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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 

 
 
 
Zapisnik 11. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v petek, 16. februarja 2007, ob 14.30 
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: trener ženske reprezentance Robert Beguš, trener moške 
reprezentance Kasim Kamenica, Sonja Čotar. 
Odsotni: Miro Požun, Tone Tiselj, Janez Ilc, Samo Kuzma. 
Ostali prisotni: predsednik RZS mag. Žiga Debeljak, generalni sekretar RZS Leopold Kalin.  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in realizacije prejšnjih sej 
2. KADRI: panožne športne šole – mnenja  REPREZENTANCE: (poročilo/analiza)  Beguš, 

Kamnica 
3. Delovanje SS v bodoče/ projekti/ razvoj 
4. Aktualnosti in razno (predlog: povečano število »tujcev« v 1. Mik MRL ?) 

 
 
Ad 1 - Pregled zapisnika 10. seje SS:  
Dr. Marta Bon je pozdravila vse prisotne ter opravila povzetek zapisnika 10. seje SS. Glede 
poročila o Akciji »Mini rokomet«, ki je bilo izročeno članom SS šele na sami seji, je 
predlagala, da se ga obravnava na naslednji seji SS. 
Poleg tega je še izpostavila vprašanje, ali je bila s strani RZS narejena zamenjava 
strokovnega sodelavca za mini rokomet Sama Kuzme. 
 
Leopold Kalin je  pojasnil, da je bila  ob razpisu MŠŠ – Panožne športne šole (PŠŠ), oddana 
prijava za zamenjavo, sedaj pa se pričakuje odgovor oziroma sklep komisije MŠŠ – PŠŠ. 
Dodal je še, da takoj ko bo na RZS prišel sklep komisije, bo o tem obvestil predsednico SS. 
 
Drugih pripomb na  zapisnik 10. seje SS ni bilo. 
 
Ad 1 
SKLEP 1: Sprejme se zapisnik 10. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 2 – KADRI: panožne športne šole – mnenja   
Dr. Marta Bon je podala pojasnila glede razpisa MŠŠ –PŠŠ. Navedla je kandidata – trenerja, 
ki sta se na razpis prijavila prvič in za katera je SS podal pozitivno mnenje. Nova kandidata 
sta A. PAVLIČ in M. KOZELJ. Poleg tega je še pozvala vse člane SS, če je kdo pripravljen 
koordinirati in opozarjati na te razpise, ker meni, da ta prostor ni maksimalno izkoriščen. 
 
Dr. Marko Šibila je predlagal, da to še naprej opravlja Dr. Marta Bon, ki je že do sedaj 
veliko opravila na tem področju. 
 
Dr. Marta Bon se je s tem  predlogom strinjala pod pogojem, da dobi administrativni 
»suport«  RZS.  
 
Leopold Kalin je obljubil administrativno podporo pisarne RZS ob tem pa izrazil mnenje, da 
bi se morali kandidati predvsem sami zanimati za razpise.  
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Mag. Žiga Debeljak je vprašal, kaj naj bi bil administrativni suport RZS; in  čeprav je bil 
mnenja, da je pravilno, da je nekdo zadolžen za zbiranje podatkov in usklajevanje. Ob 
enem pa je še zanimalo, kdo je to do sedaj delal. 
 
Dr. Marta Bon je do sedaj spremljala kandidate, pisala priporočila in mnenja, izdelala 
dolgoročno strategijo RZS na tem področju; obseg dela pa se še drastično povezuje oz. je 
odgovorila, da bi moral nekdo spremljati kdaj so razpisi, poudarke, spremembe v razpisnih 
pogojih, kdo bi lahko bili novi potencialni kandidati za posamezne projekte.  
 
