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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 
 
 
Zapisnik 20. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v torek, 12.05.2009, v prostorih 
Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Janez Ilc, Slavko Ivezič, Matjaž 
Tominec. 
 
Prisotni pridruženi člani SS: trener moške reprezentance Miro Požun, trener 
ženske reprezentance dr. Primož Pori, projektni vodja Sonja Čotar, projektni vodja 
Gregor Pečovnik. 
 
Ostali prisotni: generalni sekretar RZS Tomaž Jeršič, koordinator reprezentanc 
Uroš Mohorič, trener ženske mladinske reprezentance Uroš Bregar. 
 
Opravičili: predsednik RZS Franjo Bobinac, člana SS Štefan Jug in Tone Tiselj, 
trener ženske kadetske reprezentance Tomaž Čater. 
 
 
Predlagani dnevni red:  
 
Predlagani dnevni red:  
 
1. Pregled in potrditev zapisnikov zadnjih sej SS (19. in izredna seja),  
2. Pregled poročil in ocena nastopov reprezentanc mlajših starostnih kategorij v 

kvalifikacijah: 
- moška mladinska reprezentanca – Slavko Ivezič, 
- ženska mladinska reprezentanca – Uroš Bregar, 
- ženska kadetska reprezentanca – Tomaž Čater. 

3. Pregled programov dela reprezentanc v prihajajočem obdobju: 
- moška članska reprezentanca - kvalifikacije za EP v Avstriji, mediteranske 
igre; 
- ženska članska reprezentanca - univerzitetno prvenstvo, mediteranske igre; 
- mladinska moška reprezentanca - univerzitetno prvenstvo, SP v Egiptu; 
- mladinska ženska reprezentanca - EP na Madžarskem. 

4.  Pregled programov dela reprezentanc v sezoni 2009/2010. 
5.  Razno. 
 
 
Ad 1 - Pregled in potrditev zapisnika 19. in izredne seje SS. 
 
Dr. Marko Šibila je pozdravil vse prisotne ter predlagal potrditev dnevnega reda in 
pregled zapisnikov 19. in izredne seje SS. 
 
SKLEP: Sprejme se dnevni red in zapisnik 19. ter izredne seje SS.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 2 - Pregled poročil in ocena nastopov reprezentanc mlajših starostnih 
kategorij v kvalifikacijah: 
 
Ad 2/1 - moška mladinska reprezentanca – Slavko Ivezič. 
 
Trener moške mladinske reprezentance Slavko ivezič je podal in predstavil poročilo 
o kvalifikacijah za SP v Egiptu. 

 
SKLEP: sprejme se poročilo trenerja Slavka Iveziča in ocenjuje nastop moške 
mladinske reprezentance na kvalifikacijah za SP v Egiptu kot zelo uspešen. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2/2 - ženska mladinska reprezentanca – Uroš Bregar. 
 
Trener ženske mladinske reprezentance Uroš Bregar je podal in predstavil poročilo 
o kvalifikacijah za EP na Madžarskem. 
 
SKLEP 1: sprejme se poročilo trenerja Uroša Bregarja in ocenjuje nastop ženske 
mladinske reprezentance na kvalifikacijah za EP na Madžarskem kot zelo uspešen. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Trener ženske mladinske reprezentance Uroš Bregar je predlagal, da bi v bodoče 
uvedli enodnevne reprezentančne akcije ob ponedeljkih, saj bi tako lahko povečali 
število dni priprav in omogočili optimalno pripravo za nastop na EP. 
 
SKLEP 2: SS RZS podpira idejo reprezentančnih akcij ob ponedeljkih, vendar je 
treba te termine določiti v koledarju tekmovanj. Enodnevne ponedeljkove akcije 
naj ne bi potekale več kot dvakrat mesečno. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2/3 - ženska kadetska reprezentanca – Tomaž Čater. 
 
Trener ženske kadetske reprezentance Tomaž Čater je podal poročilo o 
kvalifikacijah za EP na Madžarskem, zaradi odsotnosti na seji SS pa poročila ni 
predstavil. V dopisu, ki ga je poslal, podaja odstop z mesta trenerja ženske 
kadetske reprezentance, zaradi prevzema trenerske funkcije v tujini. 
 
