
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 
 
 
 
Zapisnik 12. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v torek, 05.06.2007, OB 12.00 
uri, v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Kongresni trg 3, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Štefan Jug, Boris Čuk, Janez Ilc, 
Tone Tiselj. 
Prisotni pridruženi člani SS: Gregor Pečovnik, Sonja Čotar. 
Odsotni: predsednik RZS mag. Žiga Debeljak, Miro Požun, trener ženske 
reprezentance Robert Beguš, trener moške reprezentance Kasim Kamenica. 
Ostali prisotni: generalni sekretar RZS Leopold Kalin.  
 
 

Predlagani dnevni red:  
 

 
1.       Pregled zapisnika prejšnje seje 
2.       Projekt: mini rokomet ; (poročevalca Čotar, Pečovnik)  
3.       Projekt: rokometni oddelki; (Čotar)  
4.       Poročilo o nastopu ženske reprezentance – (Beguš)   
5.       Vizija delovanja SS - Bon 
6.       Pobude članov  in razno  

 
 
 

Ad 1 - Pregled zapisnika 11. seje SS:  
Dr. Marta Bon je pozdravila vse prisotne ter predstavila Gregorja Pečovnika, ki je 
na novo zaposlen na RZS za področje mini rokometa. Vprašala je še, če ima kdo 
pripombe na zapisnik 11. seje SS oziroma na dnevni red 12. seje SS. 
 
Leopold Kalin je predlagal, da se 5. točka dnevnega reda obravnava kot prva. 
 
Zaradi opravičene odsotnosti trenerja ženske reprezentance Roberta Beguša, se 4. 
točka dnevnega reda ne bo obravnavala, ampak se prenese na naslednjo sejo SS. 
Roberta Beguša pa se pozove, da pošlje dopolnitve na poročilo o ženski članski 
reprezentanci ter da realizira sklep iz 11. seje SS (Ad 3/1 – sklep 4: Selektor izdela 
program dela reprezentanco –vezano na  vizijo ženskega rokometa za nadaljnje 4 
leta, ki jo bo obravnaval strokovni svet in nato predsedstvo). Med tem bodo 
končane tudi kvalifikacije.  
 
Drugih pripomb na  zapisnik 11. seje SS ter na dnevni red 12. seje SS ni bilo. 
 
Ad 1 
SKLEP 1: Sprejme se zapisnik 11. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 



SKLEP 2: Sprejmeta se predloga na dnevni red 12. seje SS in nov dnevni red: 
 

1.       Pregled zapisnika prejšnje seje 
2.       Vizija delovanja SS - Bon 
3.       Projekt: mini rokomet ; (poročevalca Čotar, Pečovnik)  
4.       Projekt: rokometni oddelki; (Čotar) 
5.       Pobude članov  in razno 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2 - Vizija delovanja SS - Dr. Marta Bon 
 
Dr. Marta Bon:  

⇒ SS ima v zadnjih letih za sabo mnogo rezultatov, kljub temu so v zadnjih 
treh letih očitni poizkusi negiranja in deskreditacije ter zmanjšanja vloge 
stroke 

⇒ Nastaja nova situacija: predsednik RZS sodeluje s SS, kar je zelo dobro 
oz. odpira upanje na ureditev zadev 

⇒ Nujnost, da se to pogovarjamo, ker je potrebno jasneje opredeliti 
položaj »stroke«  

⇒ na osnovi novega statuta RZS naj bi pripravili vizijo delovanja, čeprav bi 
morala pot biti obratna. Pojasnila je, da SS svoja izhodišča za strategijo 
takoj posredoval vodji projektne skupine  

⇒ nedopustno se zdi, da vodstvo dopusti objave o »stroki« z negativno 
konotacijo, kljub temu da je jasno, da temeljijo  na neresnicah 

 
Vprašala je generalnega sekretarja RZS Leopolda Kalina katere so nove spremembe 
v statutu, utemeljitev zakaj se zmanjšujejo pristojnosti SS in ukinja vodja 
strokovnega dela ter kakšen je pogled generalnega sekretarja na to.   
 