Še pomembneje pa se zdi skrbeti za kakovostno nadgradnjo projekta (še spremljati že 
vključene trenerje, jih usmerjati, nadzirati, jim nuditi strokovno pomoč, koordinacija z 
RZS… 
 
Dr. Marko Šibila je opozoril, da se tu pojavlja problem in sicer, trenerji delajo z mladimi, 
podajajo poročila SS, gre za vsebinski vidik, ki je povezan z mnenji SS. SS vedno izda 
pozitivno mnenje za vse trenerje, čeprav le-ti ne opravljajo samo treningov, ampak še 
marsikaj drugega. Strinjal se je tudi z zahtevo Marte Bon, da naj bi ji pisarna RZS 
pomagala.  
 
Štefan Jug je podal predlog, da naj pri teh razpisih sodeluje tudi dr. Marko Šibila, naj 
koordinira, saj pozna kadre, t.j. diplomante Fakultete za šport. 
 
Ad 2 
SKLEP 2: Za MŠŠ - PŠŠ se zadolžita Marta Bon ter s strani pisarne RZS Leopold Kalin, pri 
koordinaciji kadrov pa sodeluje še  dr. Marko Šibila. 
 
Dr. Marta Bon je predlagala, da se nove kandidate povabi na eno izmed naslednjih sej SS. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 3 - REPREZENTANCE: (poročilo/analiza)  Beguš, Kamnica 
 
Ad 3/1 – ženska članska reprezentanca 
 
Dr. Marta Bon je zaprosila trenerja ženske članske reprezentance Roberta Beguša za ustno 
poročilo. 
 
Robert Beguš je pojasnil izbor igralk in vodstva za EP ter potek priprav reprezentance. 
Nato je opisal potek tekem reprezentance v predtekmovanju. Reprezentanca se ni uspela 
uvrstit v 2. krog. Navedel je razloge za to in sicer, da je sam naredil preveč napak, da je 
preveč zaupal starejšim igralkam, ki pa niso bile optimalno pripravljene, da je Derepasko 
zaradi poškodbe Potočnikove morala igrati, čeprav je minilo šele 5. mesecev od poškodbe, 
da Iličeva ni bila v pravi formi zaradi problemov v klubu in zasebnem življenju, sam pa je 
upal, da se ji bo le odprlo. Podobne probleme je imela Derčarjeva, kateri je klub teden dni 
pred odhodom na EP javil, da ne računa več nanjo, zato je bila zelo raztresena. Rekel je, 
da bi moral več prostora nameniti mlajšim. Pohvalil je disciplino vseh igralk v času priprav 
in tekmovanja. 
Izjavil je, da prevzema odgovornost za neuspeh, čeprav so k temu pripomogli tudi drugi 
razlogi kot so ozka baza igralk, generacijska luknja… Poudaril je, da je v svojem programu, 
pred izborom za selektorja, postavil za glavni cilj uvrstitev na OI, ker je v to verjel in ker 
so mu vse igralke zagotovile, da bodo do takrat igrale. Predlagal je, da bi se bilo potrebno 
osredotočiti na OI 2012, kajti na OI 2008 se bo verjetno zelo težko uvrstiti. 
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Zaradi vsega navedenega je podal svoj odstop, novemu selektorju pa zaželel več športne 
sreče in uvrstitev na OI.  
 
Štefan Jug je uvodoma predlagal, da se sodniškemu paru Krstič – Ljubič izreče čestitke za 
izredno uspešno sojenje na moškem SP. 
Glede ženske reprezentance pa je menil, da so razlogi, ki jih je Beguš navedel, da je 
potrebno starejše igralke zamenjati z mlajšimi, da je potrebno zapolniti generacijsko 
luknjo…,že zelo dolgo poznani. Postavil je vprašanje, kdaj naj bi se zakrpala ta 
generacijska luknja, ki po njegovi oceni izhaja tudi po krivdi Tislja in njegove klubske 
politike, da naj bi vse mlade igralke prišle v Krim. Dejansko se je to tudi zgodilo, mlade so 
prišle v Krim, so trenirale, igrale pa niso. In tako je to še danes. Menil je, da bi mlade 
igralke morale ostati v matičnih klubih, Krim pa bi moral več sodelovati z drugimi klubi in 
trenerji. Te igralke bi v svojih klubih več igrale, kar bi za njihov rokometni razvoj bilo 
mnogo bolje, kot da pri Krimu igrajo po 5 – 10 minut. Predlagal je, da morajo mlade začeti 
igrati in to čim prej. 
Po njegovi oceni je na EP bila problem igra v obrambi, da je poškodba Potočnikove res 
negativno vplivala, vendar je vprašanje, če bi na EP igrala. Izpostavil je še obnašanje 
trenerja Beguša na klopi, za katerega smatra, da je nekorektno in da si s tem trenerji 
ustvarjajo samo negativno oceno pri evropskih sodnikih. Povedal je še, da sta z Begušem 
po Lovoriki Slovenije  v zvezi s tem  opravila tudi razgovor.  
 
