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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni svet 
 
 
Zapis 18. seje Strokovnega sveta RZS, ki je bila v sredo, 03.12.2008, v prostorih 
Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9 e, Ljubljana. 
 
Prisotni člani SS: dr. Marta Bon, dr. Marko Šibila, Štefan Jug, Boris Čuk, Janez Ilc, 
Slavko Ivezič. 
 
Prisotni pridruženi člani SS: trener ženske reprezentance dr. Primož Pori, trener 
moške reprezentance Miro Požun, projektni vodja Gregor Pečovnik, projektni vodja 
Sonja Čotar. 
 
Ostali prisotni: predsednik RZS Franjo Bobinac, generalni sekretar RZS Leopold 
Kalin. 
 
Opravičili: član SS Aleksander Lapajne. 
 
Predlagani dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje, 
2. Vloga in mesto Strokovnega sveta v slovenskem rokometu 
3. Razno   

 
 
Dr. Marta Bon je pozdravila vse prisotne ter predlagala, da se seja SS prične kar z 
2. točko dnevnega reda in predala besedo novem predsedniku RZS Franju Bobincu. 
 
Ad 2 - Vloga in mesto Strokovnega sveta v slovenskem rokometu 
 
Franjo Bobinac je v svojem uvodnem razmišljanju povedal, da je mesto 
predsednika RZS prevzel, ker je zanj rokomet pomembna panoga, najtrofejnejša 
med ekipnimi športni in ker so mu ekipni šport blizu.  
Pojasnil je, kako si zamišlja delo RZS in sicer, kot delo stebrov, ki tvorijo RZS, kot 
so ZRTS , ZDRSS, ZDROPS, SS, pisarna RZS…, ki morajo delovati povezano. Poleg 
tega pa mora pisarna RZS popraviti svoje delo, ki mora biti profesionalno, delovati 
mora bolj kot podjetje, vloge morajo biti jasno razdeljene, izboljšati je potrebno 
tudi odnose med pisarno, SS, klubi, stroko… 
Glede stroke pa je bil mnenja, da je stroke v Sloveniji dovolj in da je tudi dobra, 
problem pa je, da ni dobro povezana, da je prisotno »vrtičkarstvo«. Iskati je 
potrebno konsenze, povezovanje, cilji morajo biti jasni, veliki in skupaj s stroko 
narediti vse potrebno, da se jih uresniči. Poudaril je, da si moramo za cilje 
postaviti velike dogodke, kot npr. OI v Londonu, organizacija EP za ženske 2014, 
organizacija kvalifikacij za mladince in mladinke 2009, SP za moške. Potrebno je 
začeti lobirati, da se pride do takih dogodkov.  
Izpostavil je, da stroka ni samo SS, ampak so tudi vrhunski trenerji, drugi trenerji, 
bivši igralci, medijski in drugi poznavalci rokometa. Zanj SS ni višek trenerske 
stroke, ampak slovenske stroke nasploh (medicina, doping, psihološka priprava 
ipd.).  
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Povedal je še, da je ponovno odprl seje Predsedstva RZS za medije, ker je to del 
popularizacije ter da bo v okviru Predsedstva organiziral kolegij predsednika, kjer 
naj bi bili veliko bolj operativni. 
Dodal je še, da je dan pred sejo SS opravil razgovor z dr. Marto Bon, na katerem jo 
je seznanil s svojim predlogom o spremembah znotraj SS. Predlagal je novega 
predsednika SS za naslednji olimpijski ciklus oziroma mandat predsednika in sicer 
dr. Marka Šibilo. Dr. Marto Bon pa povabil, naj še naprej ostane med stroko. 
 
