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KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Leskoškova 12 
1000 LJUBLJANA 
  
 

VOLILNI PROGRAM KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA KZS 
  
Kot kandidat za predsednika KZS bom skupščini in članom zveze predstavil naslednja izhodišča za 
delovanje KZS v obdobju 2018 - 2022: 
  

1. ZAKAJ KANDIDIRAM ZA ŠE EN MANDAT 
 
V mandatu, ki se izteka, sem izkusil veliko pozitivnih in negativnih plati predsedovanja KZS. Nabral sem 
si izkušnje, ki mi jih je ob prvi kandidaturi verjetno  manjkalo. Predvsem pa sem spoznal, da sem ob prvi 
kandidaturi podcenil potrebni angažma, ki je nujen, da predsednik KZS opravlja svojo vlogo. Tekom 
prvega mandata sem nato v spoznavanje in usklajevanje različnih deležnikov in njihovih interesov v 
slovenski košarki vložil nepričakovano veliko časa in energije. Tudi na račun svojega poklica in družine.  
 
Zato odločitev, da kandidiram za nov mandat sploh ni bila lahka. Zanjo sem se odločil po pogovoru z 
družinskimi člani in po tem, ko sem ugotovil, da med sodelavci na KZS uživam potrebno podporo za 
nadaljnje delo. 
 
Ključni osebni motiv, da ponovno kandidiram, pa je v tem, da se zavedam, da delo, ki sem si ga zadal 
opraviti na KZS, še ni v celoti opravljeno. V gospodarstvu velja pravilo, da potrebuješ dva mandata, da 
izpelješ oziroma vsaj poskušaš izpeljati vse, kar si si zamislil. Podobno pa vidim, da je tudi v športu. Ker 
še vedno čutim željo in odgovornost, da nadaljujem začeto delo, sem se odločil za ponovno kandidaturo. 
 
 

2. KJE VIDIM GLAVNE IZZIVE V DELOVANJU KZS ZA PRIHODNJA 4 LETA 
 
V preteklih štirih letih nam je po moji oceni uspelo na KZS zgraditi ekipo predanih in strokovnih 
posameznikov, ki jim ni tuje ekipno delovanje in povezovanje.  
 
Precej novega in dobrega smo zato lahko uvedli na področju moških in ženskih članskih in mlajših 
reprezentanc. Krona vsega je gotovo naslov Evropskih prvakov v moški članski košarki. Velik uspeh je 
tudi prva uvrstitev ženske članske reprezentance na Eurobasket, ta ekipa pa je v tem trenutku tudi zelo 
blizu ponovitvi tega rezultata. Pomemben uspeh je bila tudi srebrna medalja na ženskem evropskem 
prvenstvu U20.  
 
Zavedam se, da je na področju reprezentančnih tekmovanj verjetno lažje vpeljati spremembe in potem 
zasledovati nek rezultatski cilj, kot pa je to na klubskem področju. Menim, da je tako zato, ker ima KZS 
praktično sama vse vzvode za delovanje reprezentanc v svojih rokah. Boleča izjema so žal sedaj aktualne 
kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2019, ki zaradi sporov in neusklajenosti na relaciji FIBA-ULEB/ECA-
NBA potekajo v močno okrnjenih sestavah reprezentanc, kar je po mojem mnenju nedopustno in 
škodljivo za košarko. Vseeno pa kot rečeno bolj ali manj KZS sama lahko vodi in odgovarja za delovanje 
reprezentančnih selekcij. Tu se potem lahko pokažejo vse prednosti homogene in fleksibilne strokovne 
ekipe, ki sedaj predano dela na KZS, pod vodstvom generalnega sekretarja.  
Položaj je bistveno drugačen na področju klubske košarke. Tam je KZS samo eden od številnih 
deležnikov, ki lahko soodloča in zagotavlja format in regularnost domačih tekmovanj, zelo malo vpliva 
pa ima žal na samo delovanje in stanje klubov ter na usklajenost in prehodnost različnih mednarodnih 
tekmovanj. 
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Vseeno smo v prvem mandatu, kljub številnim sporom med FIBA-ULEB/ECA-ABA-NACIONALNE ZVEZE-
KLUBI skušali omogočiti (ali pa vsaj ne prepovedati, čeprav se je od nas to zahtevalo) čim več slovenskim 
klubom sodelovanje v mednarodnih tekmovanjih, ki lahko edina realno pokažejo vrednost in kvaliteto 
naših klubov. Pri tem smo se velikokrat srečali (npr. pri uvrščanju v Fibino ligo FCL) z relativno 
utemeljenimi očitki, da rezultati zadnjih let, finančno stanje in igralski ter infrastrukturni nivo naših 
klubov ne dopušča realizacije naših zahtev pri različnih mednarodnih deležnikih (direktno sodelovanje v 
najvišjih klubskih tekmovanjih). 
 
