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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 

 
Zapisnik 10. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v petek, 27. oktobra 2006, ob 11.00 uri, v 
prostorih Rokometne zveze Slovenije, Kongresni trg 3, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Štefan Jug, Boris Čuk. 
Prisotni pridruženi člani SS: Sonja Čotar. 
Opravičeno odsotni: Miro Požun, Tone Tiselj, Janez Ilc, trener ženske reprezentance Robert 
Beguš, trener moške reprezentance Kasim Kamenica, Samo Kuzma. 
Ostali prisotni: predsednik RZS mag. Žiga Debeljak, generalni sekretar RZS Leopold Kalin.  
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov prejšnje seje SS RZS 
2. PROGRAMI REPREZENTANC, KADRI: moška KADETSKA rep.  
3. MASTER COACH - Niko Markovič 
4. DELOVANJE STROKOVNEGA SVETA  
5. RAZNO  
 
 
Ad 1 - Pregled zapisnika 9. seje SS:  
Dr. Marta Bon je opravila povzetek zapisnika 9. seje SS in izpostavila, da je zapisnik bil 
obravnavan na zadnji seji Predsedstva RZS. 
 
Boris Čuk je pripomnil, da je v zapisniku 9. seje zapisano, da je bil nominiran za trenerja 
ženske kadetske reprezentance, namesto za mladinsko reprezentanco. 
 
Mag. Žiga Debeljak in dr. Marta Bon sta razložila, da je zadeva jasna in tudi pojasnjena na 
samem Predsedstvu RZS.  
 
Drugih pripomb na  zapisnik 9. seje SS ni bilo. 
 
Ad 1 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 9. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2 – Programi reprezentanc; kadri: moška kadetska rep.  
 
Dr. Marta Bon je pojasnila, zakaj je na sejo SS bil povabljen trener kadetske moške 
reprezentance Aleš Praznik ter ga pozvala, da na kratko obrazloži svoje poročilo. 
 
Aleš Praznik je poudaril, da svoja stališča, ki jih je navedel v pisnem poročilu, še vedno 
zagovarja. Izpostavil je, da ko je s svojim pomočnikom pričel z delom v reprezentanci, sta si 
postavila dolgoročni cilj. Temu je bilo podrejeno selekcioniranje – izbirali so se potenciali za 
člansko reprezentanco in ne za trenutno situacijo. Ob tem sta upoštevala, da je poleg višine 
prisotna tudi hitrost, kar se je nato dobro odražalo v igri v napadu, manj pa v obrambi. Ocenil 
je, da je bila obramba slabši del igre predvsem zato, ker se v klubih premalo pozornosti 
posveča treniranju obrambnih elementov, igralci so premalo informirani o obrambnih 
postavitvah ipd. V reprezentanci pa je premalo časa, da bi to znanje dvignili na višji nivo. Na 
samem prvenstvu so poskušali najti optimalno rešitev. Izpostavil je še dejstvo, da so v 
primerjavi z drugimi reprezentancami, imeli najmanj časa na razpolago za priprave. Prepričan 
je, da je bil narejen »jagodni« izbor, dodal bi le še 2 maksimalno 3 igralce, katere je imel na 
spisku, vendar so iz različnih razlogov odpovedali reprezentanco. Pokazal pa se je poglaviten 
problem, ker večina teh igralcev v svojih klubih ne igra v članski kategoriji, kar je bila prednost 
predhodni reprezentanc, ki so posegale tudi po medaljah. Izpostavil je še problem adaptacije 
igralcev, kateri niso bili sposobni prenašati zahteve reprezentančnih priprav t.j. trening 2 x 
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dnevno ipd., na razpolago pa so imeli premalo časa, da bi proces adaptacije pred samimi 
kvalifikacijami lahko uspešno izpeljali. Poleg tega je še vprašal, zakaj nista tudi vodja 
reprezentance in pomočnik trenerja podala svojega poročila, kar bi bilo zelo dobro, saj bi se 
celotna situacija predstavila tudi z drugega spektra. Kar se tiče rezultata na prvenstvu pa 
meni, da je bil dosežen optimum, da bi uvrstitev med 8, glede na vložek in razpoložljiv igralski 
kader, bila nezaslužena. Mogoče bi bilo bolje, če bi bili prisotni še Pučnik (izostal zaradi 
mature), krožni napadalec Matošič (privoščil si je odsotnost zaradi šole in sicer izmenjave 
dijakov) ter Družina, levičar (izostal zaradi poškodbe kolena). 
 