Dr. Marta Bon je pojasnila, da se v nekaterih stvareh strinja s predsednikom 
Franjom Bobincem, v nekaterih pa je drugačnega mnenja. Poudarila je, da je SS 
deloval in še deluje dobro, povezovalno, bil je tudi kritičen in kritike sprejemal. O 
tem obstajajo jasni dokazi v obliki zapisnikov raznih sestankov. Zato ne sprejema 
»vrtičkarstvo«. 
Razložila je, da je v obdobju 1995 – 2004 SS imel močno vlogo, sodelovanje s 
Predsedstvom in Predsednikom je bilo dobro in na visoki ravni. Sodelovanje s 
predsednikom in predsedstvom je bilo zelo dobro tudi po letu 2004, problemi 
sodelovanja pa so se pojavljali drugje, predvsem tam, kjer je bilo potrebno 
izvrševati sklepe ali SS ali Predsedstva. Torej, problemi so bili na izvršnih delih 
delovanja RZS. Predvsem v zadnjem obdobju so se začela šikaniranja, 
omaloževanja posameznih članov in SS kot celote. Nekatere navedbe, ki so jih 
nekateri lansirali v javnost so smešne, jasno pa je, da niso nikomur, predvsem pa 
ne rokometu, ničesar prinesle. V zadnjem obdobju je bilo tako, da je- prispodobo 
rečeno-, SS predlagal, da zavijemo levo, izvršitelji so se m navkljub sklepom 
predsedstva,  odločili za zavit v nasprotno smer, že zato da so nasprotovali  
sklepom SS. Zatorej SS ne more prevzeti odgovornosti za nastalo situacijo v 
slovenskem rokometu. Dokazi obstajajo.   
 
Čeprav vodenje SS v slovenskem rokometu ni kak imeniten bonus, sama iz načelnih 
razlogov, ne bo odstopila, ker ve, da je delala dobro in veliko. Jasno pove, da 
zamenjavo sprejema kot nezaupnico. Stvari so preverljive, tu pa se zdi da so 
informacije »zbrane kar mimogrede«. Dejstvo je, da  je bila v 8 letih njenega 
predsedovanja pobudnica mnogih projektov, kot npr. rokomet v šole, ustanovitev 
rokometnih oddelkov, Panožne športne šole, izdelava vizije razvoja ženskega 
rokometa, Rinck Convetion, v zadnjem mandatu pa je še aktivno sodelovala v 
vizijah razvoja. Zanimivo se zdi, da predsednik želi prav to menjavo, morda so 
vzroki še kje drugje... Zdi se, kot da v slovenskem rokometu ni zaželeno delati 
kakovostno oz. da je  to za nekatere problem.   
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Franjo Bobinac je repliciral, da organi oz. stebri  niso sodelovali. Prepričan je, da 
obstaja »vrtičkarstvo«. Poudaril je, da je stroka širša, da ni zbrana samo v SS, 
ampak da bi morali v SS biti, vsaj kot pridruženi člani, tudi psiholog, sociolog… 
Poleg tega pa SS manjka »higiene«, kajti ko se je razrešilo Borisa Čuka z mesta 
selektorja mladinske reprezentance, bi se ga moralo razrešiti tudi kot člana SS. 
Ocenil je, da model razvoja rokometa, katera je v nekaterih točkah enaka za 
moške in ženske, ne more pisati selektor, ampak je to delo SS. 
 
Miro Požun je bil mnenja, da so člani SS imeli dobre namene, da so delovali 
konstruktivno, Predsedstvo RZS pa je SS upoštevalo le takrat, ko ga je potrebovalo. 
Nezaupanje SS se je izražalo tudi z negiranjem stvari dogovorjenih na SS. 
Po njegovi oceni je v zadnjem obdobju prišlo do razkola med vodstvom 
reprezentance in SS zaradi tega, ker si je vodstvo reprezentance želelo privzeti 
določene kompetence, predvsem imenovanje trenerjev v kategoriji mlajših 
reprezentanc. Dodal je še, da se člani SS niso zoperstavljali pri nominiranju 
selektorja moške članske reprezentance, vedno pa so skrbeli za nominiranje 
trenerjev mlajših selekcij. 
Kakšne kompetence pa ima selektor reprezentance ni nikdar nihče pojasnil. Sam je 
začel delovati kot koordinator reprezentanc popolnoma samoiniciativno, čeprav bi 
po njegovem mnenju moral biti na RZS nekdo posebej zadolžen za to funkcijo. 
Opozoril je, da se ni upoštevalo mnenje SS glede števila tujcev v ligi, ampak je to 
sprejemalo Združenje ligašev. Celo v medijih je bilo zapisano, da se s številom 
tujcev najverjetneje ne bodo strinjali trenerji oziroma SS, ampak njihovo mnenje 
ne bo upoštevano, saj ne ustvarjajo igralcev, niti jih plačujejo. Izpostavil je, da 
povečanje števila tujcev ni dobro vplivalo na razvoj rokometa v Sloveniji, saj tujci 
jemljejo igralna mesta domačim igralcem, poleg tega pa se ni dvignil nivo 
rokometa.  
Izrazil je mnenje, da ko pride nov šef si postavi oziroma izbere krog ljudi, da bo 
lažje delal, zato menjavo predsednika SS ne vidi kot degradacijo Dr. Marte Bon. 
Tako dr. Šibila kot tudi dr. Bon sta velika strokovnjaka in oba enako ceni, ampak je 
tudi dobro da krožijo, da nekdo ni predolgo na eni funkciji. Poleg tega pa je še 
ocenil, da je bolje da tudi sam odide z mesta selektorja.  
 
