlagal, da se ta točka dnevnega reda prenese na naslednjo sejo 
SO RZS, saj je zelo obsežna, časa pa ni dovolj ker se čez dobre pol ure prične seja 
Predsedstva RZS. 

SKLEP : SO RZS sprejema predlog Uroša Mohoriča. Točka 3. Pregled in razprava o 
tekmovalnih sistemih v mlajših starostnih kategorijah se prenese na prihodno sejo 
SO RZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

4 – Razno: 

Dr. Marko Šibila je predlagal, da se v primeru nejasnosti klubom pošlje okrožnica v 
kateri se bolj natančno pojasni kako poteka covid testiranje, kje se ga lahko 
opravlja, zaradi veljavnosti testov natančno določi datume tekem, natančneje naj 
se opredli nošenje mask. 

 

 

 

Zapisala: Sonja Čotar 
 

Ljubljana, 16.09.2021 

 

                    Predsednik Strokovnega odbora 

                                                 Dr. Marko Šibila 

 

 


