
dr. Marta Bon

 asistentka 

ŽIVLJENJEPIS

Osebni podatki:

OSEBNI PODATKI
 Ime in piimek  Marta Bon
 Rojstni podatki  22. 3. 1962. Novo mesto
 Ime staršev  Danijela roj. Fink, Janez
 Zakonsko stanje  Izvenzakonska skupnost;

  sin Jan, hči Iza
Izobrazba:

IZOBRAZBA
 Srednja šola  Gimnazija pedagoške smeri, Novo mesto
 Dodiplomski študij  Fakulteta za telesno kulturo, Ljubljana; diploma št. 

890, dne, 21.6. 1990-profesor telesne vzgoje
 Magistrski študij  Fakulteta za šport, Ljubljana, 4.4. 1997
 Doktorski študij  Fakulteta za šport, Ljubljana, 20.11. 2001
 Diplome, druga 

potrdila
 Rokomet-trener 1. razreda
 Učitelj plavanja

Akademski nazivi:

 Asistentka za predmet ROKOMET; 19.3. 1996.

  Asistentka za področje Kineziologije v polistrukturnih acikličnih in kompleksnih 

športih;16.09. 1999; 10.09. 2002.

 Asistentka za področje ZNANAOST O ŠPORTU – KINEZIOLOGIJA; 04. 10. 2005. 

 Asistentka za področje ZNANAOST O ŠPORTU-KINEZIOLOGIJA;  2008

                            

Zaposlitve:

Zaposlitve:  

 VRHUNSKI ŠPORTNIK: 1.10. 1984 – 1.10 1985 in 1.10.1986 do 1. 10 1987
 ROKOMETNI KLUB  OLIMPIJA. 25. 7 19987 DO 6. 11. 1990
 OŠ JOŽE MOŠKRIČ: 8. 4 1991 – 30.6. 1991
 OŠ DRAVLJE1.9. 1991 – 7.11. 1993
 FAKULTETA ZA ŠPORT 8. 11 1993-

Obvladanje tujih jezikov:

Obvladanje tujih jezikov 
 NEMŠKI JEZIK: aktivno (Filozofska fakulteta , 1994)
 ANGLEŠKI JEZIK: pasivno oz. 9. stopnja; jezikovna šola ALPHA, št. potrdila 

19/98. 22.12. 1998



 Strokovna izpopolnjevanja:

 Udeležba na licenčnih seminarjih združenja rokometnih trenerjev Slovenije od 

avgusta 1999 do 2005.

 Udeležba na »Coaches seminar during the  Woman World Championship in Croatia«, 

december 2003

 Udeležba na »Euro 2004 Coaches seminar« med »Mens European Championship in 

Slovenia, 2004«, januar 2004

 Seminar PREDAVATELJEV Evropske rokometne zvez, Dunaj, avgust 2005 

 Slovenske rokometne šole - vsako leto od leta 1985.

 Kongres športnih pedagogov Jugoslavije in 1. mednarodni simpozij, Bled, 1990.

 Mednarodni simpozij Šport mladih, Bled, 1993. 

 EHF lecturers course, July 2nd - 4th, 1994, BSZ Sudstadt/AUT.

 IHF Trainer and Chief Referees Symposium, June 18 - 22, 1995, Cairo/EGY.

 EHF Topcoaches seminar, maj, 1998, Bolzano/ITA.

 Evropsko moško člansko prvenstvo v Italiji, Bolzano/Merano/ITA, maj, 1998.

 EHF Topcoaches seminar, januar, 2000, Zagreb/HRV.

 Evropsko moško člansko prvenstvo na Hrvaškem, Zagreb in Reka, januar, 2000.

 International Handball Federation:  Trainer and Chief Referees Symposium, June 24 - 

28, 2000, Nabeul/TUN.

 Evropsko kadetsko prvenstvo na Slovaškem, Prešov, 2003.

 Udeležba na licenčnih seminarjih združenja rokometnih trenerjev Slovenije od l. 1986 

do l. 2005.

 Predavateljica EHF na: Young coaches seminar – Turčija, 2007

 Udeležba: Svetovno žensko mladinsko prvenstvo v Turčiji, 2006

 Udeležba: Svetovno žensko mladinsko prvenstvo v Makedonija, 2008 

 Predavanje: Trenerski licenčni seminar, Švica, 2010

 Predavanje: Sestanek trenerjev 1. Lige, Švica, april, 2011

 Predavanje: Izrael :

o "My coaching philosophy ", 

o The way to success

o Principles and methods in locating and promoting young female athletes, 

o Optimal working model for improving coaching skills 

o Management in sport 

o Women's sports in Slovenia



Raziskovalna dejavnost:

Članstvo v raziskovalnih projektih:

 Projekt »Načrtovanje, preverjanje in ocenjevanje šolske športne vzgoje v 1., 2. in 3. 

triletju Osnovne šole«, oktober 2002

 Modeliranje uspešnosti športnikov v izbranih športnih panogah in transformacijskih 

postopkov s pomočjo ekspertnega sistema »SPORT MANAGER«, 2004 – 2007.