Vsekakor ocenjujem, da so ravno na klubskem področju ostali največji izzivi za naslednja štiri leta.  
 
KZS sicer ne more niti voditi klubov, niti jih neposredno financirati. Lahko pa in si mora v sodelovanju s 
klubi prizadevati, da bodo domača tekmovanja čim bolj privlačna, organizirana, regularna in čim cenejša 
za klube. Lahko si skupaj s klubi tudi na podlagi reprezentančnega uspeha, prizadeva za vpis in 
registracijo čim več mladih košarkarjev in košarkaric. Prav tako pa mora poskušati reprezentančni uspeh 
unovčiti pri ključnih financerjih slovenskega športa (FŠO, MIZŠ, sponzorji). 
 
Poudarjam, da med predstavniki klubov in združenj ter KZS že potekajo dokaj konkretni pogovori o 
možnih izboljšavah tekmovalnih sistemov in nižanju stroškov (vsaj v prvi ligi pa tudi o povečevanju 
prihodkov) za klube.  
 
KZS želi tudi konstruktivno sodelovati pri pogovorih med predstavniki klubov in sodniško organizacijo, 
saj so dogodki preteklega leta pokazali, da je samo z dialogom vseh deležnikov možno doseči sistemske 
spremembe na področju sodniških stroškov, izobraževanja in kvalitete sojenja. 
 
V zvezi s trenersko organizacijo pa želim poudariti, da smo že doslej uspeli povečati sofinanciranje 
večjega števila trenerjev s strani OKS in države, k temu pa bomo težili tudi v naslednjih štirih letih. 
 
Eden od dodatnih fokusov KZS bo zaradi velike popularnosti in dodatne teže, ki jo je pridobila z 
umestitvijo med olimpijske športe, tudi košarka 3x3.  
 
 

3. PREDLOG ZA IZVOLITEV PODPREDSEDNIKOV KZS 
 
Glede na vse navedeno predlagam, da ekipa, ki je KZS vodila minula 4 leta ostane nespremenjena. Zato 
za podpredsednika skupščini v izvolitev ponovno predlagam Gregorja Griljca in Iga Grudna. Oba sta 
poslovneža z bogatimi izkušnjami iz gospodarstva in sedaj tudi že s precej izkušnjami iz športa.  
 
 

4. SKLEPNO  
 
Če povzamem, glavni cilji KZS v naslednjih 4 letih bodo: 

• Na področju članskih reprezentanc: uvrstitev moške in ženske reprezentance na največja 
tekmovanja (SP2019, Olimpijske igre 2020, Eurobasket 2021, žensko EP 2019…). 
 

• Na področju mladih reprezentanc: razvoj bodočih članskih reprezentantov in reprezentantk kot 
primarni cilj, če pa se ponudi priložnost, pa seveda tudi naskok na najvišja mesta na teh 
tekmovanjih. 
 

• Na klubskem področju: sodelovanje s klubi, iskanje novih rešitev za popularizacijo in razvoj 
klubske košarke, čim boljši servis s strani KZS, preveritev možnih prenov tekmovalnih sistemov, 
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dodatno jačanje državnega prvenstva (DP) kot osnovnih tekmovanj, skozi katere se klubi 
kvalificirajo tudi v mednarodna tekmovanja. 
 

• Na področju mednarodnih in drugih športnih povezav: krepiti vlogo KZS, izkoristiti dodatno težo 
evropskega naslova pri vključevanju in vplivu v mednarodnih povezavah, nadaljnji razvoj že 
sedaj dobrih odnosov z ostalimi košarkarskimi zvezami, nadaljnje sodelovanje z OKS in ostalimi 
špotnimi zvezami. 
 

• Financiranje športa: nadaljevati s prizadevanji za več državnega denarja v športu nasploh, 
posledično tudi v košarki, dodatno izboljšanje sodelovanja s sponzorji, kar posledično lahko 
pomeni tudi možnost delnega nižanja stroškov KZS za klube. 
 

• Pisarna KZS: nadaljnje urejanje delovnih procesov in izboljšava postopkov, ki smo jih uvedli v 
prvem mandatu, s ciljem da KZS na eni strani suvereno obvladuje potrebe po delu z 
reprezentancami in na drugi strani predstavlja čim bolj klubom prijazen servis (tekmovalni 
sistemi, licenciranje, prestopi, sodniški stroški, sofinanciranje trenerjev, itd..). 

 
 
  
V Ljubljani, 5.3.2018 
 

MATEJ ERJAVEC 
 