Franjo Bobinac je predlagal članom SS, da se na mestu predsednika SS menjajo in 
da že v naprej določijo, kdo bo nasledil predsednika po izteku mandata. Glede 
reprezentanc pa je pojasnil, da ne želi delati kratkoročno, da ni nikakršne potrebe 
po hitenju, selektorja imata mandat, sta potrjena in zato naj tudi tako ostane. 
Predlagal je še, da v roku 3 – 6 mesecev Predsedstvo in  SS določita dolgoročne 
selektorje. Cilj je določiti profesionalce za moške in ženske, ki bodo ob enem tudi 
koordinatorji. Požun ima popolno zaupanje do konca kvalifikacij. Pri ženskah pa je 
potrebno ali potrditi ali pa poiskati selektorja, ki bo to neizkušeno reprezentanco 
vodil do leta 2014. 
 
Boris Čuk je izpostavil svoj incident, ki se je zgodil v času Sredozemskih iger 2007 v 
Franciji. Pojasnil je, da mu je italijanska zveza ponudila vodenje mladih 
reprezentanc in kasneje tudi članske reprezentance. Rekel jim je, da je vezan na 
RZS do kvalifikacij. Kot član SS bi moral skupaj z našo reprezentanco potovati v 
Francijo, vendar pa »pisarna« RZS mu to ni odobrila. Italijanska zveza mu je 
ponudila potovanje z njihovo reprezentanco in ponudbo je sprejel, vendar pa je na 



 4 

samem tekmovanju bil le opazovalec, ni opravljal nikakršne funkcije. Kljub temu 
pa je vedel, da to ni bilo prav, zato je ob vrnitvi onudil odstop z mesta selektorja 
mladinske reprezentance. Opravičil se je zaradi incidenta ter izpostavil, da ni bil 
njegov namen škodovati, kajti rokomet ima izredno rad, velikokrat je tudi na svoje 
stroške opravljal določene naloge. 
Dodal je še, da je vizija ženskega rokometa bila napisana, žal pa ni bila izpeljana. 
 
Franjo Bobinac se je zahvalil Borisu Čuku. 
 
Dr. Marko Šibila je pojasnil sestavo SS in sicer člani naj bi bili trenerji, sodniška 
stroka, preko panožnih timov pa se pokrije mejne znanosti, kajti brez mejnih 
znanosti danes ne bi preživeli. Nesmiselno pa bi bilo, da bi v SS sedeli kot redni 
člani. Kar se tiče sodelovanj med stroko in ostalimi stebri RZS  je povedal, da 
vedno ni bilo idealno oziroma da se zaveda, da stališča SS ne morejo vedno biti 
uresničljiva, vendar pa se je SS velikokrat čutil izključenega.  
Bil je mnenja, da sta ženska in moška reprezentanca prišli v krizo, skupno pa je 
potrebno delati na tem, da se najdejo strokovnjaki, ki bi popeljali iz krize. 
Potrebno je sodelovanje več strokovnjakov. Izpostavil je še, da smo v nekaterih 
stvareh zaspali, se ne razvijamo tako kot npr. 10 najmočnejših reprezentanc v 
svetu. 
Glede menjave dr. Bon – dr. Šibila je pojasnil, da je o tem razmislil, imel tudi 
pomisleke, vendar je pripravljen prevzeti mesto predsednika. Ne želi pa, da bi dr. 
Marta Bon to menjavo razumela kot nezaupnico oziroma da ne bi več želela 
delovati v SS, kajti če bi dr. Bon odstopila iz  SS bi to bila prevelika izguba.  
Glede imenovanja trenerjev mlajših selekcij je bil mnenja, da, ne glede na statut 
RZS, strokovni svet poda predloge, ker pozna trenerje, njihove sposobnosti. Na tak 
način se SS da tudi določena kompetenca. Vendar pa se pojavi praktična težava in 
sicer zasedenost trenerjev v klubih. Vrhunski trenerji članskih kategorij se ne 
morejo ukvarjati še z mlajšimi, to praktično ni združljivo.  
Izpostavil je še povezavo RZS – Inštitut za šport, katera je esencialna. Dr. Bon, dr. 
Šibila in dr. Pori so kreirali znanje in ga aktivno prenašali na RZS. RZS in Inštitut za 
šport sta bila dobro povezana partnerja in ta povezava se ne sme razbiti.  
Predlagal je, da se izoblikujejo programi reprezentanc, katere bi dobili trenerji 
reprezentanc, ne pa da vsak trener brez nekih smernic pripravlja program. 
Programi pa morajo biti bolj bogati in v naprej predvideni.  
Glede Borisa Čuka pa je bil mnenja, da se Čuk ne sme počutiti slabo, saj je 
ogromno vložil v slovenski rokomet in ko bo prenehal delovat v Italiji, bo vedno 
dobrodošel. 
 
