
ZAPISNIK 
55. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 17.01.2018 ob 15:00, 
v sejni sobi The Westin Zagreb hotela, Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. 

 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Boštjan KOZOLE, Vianej VIŠNJEVEC, Borut ŠKABAR, Zoran JANKOVIĆ 
(pooblastilo), dr. Bor ROZMAN, Bojan CIZEJ, Beno LAPAJNE, Roman VOLČIČ, Borut HREN, Marjan 
POTOKAR, Janko POŽEŽNIK, mag. Boris NOVAK (pooblastilo), Tomaž JONTES (pooblastilo), Franci 
MIKLAVČIČ (pooblastilo), dr. Marko ŠIBILA (pooblastilo) in predsednik Franjo BOBINAC; 
 
ODSOTNI ČLANI: Blaž BRODNJAK, Goran BOJOVIĆ, Janez ŽIVKO, Danilo FERJANČIČ, Janez ŠKRABEC, 
Andrej GOMBOŠI in Sergeja STEFANIŠIN. 
 
OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Uroš MOHORIČ, Mateja KAVČIČ, Petra JEREB. 
 
DNEVNI RED: 
1. Odločitev o nadaljevanju tekmovanja moške reprezentance na EP v Zagrebu; 
2. Odločitev o nadaljevanju postopkov po poti arbitraže na EHF 
 
PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 55. sejo predsedstva RZS. Ugotovil 
je, da je prisotnih enajst članov predsedstva, pet članov je pooblastilo predsednika. Skupaj torej 16 
članov predsedstva. Predsednik je podal ugotovitveni sklep. 
 
SKLEP  
55. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 16 od 23 članov 
predsedstva RZS. 
 
 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlagani dnevni red.  
 

SKLEP 

Člani predsedstva potrjujejo predlagan dnevni red za 55. sejo predsedstva RZS. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 
 
 

Ad. 1 /Ad. 2  
 
PREDSEDNIK na kratko predstavi delovanje slovenskega središča. Slovensko središče poteka že od 
leta 2015, vse zelo dobro poteka, udeležba je vrhunska, program je zanimiv. Na kratko povzame 
program ter pohvali Gorana Cvijića, Bora Rozmana in Jerneja Buzzetija za organizacijo slovenskega 
središča. 
V nadaljevanju preide na glavno temo seje in sicer odločanje o nadaljevanju moške članske 
reprezentance na EP ter odločitv o nadaljevanju postopkov po poti arbitraže EHF. Predsednik poda 
kratek komentar prvih dveh tekem. Na tekmi z Makedonijo je šlo za stvar kriterija sojenja, vendar 
smo imeli svoje možnosti, ki jih nismo izkoristili. S strani sodnikov nismo bili materialno oškodovani. 
Na tekmi proti Nemčiji je prišlo do materialne oškodovanosti, zato smo se pritožili, vendar sta bili 
tožbi na 1. in 2. stopnji zavrnjeni. Zaradi nastalih situacij se razmišlja o odhodu iz prvenstva. Predlog 
sklepa je, da se po športni poti gre naprej, saj si fantje zaslužijo naslednje tekme, prav tako pa tudi 



nadaljnja velika tekmovanja, se pa zadeva nadaljuje tudi po pravni poti. Besedo preda Urošu 
MOHORIČU, da pove kako je sojenje izgledalo s klopi. 
 
Uroš MOHORIČ pove, da je bilo na tekmi z Makedonijo najmanj 9 odločitev v našo škodo, sodnika pa 
sta namenoma želela držati Makedonce v naši bližini. V kolikor bi se določene situacije odvile 
drugače, bi se tudi tekma zaključila na drugačen način. Glede tekme z Nemčijo, sodnika po kvaliteti 
nista bila dorasla nivoju tekme, s čemer se strinja tudi nemška reprezentanca. Izključitev Kavtičnika v 
45. minuti je vplivala na odločitve nadaljnjega poteka. Sporna je bila zadnja sodniška odločitev, ki nas 
je materialno oškodovala.  
 
PREDSEDNIK preda besedo še Boštjanu KOZOLETU. 
 