Boris Čuk je povedal, da ne more komentirati izbor reprezentantov, ker igralcev pač ne pozna. 
Pozdravil pa je idejo, da bi poročila podali tudi vodje reprezentanc in pomočniki trenerjev. 
 
Leopold Kalin je zastavil vprašanje Alešu Prazniku, glede na to, da je navajal primerjavo z 
drugimi reprezentancami, ali mogoče njegov program, ki ga je napisal, ni bil izpeljan v celoti. 
 
Aleš Praznik je odgovoril, da je program bil izpeljan, ampak je bil napisan v skladu z 
razpoložljivimi sredstvi s strani RZS in ne v skladu s potrebami reprezentance. Mogoče je 
reprezentancam v preteklosti tolikšen program zadostoval, ker so pač imeli večjo kvaliteto, ta 
generacija pa bi potrebovala več. 
Povedal je še, da je pred odhodom na dopust prejel grožnje s strani direktorja reprezentanc 
Staneta Ostreliča, ki mu je poslal SMS, da spisek, ki ga je predal, ne bo poslan na EHF, ampak 
ga bo korigiral. 
 
Mag. Žiga Debeljak je vprašal, ali je drugače sodelovanje z direktorjem in ostalimi zadovoljivo. 
 
Aleš Praznik je izpostavil, da je sodelovanje zadovoljivo, da je nivo višji kot v preteklosti, 
mogoče le, da bi nekdo od vodstva RZS v času priprav prišel obiskat igralce. Poudaril je še, da 
bi morale vse selekcije, ne glede na trenerja, ne glede na to ali imajo potencial za medaljo ali 
ne, imeti enake pogoje dela. 
 
Dr. Marko Šibila je ocenil pojasnila Aleša Praznika kot sprejemljiva. Strinjal se je tudi s tem, da 
je v ospredju bila dolgoročnost, saj se brez tega ne more delovati. Predlagal je, da se uveljavi 
pravilo, da so člani  Strokovnega sveta prisotni na akcijah. 
 
Štefan Jug se je tudi strinjal z dolgoročno usmerjenim delom, vendar pa je menil, da če se gre 
na tekmovanje, se mora iti z določenim ciljem. Zaradi te dolgoročnosti so nekateri mogoče 
ostali doma. Postavlja pa si vprašanje, ki je sicer strokovno, kdo lahko garantira, da bodo tisti, 
ki so danes dobri še boljši tudi čez 5 let in obratno ter kako je lahko igralec izbran v 
reprezentanco, če v matičnem klubu sploh ne igra. Zanimalo ga je še, kdo je določil, da igralci 
opravijo tako zahtevno potovanje, da odigrajo 4 tekme v 24 urah. Po njegovem mnenju je to 
določil trener. Kar se pa tiče kritik glede EHF in sodnikov, pa je mnenja, da so navedbe v 
poročilu Aleša Praznika zelo predrzne in neutemeljene. Motilo ga je tudi opravičevanje na 
račun dolgoročnih ciljev. Poudaril je, da uvrstitev na 13. mesto gotovo ni zadovoljiva. 
Prepričan je, da bi se dalo postoriti kaj več, predvsem v fazi obrambe, saj smo vsako tekmo 
prejeli od 35 do 38 golov, ne pa se samo izgovarjati na sodnike. Že v pripravljalnem obdobju, 
čeprav je bilo kratko, bi se morale odpravljati napake ali pa selekcionirati igralce, ki dobro 
igrajo obrambo. Po njegovem mnenju so igralci na priprave prišli slabo pripravljeni. Trener bi 
moral poskrbeti, da bi igralci dobili programe, ki bi jih morali v času počitnic izvajati, 
kontaktirati bi moral klubske trenerje ipd. Zanj je 13. mesto neuspeh, ker bi se lahko poseglo 
po višji uvrstitvi, ne glede na to, da se je izpadlo iz 8, lahko bi bili 9 in ne 13. Obsodil je 
neprestano izgovarjanje na sodnike in EHF. 
 
