
  

    
  

 
 

Zadeva: Program dodatne vadbe individualnih rokometnih vsebin 

Rokometna zveza Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport v letu 

2020 začela s projektom NPŠŠ (nacionalnih panožnih športnih šol). Projekt se bo izvajal v 

letih 2020 do 2024. Rokometna zveza Slovenije bo projekt NPŠŠ izvajala v več 

srednješolskih izobraževalnih ustanovah z različnimi izobraževalnimi programi. Šola  

zagotavlja organizacijo pedagoškega procesa tako, da lahko dijaki športniki uspešno 

usklajujejo šolske in športne obveznosti. Rokometna zveza Slovenije s svojimi trenerji 

zagotavlja kvaliteten trening usmerjen predvsem v individualni razvoj igralk in igralcev. 

Trenerji v programu bodo v dopoldanskem času izvajali vadbo na srednješolskih ustanovah. 

S tem bi pokrivali celotno področje Slovenije in hkrati omogočili vsem športnikom primeren 

razvoj ne glede na izobraževalni program, ki ga obiskujejo. Namen je s strokovnim delom 

vplivati na tehnično-taktično in kondicijsko (gibalno motorično) pripravo rokometašev/-ic 

(starostno obdobje od 14. do 20. leta). Tako bodo mladi rokometaši po celotni Sloveniji imeli 

možnost dodatnega razvoja. Mladega športnika (rokometaša/-ico) želimo z usmerjeno vadbo 

usposobiti gibalno (motorično) in funkcionalno za premagovanje različnih obremenitev in 

naporov s katerimi se bo soočal v nadaljevanju športne poti na rokometnih treningih in 

tekmah v članski kategoriji.  

Vsakemu dijaku/-inji, ki se bo vključil v projekt NPŠŠ - rokomet bodo zagotovljene dve do 

tri vadbene enote tedensko. Pogoji za vključitev v »rokometno skupino« v projektu NPŠŠ – 

rokomet so za dijake/nje naslednji: 

- da so v času obiskovanja aktivnosti vpisani v srednješolsko izobraževalno inštitucijo 

na kateri se program odvija, 

- da imajo status registriranega športnika skladno s Pravilnikom o registraciji in 

kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije. 

 

Športnikom bo s programom ob izobraževanju omogočen tudi hkraten razvoj na športnem 

področju. Dela športne sredine si brez sinergijskega delovanja med lokalnim okoljem, 

šolskim sistemom, klubskimi sistemi ter sodelovanjem staršev ne moremo zamisliti. 

Izvajalci se tega zavedamo, kar potrjuje vpetost šolskih ekip v šolska športna tekmovanja, 

kjer športniki/-ce, tekmujejo za šole in ne za klube. Vadba se bo pričela s 1. 9. 2020. 



  

    
  

 
 

Srednješolske izobraževalne inštitucije, kjer bo vadba omogočena: 

 Trener Kontakt 

Gimnazija Šiška, Ljubljana Sonja Čotar cotar@rokometna-zveza.si 

Gimnazija Moste, Ljubljana Dejan Golčman dejan.golcman@gmail.com 

Šolski center za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije, Ljubljana 

Mateja Kavčič kavcic@rokometna-zveza.si 

Srednja ekonomsko – poslovna šola Koper Vili Ban vili.ban@gmail.com 

Srednja tehniška šola Koper Vili Ban vili.ban@gmail.com 

Šolski center Novo mesto Benjamin Teraš benostar@gmail.com 

Gimnazija Novo mesto Gašper Kovač kovac.gasper@gmail.com 

Šolski center Ravne na Koroškem Žiga Lesjak lesjak.ziga@gmail.com 

Šolski center Slovenj gradec Žiga Lesjak lesjak.ziga@gmail.com 

Gimnazija Ormož Saša Prapotnik sasa.prapotnik@guest.arnes.si 

Šolski center Škofja Loka Aljaž Pavlič aljaz.pavlic@gmail.com 

Gimnazija in srednja šola Kočevje Aleksander 

Markl 

markl.sandi@gmail.com 

Prva gimnazija Celje Blaž Sendelbah blaz.sendelbah@rk-celje.si 

Srednja zdravstvena šola Celje Rok Ivančič rok.ivancic@rk-celje.si 
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