Robert Beguš je odgovoril, da igralke niso bile optimalno pripravljene, ker jih je kar nekaj 
po poškodbi, da v španskih klubih zelo slabo trenirajo, na samih reprezentančnih pripravah 
pa je enostavno premalo časa za pripravo. Pojasnil je, da je Derepasko peljal na EP, ker ni 
imel druge igralke na izbiro (Potočnik, Čvorak – poškodovani), mlajše igralke pa še niso 
sposobne odigrati bolje od poškodovane Derepasko. Glede prihodov igralk v Krim pa je 
povedal, da nekatere igralke, če bi ostale v svojih klubih, mogoče sploh ne bi več igrale, v 
Krimu pa vidijo možnost. Zaradi tega je Krim naredil še eno ekipo, v kateri igrajo. V Krimu 
se veliko zavzemajo za popularizacijo, kar se pozna po številu šol, na katerih organizirajo 
vadbo. Prej so pokrivali 3 šole, sedaj pa že 14. šol. Da pa bodo rezultati vidni je pač 
potreben čas. 
Glede Derčarjeve je razložil, da je slišal razlago njenega kluba in njeno razlago ter da je 
po njegovem mnenju resnica nekje vmes. Ocenil je, da je klub naredil napako, ker so jo o 
odločitvi obvestili pred odhodom na EP, kar pa gotovo ni za dobrobit reprezentance. 
Dodal je še, da se na klopi tako obnaša, ker je po naravi tak, da ne more biti tiho in pri 
miru, ampak da aktivno sledi tekmi. Ne izključuje pa možnosti, da je prava pot do 
korektnega obnašanja nekje vmes.  
Zahvalil se je tudi Štefanu Jugu za pomoč okrog sodnikov. 
Dodal je, da ve, da se mu po glede na  v programih obljubljeno in hkrati glede na  
rezultate sedaj lahko marsikdo smeji…. 
 
Dr. Marko Šibila je izpostavil Beguševo  kontraindiktornost glede mladih igralk: enkrat reče 
tako, drugič pa drugače, kar gotovo ni spodbujajoče, kajti mlade igralke bodo težko 
zaupale takemu trenerju. 
 
Boris Čuk je opozoril, da se morda celo člani SS premalo zavedamo resnosti stanja v 
ženskem rokometu. Izvirna napake je bila že v prvem programa Beguša, morali bi že prej 
odreagirati glede mladih igralk. Poudaril je še, da generacijsko luknjo, ki je nastala, 
trenerji dobro poznajo, potrebno pa bi bilo spremenit cilje in določiti  smernice, da bi se 
ta luknja rešila. Poleg tega se je tudi strinjal z izjavami Juga glede mladih igralk v Krimu. 
Iz svojih klubskih izkušenj je razložil, da izgubljajo igralke pri 17 letih, da ne uspejo tako 
hitro »delati« mladih igralk in bodo verjetno kot klub zaradi tega propadli. 
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Dr. Marta Bon je izpostavila Beguševo (ne) verodostojnost. Po eni strani izjavlja, da so 
mlade napredovale, da bodo dobile priložnost,… igrajo pa le izkušene. To se ponavlja že 
leta in SS že leta na to opozarja. Za generacijsko luknjo ocenjuje, da Beguš nosi velik del 
odgovornosti, glede na to, da je v Krimu že vrsto let vodja mladinske šole:»Kakšen je 
rezultat  oz. katera igralka se je v tem času razvila…?« Kot neresno je  ocenila Beguševo 
izjavo, da se mu kdo sedaj lahko smeji. Povedala je, da ni namen koga osmešiti in nikomur 
ni do smeha, glede na to, da smo vsi v situaciji kot smo in se ne moremo ločevati na »mi« 
in »oni«.   
Bon je komentirala tudi pisno poročilo, ki je vsebinsko skromno in neustrezno in ne pove 
ničesar o strokovni problematiki oz. kakšen model igre je bil planiran in kako realiziran.  
Poročilo mora vsebovati:  

- Uvod: navedba igralskega kadra skupaj s osnovnimi parametri ( starost, status, 
koliko igrajo, morfološke značilnosti,  

- Vsebinski del: navede naj se model igre, ki je planiran (utemeljitev)  
- 2. REALIZACIJA:   
 - kaj je bilo na prvenstvu realizirano-  kaj, ne ; VZROKI ; predvsem pa izhodišče, in 
ali imamo kader za tak model, zaključek v katerem naj se na osnovi tega navedejo 
dolgoročni cilji. 
- 3. ZAKLJUČEK: spoznanja, zaključki pridobljeni na prvenstvu…, ki jih je smiselno 

upoštevati pri nadaljnjem razvoju reprezentance   
 
Mag. Žiga Debeljak se je strinjal z  izjavo  Marte Bon, da je problem »naš« in jo razume kot 
izhodišče za konstruktivno debato. Dodal je še, da sam ni imel veliko pričakovanj z EP, da 
lahko razume Beguša da je želel kratkoročen rezultat in da je zaradi tega izbral starejše 
igralke. Jasno je, da je stanje v ženskem rokometu problematično, vendar pa je bil 
mnenja, da je potrebno igrati srednjeročno in da ni škoda sredstev, če gre za razvoj. 
Poudaril je, da je nujno potreba napisati vizijo ženskega rokometa, da 4 – 5 let ne 
pričakujemo nič, da se bodo izvajale takšne in drugačne akcije, nujno pa je potreba 
zagotoviti, da se ne bi ponovno pojavili isti problemi tudi v bodoče.  
Glede ponujenega odstopa Beguša pa je menil, da je poteza korektna, vendar pa ni nujna. 
 
Kasim Kamenica je rekel, da bi glede ženskega rokometa, pa tudi moškega, morala SS in 
RZS narediti smernice, plan, selektor pa bi moral biti izvajalec vsega tega. 
 
 
Ad 3 / 1 
SKLEP 3: SS se seznanja s poročilom Beguša. Ocenjuje nastop za neuspešen.  
 
SKLEP 4: Selektor izdela program –vizijo ženskega rokometa za nadaljnje 4 leta, ki jo bo 
obravnaval strokovni svet in nato predsedstvo.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. 
 
Ad 3/2 – moška članska reprezentanca 
 
Dr. Marta Bon je pojasnila, da je bilo poročilo trenerja moške članske reprezentance 
Kasima Kamenice poslano šele 15.02., zato ga je v imenu članov SS  zaprosila za malce več 
pojasnil. 
 
Kasim Kamenica se je najprej opravičil glede poročila, češ da ni vedel, kako naj zgleda, v 
bodoče pa ga bo pripravil drugače. Izpostavil je dejstvo, da ni uspel zbrati želene najboljše 
ekipe zaradi poškodb, odpovedi… Pohvalil je dobro organizirane priprave in poudaril, da ni 
imel nikakršnih disciplinskih problemov v reprezentanci. Odnos do tekmovanja ni uspel 
popolnoma rešiti, saj je igralce moral še vedno motivirati, dvigovati iz krize… Menil je, da 
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se nekaj vleče iz preteklosti. Kljub temu, da ni uspel zbrati želene ekipe, pa je cilj na SP 
ostal isti, ki pa ga žal ni uspel realizirati. Ocenil je, da bi ta ekipa lahko dala oziroma 
dosegla več, zato je na koncu tekmovanja bil razočaran, ker se ni uspel uvrstiti med 8. 
Nato je še opisal model igre na SP. 
Povedal je še, da mu je žal zaradi izjave takoj po tekmi, da se opravičuje in da je 
prepričan, da eno uro po tekmi take izjave gotovo ne bi dal. 
 
