
  

 

 
 
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni odbor (SO RZS) 
 

 
Zapis 7. seje Strokovnega odbora RZS, ki je bila v ponedeljek, 26.09.2022 ob 13.00 
uri, v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SO: dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Slavko Ivezič, Uroš Mohorič, Igor 
Poklar. 
 
Ostali prisotni: Saša Prapotnik, Sandi Markl, Borut Hren, generalni sekretar RZS 
Goran Cvijić 

Opravičili: Jure Natek, Klemen Luzar, predsednik RZS Franjo Bobinac, vodja ženskih 
reprezentanc Anja Frešer, Sebastjan Oblak, Jernej Rantah, Jani Klemenčič. 

 
Dnevni red: 
 
1.  Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 
 
2.  Obravnava poročil trenerjev mladih moških reprezentanc o opravljenih  
     aktivnostih na različnih tekmovanjih (za leto 2022): 
- Saša Prapotnik - Poročilo o delu moške reprezentance letnik 2002 in mlajši (U20,   
  EP, 7. – 17., Portugalska)  
- Sandi Markl - Poročilo o delu moške reprezentance letnik 2004 in mlajši (U17,  
  EP, 4. in 14. avgustom v Podgorici, Črna Gora). 
- Jani Klemenčič - Poročilo o delu moške reprezentance letnik 2006 in mlajši  
  (OFEM U17, Slovaška, 25.7. 30. 7.).  
 
3.  Obravnava poročil trenerjev mladih ženskih reprezentanc: 
- Sebastjan Oblak - poročilo o delu ženske reprezentance letnik 2002 in mlajše (SP  
  U20, Celje, 22.6-3.7.). 
- Borut Hren - poročilo o delu ženske reprezentance letnik 2004 in mlajše (SP U18,  
  Severna Makedonija, 30.7. - 10. 8.). 
- Jernej Rantah - poročilo o delu ženske reprezentance letnik 2006 in mlajše (U16,  
  European Open trophy, Slovaška, 4. 7. - 8. 7.) 
 
4.  Poročilo o izvedbi RZS kampov za dekleta in fante - Izola, avgust (Jure Natek in  
    Anja Frešer). 
 
5.  Razno. 
 

 



  

 

 
1 - Pregled in sprejem zapisnika 6. seje SO RZS 

Ob pregledu zapisnika 6. Seje SO RZS ni bilo pripomb. 

 
SKLEP: SO RZS potrjuje zapisnik 6. Seje SO RZS.                                                   

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

2 - Obravnava poročil trenerjev mladih moških reprezentanc o opravljenih  
aktivnostih na različnih tekmovanjih (za leto 2022): 

Dr. Marko Šibila je pozdravil prisotne trenerje in jih pozval, da podajo povzetek 
poročil. 

- Saša Prapotnik - Poročilo o delu moške reprezentance letnik 2002 in mlajši (U20,   
EP, 7. – 17., Portugalska) 

Saša Prapotnik je pojasnil, da so na koncu EP bili razočarani, saj so po lanskem 
osvojenem 4. mestu na kadetskem prvenstvu pričakovali korak naprej. Opozoril je 
na težave prvih 14 dni priprav, manjkali so namreč igralci zaradi mature, izpitov na 
fakultetah. Izpostavil je poškodbo Makuca po prvi tekmi EP zaradi česar so bili 
primorani v spremembo igre. Dodal je še, da je vodstvo veliko energije vložilo v 
dvigovanje samozavesti igralcev, ki je bila na zelo nizkem nivoju. Izrazil je skrb, 
ker v tem letniku ni levičarja in ker nosilci igre v reprezentanci v svojih klubih ne 
igrajo. To bi lahko bil korak nazaj v primerjavi z ostalimi reprezentancami, kjer 
igralci v svojih klubih igrajo vidne vloge. Zaključil je s pohvalo, da so kljub vsemu 
korektno odigrali turnir, da razlike v kvaliteti niso velike tako da bi lahko katerakoli 
ekipa uvrščena od 1. do 10. mesta na koncu bila tudi prvak EP in da je pomembno, 
da je naša reprezentanca prisotna na EP. Povedal je še, da ta reprezentanca ostaja 
skupaj še leto dni in če bi uspeli pridobiti levičarja bi morda lahko dosegli boljši 
rezultat.Ž 
 
- Sandi Markl - Poročilo o delu moške reprezentance letnik 2004 in mlajši (U17,  
  EP, 4. in 14. avgustom v Podgorici, Črna Gora). 

Sandi Markl je izpostavil zaskrbljenost pred prvenstvom, saj je šlo za generacijo, ki 
jih je korona oddaljila od nekega resnega dela. Poleg tega pa so zaradi epidemije 
ostali tudi brez enega prvenstva. Posledično je tudi selekcija izmed 30-40 igralcev 
bila zahtevna, saj je šlo za nepreverjene igralce. Izbrani so bili bolj preverjeni 
igralci in dolgoročno zanimivejši. V pripravljalnem delu so odigrali le dve 
prijateljski mednarodni tekmi in en turnir, kjer so dobili vpogled v kvaliteto ekipe. 
Na osnovi videnega so si postavili cilj ostati v skupini 1. kakovostnega razreda. 
Dodal je še, da so tekom EP iz tekme v tekmo napredovali, uspeli parirati ostalim 
reprezentancam, čeprav so le-te pred prvenstvom odigrale več mednarodnih 