Boštjan KOZOLE izpostavi ljudi, ki so pomagali v nastali situaciji in se zahvali sodniški komisiji RZS in 
Janku Požežniku. Meni, da je napačna interpretacija sodniških odločitev iztočnica za nadaljevanje po 
pravni poti, saj je cilj, da se podobne stvari ne bi več dogajale. Pove, da smo prejeli ogromno odzivov, 
prav zato tudi poteka seja. Meni, da je na prvem mestu šport in iz tega moramo priti močnejši. Veseli 
ga, da imamo za selektorja Veselina Vujovića, ker so njegove izjave vedno imele rep in glavo in je 
ponosen, da vodi našo veliko reprezentanco. 
 
PREDSEDNIK preda besedo še generalnemu sekretarju. 
 
Goran CVIJIĆ se strinja z vsem povedanim in nima veliko za dodati. Meni, da se moramo v prihodnje 
zoperstaviti EHF ter preko koalicije držav stopit korak naprej. Trenutno se dopušča, da so na igrišču 
profesionalci igralci in dva amaterja sodnika. Veliko ljudi je nezadovoljnih, ampak je prav, da fantje 
tekmovanje nadaljujejo, saj se nimamo pravico igrati z usodo celotnega slovenskega rokometa,  
nenazadnje pa je naš glavni cilj uvrstitev na Olimpijske igre ter medalja. 
 
PREDSEDNIK odpre razpravo. 
 
Bojan CIZEJ čestita fantom in prosi Uroša MOHORIČA naj jim čestitke prenese naprej. Prosi Janka 
POŽEŽNIKA za komentar glede zadnje sodniške odločitve na tekmi proti Nemčiji ali je bila le ta krštev 
ali ne. Njegova pobuda pa je še, da se pripravi okrogla miza na Evropskem mladinskem tekmovanju, 
ki bo potekalo v Celju, saj bojo prisotni vsi višji ogani EHF ter se na okrogli mizi izpostavi 
problematiko. 
 
PREDSEDNIK pobudo podpre in preda besedo Janku POŽEŽNIKU. 
 
Janko POŽEŽNIK pove, da je kvaliteta sojenja na najvišjih tekmovanjih padla. S takimi problemi, kot se 
tukaj dogajajo se v svoji dolgoletni karieri še ni srečal. Meni, da je bila manjava generacij pred leti 
ključnega pomena za nastalo situacijo, saj so odrezali izkušene sodnike ter pripeljali zelo mlade. Prav 
zaradi dvomov je pripeljalo do spremembe pravil v letu 2016. Po debati z ostalimi sodniki je v našem 
primeru šlo za sodniško napako ter kršenje pravil, kar so potrdili tudi sodniki iz IHF. Meni, da na tekmi 
ni šlo za dogovor med sodniki ali usmeritev ,ampak, da je bil pri sodnikih prisoten strah zaradi svojih 
nadrejenih ter da so z nominacijo posledično vplivali na sojenje. 
Odvetnica PETRA povzame nastalo situacijo glede pritožbe. Vezano na zadnjo sodniško odločitev na 
tekmi proti Nemčiji je bila vložena pritožba, ki je bila na 1. in 2. stopnji zavrnjena. V roku 21 dni se 
lahko vloži tožba na najvišjo inštanco v okviru EHF. Pripravili so predlog postopanja, ki ga predstavita 
ostala dva odvetnika. CAS je neodvisno sodišče, kjer morata postopek potrditi obe stranki. Dvomi, da 
bi EHF želela sodelovati. V kolikor se vloži tožbo za nadaljevanje postopka je nujno potrebno 
angažirati neodvinega strokovnjaka, najbolje tujca, ki bo tolmačil ali je bila sodniška odločitev kršena 
ali ne. Z njim pridobimo izvedniško mnenje, dopustni pa so vsi ostali dokazi, ki se jih pridobi na lastne 
stroške. V nadaljnjem postopku sodeljujejo trije arbitri, enega lahko predlagamo mi.  



 
Odvetnik povzame odgovor s strani EHF. Pove, da se pritožni organ ni spustil v vsebino, ampak 
zagovarjajo, da se sodniške odločitve ne da razveljaviti. 
 
Bor ROZMAN postavi vprašanje Kaj bi se zgodilo, če bi igralci že zapustili igrišče in odšli v garderobo? 
 