Dr. Marko Šibila je menil, da je neprimerno se sklicevati na probleme iz preteklosti, ker 
ocenjuje, da so problemi  bili, so in bodo -ter da en drugemu ne bi smeli očitati, ampak bi 
se temu vsi morali izogibati, ker je to prej slabo kot pa dobro. 
 
Štefan Jug je izpostavil izredno slabo sojenje na tem SP, z veliko napakami, predvsem na 
tekmah nemške reprezentance so dovoljevali preveč grobo igro, zato so vsi trenerji imeli 
velike probleme s sojenjem. Poudaril je, da se ne smemo veseliti, ker smo dosegli 
najboljšo uvrstitev na SP. Vprašanje je, če bi se uvrstili v drugi krog, če bi bili v kateri 
drugi skupini. Izrazil je prepričanje, da bi tale reprezentanca z Zormanom, Kavtičnikom in 
zdravim Rutenkom igrala mnogo vidnejšo vlogo. Zdi se mu pa škoda časa, da bi razpravljal 
o Pajoviču in Vugrincu, o njuni predanosti reprezentanci ipd. Pohvalil je borbenost mladih 
reprezentantov ter podal pobudo, da se jim še kdaj ponudi priliko igranja v reprezentanci.  
 
Boris Čuk je menil, da so mladi igralci prikazali pravi pristop, borbenost, željo, dobro igro, 
kar je zelo spodbudno. 
 
Mag. Žiga Debeljak je potrdil ugotovitev, da je to najboljša uvrstitev na SP, vendar je ostal 
nek grenak priokus, ker ni bilo možno sestaviti najboljše  ekipe. Kljub temu pa je ekipa na 
SP bila zelo homogena, kar je zelo pozitivno. 
 
Marta Bon je ocenila, da so videni nekateri pozitivni premiki pri delovanju reprezentanc, iz 
vidika RZS so doseženi vrhunski pogoji za naše reprezentance tudi po organizacijskih in 
finančnih vidikih; so jo pa odpovedi negativno presenetile, glede na zagotovila, da bo 
drugače. Postavila je še nekaj vsebinskih vprašanj.  
 
Ad 3 / 2 
SKLEP: SS se je seznanil s poročilom Kamenice in ocenjuje nastop v skladu z objektivnimi 
okoliščinami, kot sprejemljiv.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 4 - Delovanje SS v bodoče/ projekti/ razvoj 
 
Ad - 4 
SKLEP: Točka Ad 4 se prenese na naslednjo sejo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 5 – Aktualnosti in razno 
 
Štefan Jug je izpostavil problematiko sodelovanja Toneta Tislja na sejah SS. 
 
Dr. Marta Bon je navedla, da bo opravljen razgovor s Tisljem o nadaljnjem sodelovanju v 
SS. 
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Marta Bo je povedal, da so jo člani SS opozorili, da je  primerno, da se SS opredeli do 
predlaganih sprememb glede predloga o številu tujcev v 1. Mik MRL. Zato je dal to na 
dnevni red.  
 Mag. Žiga Debeljak je predlagal članom SS, da se tematika prenese na naslednjo sejo SS. 
Zadolžil je Leopolda Kalina, da  članom SS posreduje vse gradivo v zvezi s tem predlogom. 
Po njegovem mnenju naj se glede predloga najprej opredeli Združenje, nato pa naj še SS 
poda svoje stališče. Združenje samo ne more spremenit, lahko se samo opredeli, nato se 
opredeli še SS, Predsedstvo in na koncu Skupščina. 
 
Druge razprave pod točko razno ni bilo. 
 
 
Zapisala: Sonja Čotar 
 
 
 
 
Ljubljana, 02.03.2007 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                          Dr. Marta Bon  

 