Aktivna udeležba na mednarodnih znanstvenih (in strokovnih) kongresih ter 

simpozijih:

Doma:

 Šport mladih, III. Mednarodni simpozij, Bled, 7.  – 10. 10. 1997

 6.  International  Scientific  Conference  of  the  International  Association  of  Sport 

Kinetics, Ljubljana, 1999

 Posvet Zveze društev športnih pedagogov Slovenije ''Uvajanje novosti pri šolski 

športni vzgoji'', Kranjska gora, 2001

 Youth Sport, Fakulteta za šport, 2011

Tujina:

 3. konferenca o športu ALPE-JADRAN, Rovinj, 26. – 29. 9 1996

 Second Annual Congress of the European College of Sport Science – Sport Science in 

Changing World of Sport, Copenhagen, Denmark, 20. – 23. 8. 1997

 6th Annual Congress of the ECSS; Perspectives and profiles. Cologne: 24. – 28. julij 

2001. Koln, Nemčija

 10th Annual Congress [of the] European College of Sport Science, July 13-16, 2005, 

Belgrade, Serbia

 4th   International  scientific  Conference on Kinesiology »Science  in  profession – 

Challenge for the future«, Opatija, september 2005

 Znanstvena konferenca v Hercegnovem, Črna gora: Sport Mont, marec, 2010,

 Znanstvena konferenca v Hercegnovem, Črna gora: Sport Mont, april, 2011

Članstvo v znanstvenih združenjih in organizacijah:

 od leta 2001 - članica znanstvenega združenja ECSS (European College of Sport 

Science);



 od leta 1998 - članica Društva univerzitetnih profesorjev.

Povzetek dosedanjega raziskovalnega dela
1* proučevanje povezanosti igralne uspešnosti rokometašic in rokometašev  

z razsežnostmi psihosomatičnega statusa;

2* proučevanje primernosti strukture nekaterih razsežnosti 

psihosomatičnega statusa slovenskih osnovnošolcev za ukvarjanje z 

rokometom;

3* oblikovanje ekspertnega modela potencialne (prognostične) uspešnosti v 

rokometu na podlagi motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti za 

kadete;

 proučevanje kinematičnih značilnosti rokometnih strelov;

 proučevanje obremenitve in napora pri rokometni igri, 

 proučevanje psihosocilanih značilnosti rokometašic in rokometašev;

 proučevanje psihosocilanih značilnosti trenerjev v športu,

 proučevanje gibalnih navad članov kabinskega osebja letal, 

 proučevanje migracij v športu

 odnosi z javnostmi v športu.

Pedagoška dejavnost:

Predavanja:

Na dodiplomskem študiju:

Od leta 1994 izvajam vaje na osnovnem programu pri predmetu Teorija in metodika 

Rokomet. Izvajala sem tudi občasne predstavitve izbranih tem na osnovnem in izbirnem 

programu Rokometa. 

Na tečajih:

Vodila sem več tečajev za naziv Trener rokometa (2. stopnja, več kot 150 trenerjev); od 

leta  1998  sem sodelovala pri izvedbi  izobraževanj za naziv Višji trener rokometa (3. 

stopnja – 360 ur).

Na seminarjih:

 na licenčnih seminarjih  Združenja rokometnih trenerjev Slovenije  sem imela 7 

predavanj; na licenčnih seminarjih slovenskih rokometnih sodnikov, kontrolorjev 

in delegatov sem imela 2 predavanji; predavala sem na licenčnih seminarjih za 

rokometne trenerje na  Hrvaškem 2005, 2007,2008 ter v  Turčiji, 2007.



 Seminarji strokovnega permanentnega izobraževanja Rokomet v OŠ in Rokomet v 

novih učnih načrtih, na FŠ v Ljubljani,  

Mentorsko in konzultantsko delo pri : (število: mentor, somentor, 
konzultatnt)

 Somentor 6
  

Članstvo v pedagoških svetih, odborih, komisijah ipd.:

Povzetek dosedanjega pedagoškega dela:
 Vodim praktične vaje pri programu Rokomet, na usmerjevalnem programu 

sem predstavila nekatere specifične teme – predavanja vezane na vrhunski 

ženski klubski in reprezentančni rokomet. Vodila sem tečaje za naziv Trener 

rokometa in licenčne seminarje za rokometne trenerje. Opravila sem več 

predavanj v okviru Rokometne zveze Slovenije in Evropske rokometne zveze. 