Leopold Kalin je odgovoril, da SS šteje 7 članov, ki jih imenuje Predsedstvo izmed 
uglednih športnih strokovnjakov, kateri izmed sebe izvolijo predsednika. SS je 
strokovno posvetovalno telo Predsedstva, njegove naloge pa so: 
- spremlja razvoj in dosežke rokometne igre doma in po svetu 
- ocenjuje tekmovalne sisteme in daje pobude za njihove spremembe 

- predlaga merila razvoja in akcije rokometnega športa v Sloveniji 
- sodeluje pri pripravi strategije razvoja slovenskega rokometa 

- s strokovnimi nasveti in mnenji nudi pomoč trenerjem, zlasti trenerjem 
reprezentanc 

- predlaga ukrepe in akcije za izboljšanje dela v klubih in reprezentancah 

- sodeluje z znanstvenimi organizacijami v cilju izpopolnjevanja strokovnega 
dela 

- predlaga merila za izbor trenerjev državnih reprezentanc 

- pripravi predlog kandidatov za trenerje državnih reprezentanc 

Novost: organizacijo in delovanje SS določa poslovnik o delu SS, ki ga na predlog SS 
sprejme Predsedstvo RZS.  
Opozoril je še, da bo za Predsedstvo potrebno v čim krajšem možnem roku 
pripraviti strategijo razvoja RZS. Pri tem sodelujeta tudi Dr. Bon in Dr. Šibila. 



Poudaril je, da ko bo to pripravljeno, potem bo mnogo lažje izpeljati programe, jih 
spremljati… 
 
Štefan Jug je izrazil mnenje, da je SS premalo vključen npr. v zadevah vezanih na 
tekmovalni sistem. Ocenil je, da ni dobro, da je tekmovalni sistem - končnica vsako 
leto drugačna. Res da so tu lige odbori, ki določijo kako bodo igrali ipd., vendar bi 
po njegovem mnenju SS moral bolj sodelovati, kajti klubi to delajo tudi 
»politično«. Izpostavil je še, da bi glede števila tujcev (6), ki lahko igrajo v ligi, 
moral SS zavzeti stališče, kaj to pomeni za naše reprezentance, ker če igralci ne 
morejo igrati v svojih klubih, kako bodo potem lahko igrali v reprezentancah. SS bi 
moral to upoštevati pri izdelavi vizije.  
 

Dr. Marta Bon je odgovorila, da je na Predsedstvu postavila vprašanje v zvezi s 
tem. Glede na to, da Predsedstvo ni naročilo analize, je jasno, da samo prevzema 
odgovornost. Postavlja se tudi vprašanje, kdaj naj SS to tematiko obravnava ter ali 
bi SS moral dati sam pobude ali naj bi čakal, da ga kdo pozove. Poudarila je, da to 
sploh ni jasno in da praktično nikdar ni prav, bodisi da je SS »glasen« in opozarja ali 
pa če ne odreagira. Predlagala je, da RZS poda smernice SS, kako naj deluje. 
 
Leopold Kalin je povedal, da je potrebno čim prej pripraviti pravilnike, smernice, 
akte, kako naj se deluje, potem bo lažje. Dodal je še, da je težko dobiti nekoga, ki 
bo pri vseh teh zadevah objektiven, saj so vedno vmes klubski ljudje in interesi. 
 
M. Bon je pojasnila, da je SS skupina uveljavljenih strokovnjakov in ne klubski 
ljudje. 
 
Boris Čuk je izpostavil sestanek komisije za tekmovanja mladih, kjer so razpravljali 
o letnicah, o tekmovalnih sistemih…Menil je, da bi moral SS tudi o tem razpravljati, 
biti v to vključen. Tako pa mora komisija sama prevzemati vso odgovornost. 
 
Dr. Marko Šibila je pojasnil, da eno je formalni okvir SS, ki je dober, drugo pa je 
neformalni okvir, ki pa ni uredu, saj je v podrejenem položaju v primerjavi z 
ostalimi. Sklepi SS se največkrat sploh ne upoštevajo, SS je brez pristojnosti, se ga 
pa takoj pozove na zagovor v kolikor določene stvari ne funkcionirajo, to pa jemlje 
voljo za delo v bodoče. Če RZS želi delovati odgovorno, na ravni strokovnosti, je to 
potrebno tudi jasno pokazati in upoštevati. Po njegovi oceni, bi moral SS prečesati 
vsa vsebinska vprašana, reprezentance, trenerje ipd., saj je SS za to najbolj 
kompetenten in bi se njegovo mnenje moralo tudi upoštevati. Če bi se mnenja SS 
upoštevala v preteklosti, ne bi prišlo do nekaterih napak. Primerov je kar nekaj.  
 