Aleš Praznik je pojasnil, da se je prejemalo veliko golov zato, ker se v klubih obramba zelo 
slabo trenira. Prepričan je, da boljših igralcev kot jih je bilo v reprezentanci ni, manjkala sta le 
dva ključna igralca. Ocenjuje, da se v naših ligah sodi na pristranski način v korist domačinal, 
razen v Ljubljani. Igralci se na to navadijo, nato pa v evropskem merilu naletijo na popolnoma 
drugačno sojenje, kar  jim povzroča velike težave. Glede potovanja in tekem pa je povedal, da 
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je bila možnost boljših nasprotnikov, terminov, vendar bi bilo vse skupaj tudi dražje. Na osnovi 
sporočila iz pisarne RZS je pač bilo tako kot je  bilo. Očital si je, da zaradi ljubezni do 
rokometa pristaja tudi na slabše pogoje.  
 
Štefan Jug je postavil vprašanje ali je strokovno dobro, da igralci v 24 urah prepotujejo 1000 
km, odigrajo 4 tekme… 
Opomnil je še člane Strokovnega sveta, da je že bil sprejet sklep, da člani Strokovnega sveta 
sodelujejo na akcijah, vendar se to ne izvaja.  
 
Dr. Marko Šibila pa je vprašal ali je bil prisiljen opraviti takšno potovanje in je ocenil, da je to 
bolje kot nič. Menil je še, da takšno pisanje o sodnikih in EHF res nima pomena. 
 
Dr. Marta Bon je na kratko povzela vse pripombe in opozorila, da če sodelovanje na relaciji 
Strokovni svet – reprezentance ni bilo najboljše, gotovo za to niso bili krivi člani Strokovnega 
sveta. Izrazila je zadovoljstvo, da se je o vseh zadevah korektno razpravljalo. Izpostavila je, da 
ne dvomi v strokovno znanje Aleša Praznika, da ne bo komentirala izbor, ker tekem ni gledala. 
Prosi pa Praznika za komentar dejstva, da kličejo mnogi trenerji in predstavniki klubov, 
navajajo samovoljnost, samozadostnost, nepripravljenost na sodelovanje. Tudi osebno jo moti, 
da so kritične pripombe sprejete nejevoljno. Poudarila pa je, da se je tudi ob tem primeru, ob 
tej razpravi,… ponovno izkazalo, da je potrebno priti do boljše podpore in vrednotenja 
trenerjev mladih reprezentanc.  
 
Mag. Žiga Debeljak je mnenja, da je potrebno stimulirati sodelovanje med stroko in trenerji 
reprezentanc in upa, da se bo realiziral sklep Predsedstva RZS. Kar se tiče sredstev za 
programe reprezentanc pa je povedal, da gotovo nikdar ne bo dovolj sredstev, RZS pa bo 
naredila vse, da se bodo zagotovili najboljši pogoji, za vse enako. Poudaril je še, da je nujno 
dobro sodelovanje po vertikali vseh reprezentanc, vsi trenerji se morajo zavedati, da so del 
okvirja, če želimo doseči dobro člansko reprezentanco. Strinjal se je z navedbo, da je treba 
gledati dolgoročno, a ne smejo se zanemarjati rezultati v določeni kategoriji, saj so ravno 
rezultati stimul za mlade igralce. 
 
Dr. Marta Bon se je zahvalila Alešu Prazniku za udeležbo, korektno predstavitev poročila, za 
pojasnila in tudi zato, ker se je odprla konstruktivna razprava glede trenerjev, stroke, 
sodelovanja … . Obvezala se je, da bo Prazniku sporočila izid glasovanja. 
 
Aleš Praznik se je zahvalil, da mu je bila dana  možnost obrazložitve, izrazil globoko strinjanje 
z dejstvom, da se je seje Strokovnega sveta udeležil Predsednik RZS, da je razprava potekala 
konstruktivno o problemih in ne o človeku. Dodal je še, meni, da brez samosvojosti ni uspeha, 
čeprav tudi sam večkrat  popušča. 
Marta Bon je odprla razpravo.  
 
Dr. Marko Šibila je rekel, da ne bi posegal po menjav trenerja, ampak da bi po njegovi oceni 
reprezentanco še naprej vodil Aleš Praznik. Ocenil je, da je strokovno dobro podkovan, da je 
vložil 3 do 4 leta dela in da je to potrebno upoštevati, kljub njegovi svojeglavosti. Delo 
trenerjev je potrebno zaščititi, sicer bo v bodoče težko dobili dobre trenerje. Dodal je še, da 
je nujno potrebno postaviti enega stalnega trenerja za mladince in kadete. 
 
