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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 
 
 
Zapis 14. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v sredo 16. 1. 2008, prostorih Rokometne 
zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Boris Čuk, Janez Ilc. 
Prisotni pridruženi člani SS: trener ženske reprezentance Robert Beguš, Sonja Čotar,  
Gregor Pečovnik, 
Opravičili: predsednik RZS mag. Žiga Debeljak, generalni sekretar RZS Leopold Kalin, 
Štefan Jug, Miro Požun. 
 
Predlagani dnevni red:  
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje, 
2. Poročila trenerjev vključenih v Panožne športne šole in mnenja o kandidatih, 
3. Razno   
 
Ad 1 - Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
1. Pod prvo točko je bil  pregledan in sprejet zapisnik 13. seje in sprejet dnevni red 14. 

seje SS. Predsednica SS dr. Marta Bon je predlagala, da se morajo na naslednji seji 
realizirati sklepi prejšnjih sej. 

 
Ad 1 
SKLEP 1: Sprejme se zapisnik 13. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 2: Sprejme se dnevni red 14. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP 3: Realizirati se morajo nerealizirani sklep iz prejšnjih sej:  
 
Ad 3/1 – sklep 4: Selektor Beguš izdela program dela z reprezentanco  – vezano na  vizijo 
ženskega rokometa za nadaljnje 4 leta, ki jo bo obravnaval strokovni svet in nato 
predsedstvo RZS 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad  2/1 – sklep 1: Predlagamo nov model  delovanja in organiziranosti slovenske članske 
reprezentance.  
SS svetuje predsedstvu RZS, da naroči analizo organiziranosti in delovanja primerljivih 
evropskih reprezentanc.            
 
Ad  2/3 - sklep 1: SS predlaga predsedstvu RZS ustanovitev B članske moške 
reprezentance. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2/3 - sklep 2: SS predlaga predsedstvu RZS, da se uredi status igralcev mladinskih 
reprezentanc (zavarovanje ?) . Sklep je bil soglasno sprejet. 

           
Ad 2 - Poročila trenerjev vključenih v Panožne športne šole in mnenja o kandidatih 
Pod točko 2. je tekla beseda o trenerjih, ki so že vključeni v Panožne športne šole in tistih, 
ki v Panožne šole vstopajo na januarskem razpisu MŠŠ. Predsednica SS je določila Sonjo 
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Čotar, da do 18.1. 2007 pošlje mnenja o kanditatih in vizijo SS. Predsednica SS je 
poudarila, da SS podpira vse kandidate za mesto v programu PŠŠ. 
 
Ad 2 
SKLEP 1: SS ocenjuje poročila trenerjev vključeni v projekt Panožne športne šole: 
 
- Dušanka Čuk (RK Izola) 
- Aleš Praznik (RD Aleš Praznik) 
- Vilijem Ban ( RK Cimos Koper) 
- Marjeta Veber Marton (RK Olimpija) 
- Branko Savkovič (RK Nova Gorica) 
- Aljaž Pavlič (RK Trimo Trebnje) 
- Boštjen Kozel (Mercator Tenzor Ptuj) 
- Sonja Čotar (RZS – Rokometni oddelki) 
- Gregor Pečovnik (RZS – Mini rokomet) 
 
  
SS podpira vse kandidate in daje pozitivno mnenje za vse programe in vse navedene 
izvajalce. SS RZS predlaga MŠŠ, da vse kandidate uvrsti na prvo prioritetno mesto.  
SS RZS tudi predlaga MŠŠ, da nadaljuje s projektom Panožne športne šole vsaj v takšnem 
obsegu kot do sedaj. Projekt ocenjujemo kot zelo koristen za razvoj temeljnega športa 
otrok in mladine.     
 
SKLEP 2: SS podpira vse štiri nove kandidate za mesto v programu PŠŠ, razporeja pa jih po 
naslednjem prednostnem vrstnem redu (deficitarnost področja, usmerjanje rokometa, 
igralne izkušnje, splošna ocena: 
 

1. Gregor Ilc 
2. Marko Zanoškar 
3. Dejan Golčman 
4. Aleš Jurčec 
 
SS svetuje RZS, da eventualno neizbrane kandidate vključi v druge projekte RZS.  
 
Ad 3 - Razno   
 

a) Pod točko razno je predsednica SS izpostavila primer Borisa Čuka, ki je bil na 
Mediteranski igrah v Parizu, decembra 2007, član odprave Italijanske ženske kadetske 
reprezentance. Zaradi burne reakcije nekaterih odgovornih ljudi RZS, je trener Boris Čuk 
podal odstop iz mesta selektorja ženske mladinske reprezentance. 
Oblikovano je bilo mnenje, de je smiselno, da se delovanje mladinske reprezentance 
poveže z delovanjem B reprezentance, ki jo vodi Marta Bon. 
Člani SS so predlagali, da se Borisu Čuku za dolgoletno in uspešno vodenje in delo v 
ženskem rokometu in slovenski reprezentanci podeli priznanje.   
 
Ad 3 
SKLEP 1: SS predlaga dr.Marto Bon za trenerko ženske mladinske reprezentance. 
 
b) Sonja Čotar je opozorila, da je potrebno podati mnenje o kandidatih, ki se vpisujejo na 
Fakulteto za šport, ker lahko tako dobijo dodatne točke pri vpisu.  
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Ad 3 
SKLEP 2: SS pooblašča Sonjo Čotar, da poda, po posvetovanju s trenerji aktualnih 
reprezentanc, mnenje o rokometaših in rokometašicah, ki se bodo v študijskem letu 
2008/09 vpisali na Fakulteto za šport,. 
 

 

Zapisal: Gregor Pečovnik 
 

Ljubljana, 16.1.2008 
 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                      Dr. Marta Bon  