Tone Tiselj je povedal, da je na to sejo SS prišel predvsem zato, da še formalno 
pove, da ne more več sodelovati v SS in sicer iz dveh razlogov. Kot prvega je 
navedel njegovo delo v tujini, kot drugega pa razloge, ki so jih pred njim pojasnili 
prisotni člani SS. Izrazil je mnenje, da je SS v svoje delo vložil izredno veliko 
energije, danes pa je ponovno tam, kjer je bil leta 1993. V bodoče ne more 
prevzemati odgovornosti, če je situacija taka kot ej. Je pa v bodoče pripravljen 
vedno sodelovati, saj ima veliko novih izkušenj pridobljenih na delu v tujini. Med 
drugim se ej prepričal, da je slovenska stroka dobra in v svetu  zelo priznana. Sebe 
pa ne vidi več v SS, ki je dežurni krivec, daleč od vseh dogajanj. Dodal je še, da je  
 



 
novi predsednik RZS mlad, izobražen, odprt, ki podpira znanje, stroko in ker ne 
pozna dobro še vseh zadev, živi največ od informacij, ki se mu jih posreduje. 
 
Leopold Kalin je odločno nasprotoval mnenju Tislja, da smo danes tam, kjer smo 
bili leta 1993. 
 
Tone Tiselj je pojasnil, da je v določenem obdobju šlo vse mimo SS in ni bilo 
rezultatov, potem je nastopilo obdobje ko je stroka imela svojo veljavo,  danes pa 
še vedno ni definiran položaj stroke. 
 
Štefan Jug se ni strinjal s vzporednico z letom 199, ki jo je navedel Tiselj. Leta 
1993 sploh ni bilo SS, vse je bilo nekako improvizirano. Danes pa je le drugačen 
položaj, saj so se pogoji spremenili, so se izboljšali, obstajajo programi 
reprezentanc…  
 
Leopold Kalin je dodal, da se je leta 2004 zamenjalo vodstvo RZS, da je današnje 
Predsedstvo RZS nekakšen »dream team«, ki pa potrebuje določen čas. Poudaril je, 
da je  v zadnjem času prišlo do kaosa predvsem zaradi prenatrpanega tempa in 
izrazil upanje, da bodo zadeve na skupščini razjasnjene in da bodo stvari stekle 
bolj umirjeno. 
 
Dr. Marta Bon je predlagala, da razpravo zaključimo in povzela:  

⇒ v SS je jasno nezadovoljstvo z položajem oz. upoštevanjem. 
⇒ Predsednik RZS je zagotovil, da se bodo sklepi SS upoštevali,  
⇒ V zadnjih 2-3 letih je bilo »poskrbljeno«, da se zmanjšuje vpliv 
stroke 

⇒ V samo delovanje SS RZS ni vložila skoraj nič 
⇒ Člani SS vejo, da imajo mednarodni ugled in evropsko primerljive 
reference 

⇒ V preteklosti se je mnogokrat izkazalo, da je SS predlagal pravilne 
reference 

⇒ SS ne želi pristojnosti za  vsako ceno. Če pa se mu, tudi javno 
nalaga odgovornost, želi tudi pristojnosti  

Pojasnila je, da se ji zdi, da bi se sedaj z novim vodstvom RZS dalo konstruktivno 
sodelovati. Morda bi si moral SS tudi sam dati še eno možnost, glede na dejstvo, 
da je ves čas kvalitetno deloval in se odzval na vse zahteve predsedstva. Ves ačs 
pa tudi prvi dajal pobude in opozarjal na nepravilnosti.   
SS tvori skupina uveljavljenih strokovnjakov, ki pa  bo nosila odgovornosti, samo v 
primeru, če bo imela tudi pristojnosti. Vprašala je še, kdo je pripravljen oblikovati 
Poslovnik SS? 
 
Ad 2 
SKLEP 1: SS bo izdelal vizijo in poslovnik na naslednji seji oz. takoj ko bo sprejet 
poslovnik in statut RZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 



Ad 3 - Projekt: mini rokomet ; (poročevalca Čotar, Pečovnik) 
 
Sonja Čotar je že na prejšnji seji oddala pisno poročilo o projektu »Mini rokomet« v 
tekmovalni sezoni 2006/2007, zato je na kratko dopolnila in pojasnila poročilo. 
 
Janko Ilc je poudaril, da je tudi sam koordinator področja in da je projekt dober in 
ga je potrebno podpirati tudi v bodoče. 
 
Boris Čuk je izpostavil, da je bila sezona 2006/2007 nekoliko slabša od predhodnih 
in da bi morali klubi več postoriti pri izvajanju projekta. Predlagal je, da bi tekme 
v mini rokometu igrale brez rezultata. 
 