Franjo Bobinac je poudaril, da ne sprejema tolmačenja, da samo ena stran ni 
povezovala, kajti vedno sta krivi dve. Glede rezultatov je izrazil prepričanje, da ko 
se bodo povezali vsi stebri, kot so medicina, inštitut za šport…, morajo počasi priti 
tudi rezultati, kajti samo kombinacija znanosti in stroke vodi do rezultata. 
 
Štefan Jug je izrazil zadovoljstvo glede visoko postavljenih ciljev, do katerih pa je 
potrebno iti korak za korakom. Pohvalil je tudi odločitev, da so seje Predsedstva 
ponovno odprte za medije, kajti ne sme se delati za zaprtimi vrati.  
Glede moških in ženskih reprezentanc je bil mnenja, da je prav da se na 
reprezentančnih akcijah da prostor igralcem, ki imajo visok motiv za igranje v 
reprezentanci. Ta trend je sedaj delno tudi postavljen. Dodal je še, da je 
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zadovoljen  z rezultatom ženske reprezentance v Črni Gori, predvsem pa je viden 
napredek od zadnjega turnirja v Krškem. Pozdravil je prisotnost Slavka Iveziča v 
Črni Gori, kar pa ni novost, saj ima SS točno določeno, kdo naj bi šel s katero 
reprezentanco in kakšne naloge naj bi opravljal. Poleg tega pa je še opozoril, da ni 
dovolj, da se npr. kadetska reprezentanca zbere in še isti dan odide na turnir v 
Avstrijo. Nujno je opraviti priprave in tudi doma organizirati mednarodne turnirje. 
Izpostavil je delo SS v zvezi z reprezentancami. Po njegovi oceni je SS bil zelo 
aktiven, na pobudo SS se je menjal tudi selektor ženske reprezentance, vendar 
prepozno.  
Zelo  kritičen je bil do števila tujcev v slovenski ligi, saj to negativno vpliva na 
razvoj slovenskih igralcev in rokometa. SS je bil proti tako velikemu številu tujcev, 
vendar pa Združenje ni upoštevalo tega mnenja. Dodal je še, da bi SS moral 
sodelovati pri oblikovanju tekmovalnih sistemov, v preteklosti je že, vendar so ga 
klubi vedno preglasili.  
Glede Borisa Čuka je rekel, da dokler deluje v tujini naj ne bi bil član SS, tako kot 
je že bilo v preteklosti s Tonetom Tisljem. Glede menjave predsednika SS se je 
pridružil mnenju Mira Požuna in dodal, da sta tako dr. Bon kot dr. Šibila velika 
strokovnjaka, lektorja in svoje delo zelo kvalitetno opravljata.  
Povedal je še, da sta se s Herbertom Jegličem po zaključku sodniške kariere 
posvetila razvoju mladih sodnikov, ki so zelo uspešni, prisotni na velikih 
tekmovanjih, tudi na OI. 
 