Mag. Žiga Debeljak je poudaril, da mora vsak trener biti »timski« igralec, mora dobro 
sodelovati z vsemi trenerji in organi zveze. Izrazil je stališče, da mora Strokovni svet tudi to 
upoštevati pri svojih odločitvah.  
 
Leopold Kalin je obrazložil, da so standardi reprezentance višji kot v preteklosti, cilji so 
postavljeni dolgoročno, programi trenerjev so realizirani….Opomnil je še, da kot dolgoletni 
delavec RZS in kot bivši soigralec Aleša Praznika zelo dobro pozna, da je z njim težko 
sodelovati in da v bodoče ne bo več dopuščal žalitev pisarne RZS. Strinjal se je z mnenjem 
Predsednika RZS, da samo »timsko« delo vseh trenerjev zagotavlja uspeh. 
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Dr. Marta Bon je poudarila, da je potrebno kadrovanje reprezentanc rešiti sistemsko in bolj 
dolgoročno. Tako ko je, ni dobro! Že leta se nam dogaja, da se pri vseh kadetskih selekcijah 
pojavljajo pobude za menjavo trenerjev; prej- pri mlajših, ko je potrebno res veliko delati se 
pač ne. Sicer se je strinjala s Predsednikom RZS, da mora Strokovni svet biti konstruktiven, a 
problemi pa so (tudi) drugje. SS ne bo mogel skrbeti za razvoj in ustrezno strokovno delo, če ne 
bo imel ustrezne vloge. Meni, da je opisani primer direktorjevega poizkusa posega v selekcijo 
primer neprofesionalenga in nespoštljivega odnosa do reprezentančnih trenerjev in posredno do 
SS.  Replicirala je generalnemu sekretarju: Programi so bili sicer morda res vsi speljani, vendar 
je potrebno poudariti, da so trenerji pri načrtovanju morali upoštevati omejene finančne 
možnosti RZS. 
 
Štefan Jug je dodal, da je po njegovem mnenju Aleš Praznik strokovnjak, vendar ga je motilo 
to, da je kritiziral vse razen sebe, čeprav je mogoče tudi on naredil kakšno napako pri 
selekcioniranju ali pri taktični izbiri ipd. Poleg tega pa mu tudi ni všeč način, kako Aleš Praznik 
opisuje stvari, kar ga uvršča med nezaželene osebe. 
 
Ad 2 / 1 
SKLEP: Strokovni svet RZS predlaga Predsedstvu RZS, da razreši Aleša Praznika.  
 
Sklep ni bil soglasno sprejet. Pri glasovanju sta dva člana Strokovnega sveta bila proti, dva pa 
vzdržana. 
 
Po glasovanju je Mag. Žiga Debeljak izrazil željo, da se vsi člani Strokovnega sveta aktivno 
opredeljujejo pri vseh odločitvah ter dodal, da bo predlagal Predsedstvu RZS, da Strokovni svet 
sprejme pravilnik, kjer pri glasovanju ni vzdržanih. 
 
Štefan Jug se je s tem predlogom strinjal in predlagal, da bi to lahko veljalo za vse organe RZS. 
 
Dr. Marko Šibila je pojasnil, da se je pri glasovanju vzdržal, ker pač ni našel dovolj argumentov 
za odstavitev trenerja.  
Bori Čuk je pozdravil prisotnost Predsednika RZS na sejah Strokovnega sveta, saj je mnenja, da 
njegova prisotnost daje Strokovnemu svetu večjo vrednost. Pojasnil je, da se je pri glasovanju 
vzdržal, ker je v preteklosti tudi sam bil »žrtev« ter da načelno o strokovnosti Praznika nima 
pripomb oz. ne pozna kaj se je dogajalo. Kar se pa tiče njegovega obnašanja, ne more 
komentirati, saj ga ni bilo zraven. 
 
Dr. Marta Bon je povedala, da je njen zadržek to na kar že ves čas opozarja: sistem kadrovanja 
za mlade reprezentance ni dober; če bo še naprej tak, bomo ljudi menjali in sprožali travme 
pri njih in pri sebi. Pozvala je člane Strokovnega sveta, da podajo predloge za novega trenerja.  
 
Leopold Kalin je predlagal Slavka Iveziča, zaradi uspehov in referenc za to delo. 
 