Dr. Marta Bon je bila mnenja, da bi moral nekdo profesionalno voditi samo ta 
projekt in da v bistvu ima RZS kar veliko, glede na svoj vložek. 
 
Gregor Pečovnik je plan za projekt »mini rokomet« za sezono 2007/2008 oddal šele 
na sami seji in pojasnil, da bo nadaljeval z delom, ki sta ga že zastavila njegova 
predhodnika Kuzma in Čotar ter da so za izpeljavo in izboljšanje projekta nujno 
potrebna finančna sredstva. Izpostavil je, da naj bi tekme sodili otroci, medijsko 
podporo projektu, oblikovanje spletnih strani, ki bi bile otrokom prijazne. Pri tem 
je pripravljen sodelovati tudi Klemen Štruc. 
 
Boris Čuk je podprl idejo, da bi tekme sodili otroci. 
 
Sonja Čotar je opozorila, da MŠŠ v okviru šolskih tekmovanj sofinancira sodniške 
seminarje, kar se je v Ljubljani izkoristilo in izpeljalo seminar in izpit za dijake 
rokometnih oddelkov. Povedala je še, da bi to morali izkoriščati tudi po ostalih 
regijah in na tak način pridobivati mlade sodnike. 
 
Štefan Jug je dodal, da se bo tudi sam angažiral glede sodnikov, da bo to zadevo 
uredil s Pangercem, po zborih, po regijah. 
 
Dr. Marta Bon je povedala, da je Pečovnik v Ljubljani mini rokomet predstavil tako 
lansko kot tudi letošnje leto v sklopu akcije »Tek za ženske«. 
 
Ad 3 
SKLEP 1: SS podpira projekt »Mini rokomet« in svetuje, da se poskrbi za medijsko 
promocijo in podporo, da se zakupi stran v reviji Šport mladih in dnevniku Ekipa. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 4 - Projekt: rokometni oddelki; (Čotar) 
 
Sonja Čotar je podala poročilo o delovanju rokometnih oddelkov na gimnaziji 
Ljubljana Šiška. 
 
Dr. Marta Bon je razložila, da imamo prvo generacija rokometašev in rokometašic 
rokometnih oddelkov, ki so maturantje. Pred leti je bila izražena ideja, da bi se ta 
projekt širil na Primorsko (zadolžen Čuk), Celjsko (zadolžen Ivezič), kader pa bi 
poslal SS, vendar pa ni prišlo do realizacije. Pomembno je tudi, da so v rokometne 



oddelke vključeni tako boljši kot slabši rokometaši, ki se bodo po zaključenem 
šolanju vračali v rokomet kot trenerji, novinarji, fizioterapevti, zdravniki, 
psihologi…Zaradi tega je mnenja, da bi morala biti podpora RZS še večja. 
Dodala je še, da bo ta projekt predstavljen tudi na licenčnem trenerskem 
seminarju 17.06.2007.  
Povedala je tudi, da je v RK CE PL napotila diplomanta, da bi se dogovorili za 
sodelovanje v okviru ene izmed Celjskih šol. Zaenkrat do dogovora ni prišlo.  
 
Ad 4 
SKLEP 1: SS podpira projekt in predlaga, da bi se širil še na kakšno drugo gimnazijo 
ali srednjo šolo.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 5 - Pobude članov  in razno 
 
Dr. Marta Bon je obrazložila, da mora SS do 01.07. izdati mnenja za vse trenerje 
vključene v Panožne športne šole (PŠŠ). Predlagala je, da se v septembru organizira 
posvet z vsemi trenerji, ki so vključeni v PŠŠ, na posvet pa se povabi tudi 
predsednika RZS, otvoritev pa naj izvede Kalin.   
 
Ad 5 
SKLEP 1: SS izdaja pozitivno mnenje vsem trenerjem PŠŠ. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP 2: za organizacijo posveta PŠŠ se zadolžita Pečovnik in Čotar.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
dr. Šibila je pojasnil, da zaradi preobremenjenosti odstopa od funkcije spremljanja 
mladinske reprezentance   
 
SKLEP 3: Na naslednji seji SS določi novega člana, ki bo spremljal mladinsko 
reprezentanco.  
 
Druge razprave pod točko pobude in razno ni bilo. 
 
 
Zapisala: Sonja Čotar 
 
Ljubljana, 18.06.2007 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                      Dr. Marta Bon  