  

 

turnirjev, tekem. Poleg tega pa njihovi igralci v klubih že igrajo 1. člansko ligo, 
medtem ko naši igralci igrajo v kadetski ligi, v mladinski pa ne.  Povedal je še, da 
med vsem udeleženimi reprezentancami je naša reprezentanca imela največ 
igralcev letnik 2005, enega 2006,  tako da je končno 11. mesto realna uvrstitev in 
dosežen cilj. Izpostavil je nekaj igralcev, ki so dolgoročno zanimivi, predvsem 
vratarji, ki po višini imajo potencial, so pa na samem EP razočarali, zato bi si v 
prihodnje želel, da bi se vodstvu reprezentance v bodoče pridružil trener vratarjev.   

 
- Jani Klemenčič - Poročilo o delu moške reprezentance letnik 2006 in mlajši  
  (OFEM U17, Slovaška, 25.7. 30. 7.).  

Zaradi odsotnosti Janija Klemečiča je poročilo povzel Uroš Mohorič. Izpostavil je, 
da so se zavestno odločili, da na OFEM potujejo igralci letnik 2006, čeprav je 
tekmovanje bilo namenjeno igralcem rojenim leta 2005 in mlajšim. To pa zato, ker 
bo prihodnji OFEM leta 2023 v Mariboru, kjer bodo imeli pravico nastopa igralci 
letnik 2006. Povedal je še, da so na samem tekmovanju na določenih tekmah bili 
bolj konkurenčni, na drugih pa manj in na koncu so osvojili zadnje mesto. Bistveno 
pa je, da so dobili vpogled za prihodnje leto, kdo bi lahko igral in kdo ne. Ekipa ne 
bo ostala popolnoma enaka, saj je kar nekaj igralcev letnik 2006 zaradi poškodb 
izpustilo tekmovanje.  

 

SKLEP: SO RZS sprejema poročila vseh treh trenerjev mladih moških reprezentanc 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3 - Obravnava poročil trenerjev mladih ženskih reprezentanc 

Dr. Marko Šibila je obrazložil, da zaradi reprezentančnih obveznosti na seji SO ni 
Sebastjan Oblaka in Jerneja Rantaha in predlagal, da se oba trenerja povabi na 
naslednjo sejo SO, kjer bosta predstavila poročili. Pozval je Boruta Hrena da poda 
povzetek poročila. 

- Borut Hren - poročilo o delu ženske reprezentance letnik 2004 in mlajše (SP U18,  
  Severna Makedonija, 30.7. - 10. 8.). 
 
Borut Hren je izpostavil, da glede na to, da udeležba na SP ni bila planirana, saj je 
naša reprezentanca bila naknadno povabljena, je reprezentanca opravila samo 7 
dni priprav oziroma 12 treningov in 2 prijateljski tekmi z reprezentanco Hrvaške, 
kar je bilo premalo za dobro pripravo na samo prvenstvo. Poleg tega je 
reprezentanca bila v težki skupini in je težko parirala nasprotnicam. Pokazale so se 
velike razlike v fizični moči, zaradi tega so bile tudi rotacije znotraj naše 
reprezentance omejene. Po uvodnem delu tekmovanja reprezentanca ni 
napredovala, ampak je SP nadaljevala v Predsedniškem pokalu, katerega so želeli 



  

 

osvojiti. Začetne tekme so bile dobre, navdajale so z optimizmom, proti Črni Gori 
so žal prevladale zakulisne igre ki so naši reprezentanci onemogočile uspeh. V 
zadnji tekmi pa je utrujenost bila prevelika za boljši rezultat. Izpostavil je 7-8 
igralk iz te generacije, ki bi lahko v bodoče bile opazne v višjih starostnih 
kategorijah. Opozoril pa je na deficit vratark, krožnih napadalk. 

 

SKLEP: SO RZS sprejema poročilo Boruta Hrena. Poročila Sebastaja Oblaka in 
Jerneja Rantaha bo SO RZS obravnaval na naslednji seji SO RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

4 - Poročilo o izvedbi RZS kampov za dekleta in fante - Izola, avgust (Jure Natek 
in Anja Frešer). 
 

Dr. Marko Šibila je zaradi odsotnosti Anje Frešer zaradi reprezentančnih obveznosti 
pozval Uroša Mohoriča da povzame poročilo RZS kampa. 

Uroš Mohorič je na kratko opisal potek RZS kampa za fante in dekleta ter izpostavil, 
da je primarni namen tega RZS kampa bil predvsem pregled igralskega kadra in 
selekcioniranje. 

 
SKLEP: SO RZS sprejema poročilo o izvedbi RZS kampov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
5 - Razno 

Uroš Mohorič je pojasnil, da mora SO RZS podati oceno o izvajanju programa NPŠŠ v 
sezoni 2021/2022 in na kratko opisal potek aktivnosti, ki se izvajajo znotraj 
projekta NPŠŠ v okviru RZS. 

 

SKLEP: SO RZS sprejema poročilo in podaja oceno o izvajanju programa NPŠŠ v  
sezoni 2021/2022. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Zapisala: Sonja Čotar      Predsednik Strokovnega odbora 
         Dr. Marko Šibila 

Ljubljana, 29.09.202 