Uroš MOHORIČ odgovori, da so morali počakati ter da so jim kasneje omogočili isti vpogled, kot so ga 
imeli sodniki ter da iz posnetka ni razviden čas tekme.  
 
Odvetnica pove, da je spor nastal zaradi nejasnih pravil igre ter nejsnih sankcij za ravnanje igralcev. 
Tolmačijo, naj bi bili v pravilih napisani le napotki in sledniki, zato je potrebno najeti sodnika, ki v 
Evropi nekaj velja, da utemelji pravila. 
 
PREDSEDNIK prevzame besedo. Nastavi vprašanje Kaj pridobimo s tožbo in kaj je naš cilj? Predsednik 
želi biti akter za spremembo. Gre za spremembo subjektivnih menenj, nagrajevanja sodnikov in želi 
da se pristopi skrajno profesionalno, s čimer bomo ugled slovenske ekipe gradili. Želi da umirimo 
žogo in se posvetimo športu – nadaljnjim tekmam, nato pa se pritožimo dalje. 
 
Roman VOLČIČ prosi za besedo, PREDSEDNIK mu besedo preda. 
 
Roman VOLČIČ se strinja s predsednikom in zadevo kot dolgoročno vidi pozitivno, ne pričakuje pa, da 
bi tožba karkoli spremenila trenutno stanje na EP. Izpostavi še delo delegata in opozori, da na tekmi v 
ključnih trenutkih nista delegata imela nobene vloge. 
Za besedo prosi Borut ŠKABAR, PREDSEDNIK mu besedo preda. 
 
Borut ŠKABAR poudari, da ko kupiš pralni stroj ima priložena navodila za uporabo, ki so jasno 
napisana. Prav zato je mnenja, da naredimo za rokomet ogromno, če gremo po pravni poti dalje. 
Poudari predvsem, da cilj ni neko nadomestilo, finančna struktura, temveč za to, da se uredijo pravila 
in da se to ne dogaja več. 
 
PREDSEDNIK preda besedo Marjanu POTOKARJU. 
 
Marjan POTOKAR pove da je telefonskih klicev malo morje. Poudari, da je javno mnenje, da smo 
heroji in da bomo danes zmagali. Sprašuje se, kaj bomo od tožbe dobili in je mnenja, da dobimo 
ogromno, saj bomo vzor vsem ostalim. Ljudje nas podpirajo, kupili so vstopnice in bodo za nas navijali 
ter stiskali pesti, zato je na tekmovanju potrebno nadaljevati. 
 
PREDSEDNIK preda besedo Bojanu CIZEJU. 
 
Bojan CIZEJ se strinja, da moramo iti dalje, je pa mnenja, da ne bomo s tem nič spremenili. 
 
PREDSEDNIK preda besedo Boru ROZMANU. 
 
Bor ROZMAN povzame sam protokol glede pritožbe in pove, da so procesno bile stvari zelo slabe. 
Strinja se, da moramo dobiti zaveznike in nadaljevati pot. Predlaga tožbo za 10 milijonov proti EHF, 
zaradi sponzorjev, ki so se želeli umakniti. Želi da se zadeva spelje na rednih sodiščih.  
 
PREDSEDNIK pove, da gre tu za civilno tožbo, za katero se lako odločijo v roku treh let. Zadevo bodo 
se prespali, sedaj je pomembna današnja tekma. Za besedo prosi še Beno LAPAJNE, PREDSEDNIK mu 
preda besedo. 
 



Beno LAPAJNE se v imenu igralcev zahvali Rokometni zvezi za vso pommoč in podporo ter pohvali 
igralce glede njihovega obnašanje ob taki krivici. 
 
PREDSEDNIK na skupno glasovanje, da dva 
 
SKLEPA 

1. Nadaljevanje z igranjem na Evropskem prvenstvu. 
2. Nadaljevanje po poti arbitraže z nadaljnjimi postopki 

 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta na glasovanju (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
 
Ob 16.00 je predsednik zaključil sejo in se zahvalil prisotnim za sodelovanje. 
 
Zagreb, 17.1.2018                                                                                             Franjo Bobinac 
                       predsednik 