Dr. Marta Bon je predlagala Romana Šavriča. Je trener mladih V Trimu Trebnje, letos je bil 
državni prvak s starejšimi dečki, je nekdanji reprezentant, ustrezno strokovno usposobljen. S 
predlogom želi tudi opozoriti na nujnost, da ob usposabljanju igralcev razmišljamo tudi o 
vzporednem razvoju (mladih) trenerjev za reprezentančno raven.  
 
Štefan Jug je povedal, da bo podprl Slavka Iveziča zaradi že doseženih uspehov in da mu je žal, 
da za Šavriča nismo našli mesta med še mlajšimi reprezentancami. Z nominiranjem Romana 
Šavriča vidi preveliko tveganje. 
 
Dr. Marko Šibila je predlagal, da bi lahko Roman Šavrič bil pomočnik Slavku Iveziču. 
 
Ad 2 / 2 
SKLEP: Strokovni svet predlaga Predsedstvu RZS, da se Slavka Iveziča imenuje za trenerja 
moške kadetske reprezentance. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 2 / 3 
SKLEP: Strokovni svet Predlaga Predsedstvu RZS, da člani Strokovnega sveta postanejo 
strokovni svetovalci, ki bodo prisotni pri posameznih reprezentancah in sicer: 
 
REPREZENTANCA LETNIK TRENER ČLAN STROK. SVETA 
Mladinci U – 20 1986 Janko ILC Dr. Marko Šibila 
Kadeti U – 18 1988 Slavko IVEZIČ – predlog Miro POŽUN 
U - 16 1990 Tomaž JURŠIČ Miro POŽUN 
U - 14 1992 Saša PRAPROTNIK Miro POŽUN 
U - 12 1994 Marjan POTOKAR Miro POŽUN 
 
 
REPREZENTANCA LETNIK TRENER ČLAN STROK. SVETA 
Mladinke  1988 Boris ČUK Marta BON 
U - 16 1990 Nada POHLEVEN Boris ČUK 
U - 14 1992 Uroš BREGAR Boris ČUK 
U - 12 1994 Konrad BOŽEGLAV Boris ČUK 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3 - MASTER COACH - Niko Markovič 
 
Dr. Marta Bon je pojasnila, da je Niko Markovič poslal prošnjo za priporočilo Strokovnega sveta 
RZS za dodelitev naziva Master Coach. Sama se je strinjala, da Strokovni svet poda priporočilo. 
 
Mag. Žiga Debeljak je dal pobudo Strokovnemu svetu, da bi se reprezentantom in 
reprezentantkam olajšalo  pridobitev dobili trenerske usposobljenosti, na osnovi velikega 
števila nastopov za člansko reprezentanco. 
 
Dr. Marko Šibila je opozoril, da je potreba upoštevati » Rink convention«, zato je predlagal, da 
se pripravi predlog, da se vrhunskim rokometašem olajša pridobitev, se jim prizna del 
izobraževanja vezano na rokomet, ostali del – splošno izobraževanje -  pa opravijo. 
 
Dr. Marta Bon: se v osnovi absolutno strinja in je še opozorila, da je potrebno upoštevati tudi 
kriterije usposabljanja v športu  Ministrstva za šolstvo in šport. 
 
Ad 3 / 1 
SKLEP: Strokovni svet predlaga, da se Niki Markoviču izda priporočilo za Master Coach. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3 / 2 
SKLEP: Strokovni svet predlaga Mira Požuna za Master Coach.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 4 - Delovanje strokovnega sveta  
 
Strokovni svet ugotavlja, da so pri novih aktih RZS predlagane vitalne spremembe glede 
položaja Strokovnega sveta.  
 
Ad - 4 
SKLEP: Dr. Marta Bon je zadolžena, da v imenu Strokovnega sveta pošlje pripombe RZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 5 – Razno 
Štefan Jug je izpostavil problematiko ženskega rokometa ter opozoril, da je danes, zaradi 
dodeljevanja državljanstva tujkam, nastala velika vrzel. 
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Boris Čuk je povedal, da je že leta 2000 Tonetu Tislju predal spisek igralk, ki bi lahko igrale v 
reprezentanci. 
 
Dr. Marta Bon je zadolžila Sonjo Čotar, da do naslednje seje Strokovnega sveta izdela analizo 
stanja v mini rokometu. 
 
Druge razprave pod točko razno ni bilo. 
 
Zapisala: Sonja Čotar 
 
 
Ljubljana, 12.11.2006 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                         Dr. Marta Bon  
 