Dr. Marta Bon je replicirala, da ne želi, da bi menjava predsednika izpadla kot neko 
tekmovanje; ne bo odstopila, ker želi, da se razjasni vloga in mesto SS, kar je  
pomembno za nadaljnji razvoj slovenskega rokometa. Pri menjavi Čuka moramo 
biti previdni, kajti imeli smo že podobne primere in hujše, pa nismo odreagirali. 
Opozorila je predsednika, da bodo lahko iz omar RZS popadali še veliko hujši 
okostnjaki… 
 
Franjo Bobinac se je strinjal z izjavami Štefana Juga, predvsem glede števila 
tujcev, katerega je nujno potrebno zmanjšati. Pozval je še SS naj ponovno sodeluje 
pri izgradnji tekmovalnih sistemov.  
Poudaril je, da ni nikakršnega tekmovanja med dr. Bon in dr. Šibilo, ampak da mora 
SS ostati v isti sestavi kot do sedaj. Če pa se bo dr. Bon umaknila, bo SS izgubil 
veliko, mednarodno uveljavljeno strokovnjakinjo. 
 
Slavko Ivezič je izpostavil sestavo SS. Po njegovi oceni je bila dobra, dobro je 
delala, vendar pa je upoštevanje SS bilo odvisno od tega, kdo je vodil RZS. SS je 
izdelal vizijo razvoja rokometa, dal predloge, izpeljave v praksi pa ni bilo. Tu je 
potrebno storiti korak naprej.  
Glede mejnih znanosti je povedal, da je sam kot trener veliko sodeloval s Fakulteto 
za šport in po njegovi oceni, so ti strokovnjaki lahko pridruženi člani SS.  
Po njegovi oceni bi morale mlade reprezentance imeti več akcij, ne smejo obstati, 
programi se morajo izvajati, ne glede na to, da člani niso dosegli rezultata in 
posledično ni denarja. Pozval je še dr. Bon, da predloga za menjave ne jemlje kot 
neko degradacijo.  
 
Franjo Bobinac je predlagal SS, da na svoje seje povabi npr. psihologa, 
zdravnika…Tudi sam bi želel prisluhniti takim strokovnjakom.  
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Dodal je še, da ni prišel na RZS zato da bi krčil programe, ampak da bomo skupno 
rasli, napredovali. Z mladimi je nujno potrebno nadaljevati zastavljene programe, 
za katere se bo moralo najti sredstva. 
 
Janko Ilc je pojasnil, da je SS veliko delal, veliko predlagal, ampak nekje se je nato 
ustavilo. Bil je tudi mnenja, da je sestava Strokovnega sveta dobra. 
Izrazil je zadovoljstvo, da je g. Bobinac pristopil, da bi se naredil korak naprej ter 
željo, da trenerji ne bi morali več skrbeti za organizacijo akcij, ali je denar ali ne 
ipd.  
 
Dr. Primož Pori je predlagal SS, da trenerje, ki jih izberejo, še bolj podprejo po 
izvolitvi. Izrazil je željo, da bi program, ki ga je sam pripravil, predstavil tudi 
drugim. S tem bi se pridobila večja kredibilnost, več bi se dalo tudi narediti.  
  
Franjo Bobinac je bil mnenja, da bi moral SS bodočemu selektorju pred izborom 
postaviti npr. 10 strokovnih vprašanj. Predlagal je, da bi isto delali tudi s selektorji 
mlajših reprezentanc. 
 
Ad 2 
SKLEP 1: Na predlog predsednika Rokometne zveze se za novega predsednika 
strokovnega sveta imenuje dr. Marko Šibila.   
Sklep je bil sprejet in sicer 5 članov je glasovalo ZA, en je bil VZDRAŽAN (M. Bon). 
 
SKLEP 2:  
 
Ad 1 - Pregled zapisnika prejšnje seje 
 

Prva točka ni bila obravnavana. 
 

Ad 1 
SKLEP 1: Na naslednji seji se bo obravnaval zapisnik 17. seje SS. Poleg tega se 
morata obravnavati še zapisnika 15. in 16. seje SS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Zapisala: Sonja Čotar 
 
Ljubljana, 23.12.2008 
 
               Predsednica Strokovnega sveta 
                                                      Dr. Marta Bon  