SKLEP 1: sprejme se poročilo trenerja Tomaža Čatra in ocenjuje nastop ženske 
kadetske reprezentance na kvalifikacijah za EP v Makedoniji kot rezultatsko 
neuspešen. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 2: SS RZS sprejme odstop trenerja ženske kadetske reprezentance Tomaža 
Čatra ter predlaga postopek imenovanja novega trenerja. Predlaga tudi, da do 
začetka delovanja novoimenovanega trenerja, pri tekočem delu kadetske 
reprezentance pomočniku trenerja Bojanu Voglarju pomagata trenerja ženske 
članske in mladinske reprezentance, Primož Pori in Uroš Bregar. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3 - Pregled programov dela reprezentanc v prihajajočem obdobju 
 
Ad 3/1 - moška članska reprezentanca - kvalifikacije za EP v Avstriji in 
mediteranske igre. 
 
Trner moške članske reprezentance  Miro Požun je predstavil program dela v sklopu 
kvalifikacij za nastop na SP v Avstriji in na mediteranskih igrah. Opozoril je na 
odpovedi  nekaterih standardnih članov reprezentance za nastop na mediteranskih 
igrah (Kavtičnik, Natek, Pajovič…). 
 
Generalni sekretar RZS Tomaž Jeršič je poudaril, da odpovedi vsekakor niso 
dobrodošle, saj v kolikor reprezentanca ne doseže uvrstitve na prva štiri mesta, 
krije vse stroške RZS, če pa se reprezentanca uvrsti na prva štiri mesta stroške krije 
OKS.  
 
SKLEP 1: SS sprejme program dela moške članske reprezentance in apelira na 
strokovni team, da za udeležbo na  mediteranskih igerah sestavi  najmočnejšo 
možno ekipo, ki bo konkurenčna ostalim udeležencem. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3/2 - ženska članska reprezentanca - univerzitetno prvenstvo in 
mediteranske igre. 
 
Trner ženske članske reprezentance Primož Pori je predstavil program dela v sklopu 
nastopa na univerzitetnem prvenstvu in na mediteranskih igrah.  
 
SKLEP 1: SS sprejme program dela ženske članske reprezentance. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Pori predlaga, da se za mediteranske igre oblikuje skupina dveh strokovnjakov, ki 
bi lahko pomagala obema reprezentancama z video analizo in pri taktični pripravi 
na tekme, saj bodo ekipi nastanjeni daleč od prizorišč tekmovanj in spremljanje 
nasprotnikov ne bo možno. 
 
SKLEP 2: SS predlaga, da pisarna RZS finančno ovrednoti strošek udeležbe 
dodatnega kadra na mediteranskih igrah in predlog logistično preuči. Na podlagi 
pridobljenih informacij se bo o morebitni udležbi dodatnega kadra odločilo 
predsedstvo RZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3/3 - mladinska moška reprezentanca - univerzitetno prvenstvo in SP v 
Egiptu. 
 
Trener moške mladinske reprezentance Slavko Ivezič je predstavil program dela v 
sklopu priprav za nastop na univerzitetnem prvenstvu in svetovnem mladinskem 
prvenstvi v Egiptu. Za strokovnega sodelavca na SP je predlagal Aleksandra 
Lapajneta. 
 
SKLEP 1: SS sprejme program dela moške mladinske reprezentance in prosi 
predsedstvo, da potrdi udeležbo predlaganega strokovnjaka na SP v Egiptu.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3/4 - mladinska ženska reprezentanca - EP na Madžarskem. 
 
Trener ženske mladinske reprezentance Uroš Bregar je predstavil program dela v 
sklopu priprav za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem.  Za strokovnega 
sodelavca na prvenstvu je predlagal Primoža Porija. 
 
SKLEP 1: SS sprejme program dela ženske mladinske reprezentance in prosi 
predsedstvo, da potrdi udeležbo predlaganega strokovnjaka na EP na Madžarskem.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 4 - Pregled programov dela reprezentanc v sezoni 2009/2010. 
 
SKLEP 1: SS sprejme sklep o seznanitvi s koledarjem reprezentančnih aktivnosti v 
sezoni 2009/10, s katerim mora RZS seznaniti tudi vse klube iz katerih prijajo 
reprezentanti in reprezentantke vseh starostnih kategorij. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 5 - Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 

Zapisal: Gregor Pečovnik 
 
 
Ljubljana, 14.05.2009 
 
 
 
 
               Predsednik Strokovnega sveta 
                dr. Marko Šibila l.r. 
                                                       