Strokovna dejavnost:

Strokovno – športno delovanje in najboljši rezultati:

Igralska kariera: 

Igranje rokometa, status vrhunske športnice : 

 RK Novo mesto, kapetanka ekipe, 2. Zvezna rokometna liga; 4. Mesto v 2. Zvezni ligi, 

zmagovalec pokala Slovenije, 1984

 RK Belinka Olimpija, Ljubljana: 

o (igranje rokometa, status vrhunske športnice od leta 1981 do 1990. (1.mesto 

v 1.B jugoslovanska ligi in prvič v zgodovini slovenskega rokometa uvrstitev v 

1. zvezno ligo. 

o Igranje rokometa v 1. zvezni rokometni ligi; najboljši rezultati: 3. mesto ; 

trikrat finale pokala Jugoslavije; dvakrat polfinale pokala Jugoslavije . 

 Polfinalisti evropskega pokal pokalnih zmagovalcev.  

 RK Krim Electa, igranje rokometa, uvrstitev v 1. slovensko ligo,  leta 1990.

Strokovno delovanje - trenerstvo: 

 RK Belinka Olimpija – treniranje mlajših selekcij 1986-1988. 

 RK Krim Electa, 1. trener, 

o uvrstitev v 1. slovensko ligo,  leta 1992. 



o Istočasno z mladinsko ekipo Krim Electe leta 1992 osvojitev naslova 

republiškega mladinskega prvaka.  

o Krim Electa zmagovalec pokala Slovenije 1993 in 1994. 

o Velik uspeh je bil uvrstitev v četrtfinale evropskega pokalnega tekmovanja 

(Walle Bremen, 1994).

 Ženske članske reprezentance Slovenije; selektorica od leta 1996 - 1999. 

o V tem obdobju je reprezentanca Slovenije dosegla največje uspehe (prvo 

medaljo- bron na Mediteranskih igrah, 1997 in 

o prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo, leta 1997 v Nemčijo. 

 V sezoni 1998/99: treniranje RK Olimpijo, (4. mesto in polfinale pokala). 

 Selektorica ženske članske reprezentance Slovenije; od leta 2003 do 2005.Uvrstitev: 

8 mesto (najboljša uvrstitev vseh ženskih reprezentanc v moštvenih športih 

Slovenije).  

 Vodenje ženske mladinske reprezentance, trenerka od leto 2008; uvrstitev na 

svetovno prvenstvo; zmaga nad Norveško. 

 Ženska mladinska reprezentanca, trenerka; svetovno prvenstvo 2008;  15. mesto. 

 Ženska B reprezentanca, trenerka od 2006 -1009

 Predsednica strokovnega sveta pri RK Trimo Trebnje. 

 RK Krim Mercator; prva trenerka od julija 2008 - 2011. 

 Švica – Ženska reprezentanca ; 2009 – do 2012

 Selektorica ženske članske reprezentance Slovenije; od leta december 2012 - 

 

Članstvo v strokovnih združenjih  in organizacijah:
 Vlada republike Slovenije, članica strokovnega sveta za šport, 2004 do 

2006.

 Članica  »lektorske skupine« pri EHF (Mednarodna rokometne zveze) ; in 

v okviru tega predava v tujini  in organizacija mednarodna strokovna 

srečanja.  

 Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije, članica od leta 2000 dalje. 

 OKS-ZŠZ; Komisija za vrhunski šport, članica od leta 2007 2011-

 Ministrstvo za šolstvo in šport; Članica komisije za Bloudkova priznanja, 

od leta 2007 dalje



Predavanja:

 Predavanje na trenerskem tečaju za pridobitev Strokovnega naziva »Trener 

rokometa«, januar 2002 in 2003 ter junij 2004, 

 Licenčni seminar Združenja rokometnih trenerjev Slovenije, junij vsako leto.

 Trimo Trebnje: STRATEŠKA KONFERENCA 2012 - Kako ohranjati vitalno energijo



Vodilne funkcije v strokovnih združenjih in organizacijah:

 predsednica Strokovnega sveta RZS od 2001 -2010 ; 

 podpredsednica Združenja rokometnih trenerjev od 2004 - 2010;

 Predsednica Odbora za šport, Mestna občina Ljubljana, mestni svet; od oktobra 2006;

 Univerza v Ljubljani, Športna zveza ULJ, predsednica strokovnega sveta za šport, od 

septembra 2007 –

 Javni zavod Šport LJUBLJANA – predsednica Sveta

 Javni zavod Ljubljanski grad – podpredsednica Sveta 

 Žale d.d. – članica Nadzornega sveta.

Članstvo v strokovnih združenjih  in organizacijah:
1* Članica  Združenja rokometnih trenerjev Slovenije, od leta 1986;

2* Članica  Strokovnega sveta RZS, od leta 1987; 

3* Članica  predsedstva RZS, od leta 1993 - 2010;
 Član skupine predavateljev Evropske rokometne zveze (EHF Lecturer) – od leta 1994

 Članica Združenja članov nadzornih svetov, 2008 -  .

 Komisija za Bloudkova priznanja – 2009- 2012

 OKS – članica Odbora za vrhunski šport – 2009 - 2012

 Evropska rokometna zveza – članica WHB – 2012 - 


	Na dodiplomskem študiju:
	Na tečajih:

