
 

 

 
 

ZAPISNIK  35. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 
 

ki je bila v ponedeljek, 17. decembra, 2018, ob 18. uri, v konferenčni dvorani Austria Trend 
Hotela. 

 
PRISOTNI: Matej Erjavec, Borut Kop, Sergej Ravnikar, Roman Lisac, Igo Gruden, Anže Kalan, Rado 
Trifunović, Gregor Griljc, Sašo Ristić, Kristijan Novak, Gašper Kromar, Damijan Korošec 
 
ODSOTNI: Marko Šter, Matej Pirc, Jernej Močnik, Uroš Slavinec 
 
OSTALI PRISOTNI: Rašo Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Damir Rađenović, Gorazd Trontelj, 
Mirko Jurjavčič, Maja Repež; 

 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika in sklepov 34. seje IO KZS z dne 14.11.2018. 

2. Dopolnitev propozicij U11 in U9. 

3. Določitev datuma Redne letne skupščine KZS. 

4. Določitev datuma naslednje seje IO KZS. 

5. Razno. 

 

 

    
Matej Erjavec, l.r. 

Predsednik KZS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SPREJETI SKLEPI: 
 
Pred pričetkom seje je predsednik povedal, da se je mandat v Izvršnem odboru iztekel trem članom 
(Urošu Slavincu, Marku Šteru in Mateju Pircu), se jim ob tej priložnosti zahvalil za sodelovanje in 
opravljeno delo, v prihodnosti pa bo predlagal nove kandidate. 

 
K točki 1.  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 34. seje Izvršnega odbora, z dne 14.11.2018. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2. 

Gorazd Trontelj predstavi spremembe/dopolnitve, da U9 in U11 tekme sodijo trenerji, s čimer 
bi se znižalo stroške, razbremenilo sodnike…   

Borut Kop ima glede tega negativno mišljenje. Pove, da je bil v razgovoru še s 4-5 klubi (katerimi, 
ni navedel), ki imajo ravno tako negativno mnenje glede predlaganih sprememb oziroma 
dopolnitev.  Navede premajhno število trenerjev v klubu, sprašuje se, kje bodo mlajši sodniki 
dobili izkušnje. S podobnimi skrbmi (kako zagotoviti zadostne kapacitete za sojenje med trenerji) 
se soočata tudi Lisac in Novak. 

Ristič pove, da trenutno nobena OSO ne deluje tako, kot bi morala in da za U9 ter U11 trenutno 
ni dovolj sodniškega kadra.  

Rado Trifunović poda mnenje, da sojenje selekcijam U9 in U11 ni najboljši poligon (okolje) za 
učenje sodnikov, saj največ izkušenj in znanja pridobi ob starejšem kolegu. Pove še svojo izkušnjo 
iz preteklosti, ko so mlajšim selekcijam vselej sodili trenerji, ki imajo ob tem odlično možnost 
vzporednega komuniciranja, učiti in vzpodbujati mlade igralce…. Sproščenost in pozitivna 
naravnanost je za otroke ključna. 

Gorazd Trontelj pojasni, da za U11 to pomeni organizacijo treh turnirjev v sezoni, za U9 pa enega 
do dva turnirja na leto, kar količinsko ni tako neizvedljivo. 

Boris Majer pove, da sodnikov realno ni, saj trenutno stanje (7-9 odsojenih tekem na vikend) ni 
normalno. Za U13 se občasno dogaja, da se delegira samo en sodnik, ker je kadrovsko 
pomanjkanje izjemno. V letošnji sezoni je namreč precej več prijavljenih ekip kot prejšnja leta. 
Predlaga, da tisti klubi, ki ne morejo zagotoviti sodnikov, sporočijo to na KZS in ta bo poskušala 
zagotoviti sodnika. 

Borut Kop se boji, da se bo iz U11 prihodnje leto prenesel ta sistem še na U13. OSO ne opravlja 
svojega osnovnega dela, zato ne vidi smisla, da še delujejo. 

Predsednik Erjavec pozove člane k iskanju rešitev. 



 

 

Rado Trifunović je mnenja, da bi za 'novačenje' in predstavitev 'sodniškega poklica' potrebovali 
posebnega človeka, ki bi izključno hodil po klubih in motiviral mlade igralce ter jim predstavil 
sodništvo. Sodniki predloga za to nimajo. 

Sergej Ravnikar vpraša o zagotavljanju sojenja do konca prvenstva, na kar Ristič odgovori, da so 
sodniki podpisali podjemne pogodbe, ki naj bi zagotavljale nemoteno sojenje. 

Lisac preveri stanje pri svojih trenerjih, ki so mu potrdili, da je bilo sojenje v preteklosti U9 (sodili 
trenerji) brez težav in je odlično funkcioniralo, zato bi lahko tudi pri U11 šli v enak projekt.  

Predstavniki preostalih Združenj glede omenjene teme niso aktivneje razpravljali oziroma so vsi 
predstavniki zagotovili, da bodo do konca tedna preverili mnenje v klubih znotraj svojih Združenj, 
nato se pripravi korespondenčna seja. 

Sklep: O dopolnitvah Tekmovalnih propozicij za U9 in U11 predstavniki Združenj klubov pridobijo 
mnenja preostalih klubov do petka 21. 12., podajo povratno informacijo na KZS, za 3.1.2019 se 
pripravi korespondenčna seja.  

 Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3.  

Sklep: Redna letna skupščina bo 13.6. ob 18h. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4. 

Sklep: Naslednja seja IO bo 14.1. ob 17h. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5. 

Mirko Jurjavčič predstavi poročila delovanja reprezentanc v iztekajočem se letu. Na poročilo ni 
dodatnih vprašanj oziroma pripomb. 

Sklep: Predstavljeno poročilo se sprejme v celoti. 

 

Seja je bila končana ob: 19.15    Zapisala: Maja Repež 

 




