
 

 

ZAPISNIK  39. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 
 

ki je bila v četrtek, 26. septembra, 2019, ob 17.00 uri, v konferenčni dvorani Austria Trend 
Hotela. 

 
PRISOTNI: Matej Erjavec, Borut Kop, Rado Trifunović, Gregor Griljc, Urban Žnidaršič, Kristijan 
Novak, Anže Kalan, Sergej Ravnikar, Gašper Kromar 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Sandra Kos, Damijan Korošec, Igo Gruden, Jernej Močnik 
 
OSTALI PRISOTNI: Rašo Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Grega Brezovec, Damir 
Rađenović, Maja Repež; 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 38. seje IO KZS z dne 12.6.2019. 

2. Potrditev izvoljenih predstavnikov Združenj moških klubov in članov IO KZS. 

3. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 19.7.2019. 

4. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 31.7.2019. 

5. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 6.8.2019. 

6. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 11.9.2019. 

7. Odobritev sojenja mednarodnim sodnikom tekmovanja ULEB  v VTB United League. 

8. Spremembe in dopolnitve Tekmovalnih propozicij. 

9. Spremembe Tekmovalnega pravilnika za 3. in 4. SKL. 

10. Poročilo Registracijske komisije. 

11. Sprejem cenika. 

12. Določitev datuma naslednje seje IO KZS. 

13. Razno.      

        Matej Erjavec, l.r. 
                                                       Predsednik Košarkarske zveze Slovenije 

 
 
 
 

 
 



 

 

SPREJETI SKLEPI: 

 
 

K točki 1:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 38. seje IO KZS z dne 12.6.2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2:  

Sklep: Izvoljeni predstavniki Združenj moških klubov se potrdijo in sicer: 

Združenje 1.lige: Kristijan Novak – predsednik, Sandra Kos – predstavnica zmagovalne ekipe 1.SKL 

pretekle sezone. 

Združenje 2.lige: Anže Kalan – predsednik 

Združenje 3. in 4. lige: Gašper Kromar – predsednik 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 19.7.2019 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 31.7.2019 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 6.8.2019 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

 



 

 

K točki 6:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 11.9.2019 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 7:  

Sklep: Odobri se sojenje mednarodnim sodnikom tekmovanja ULEB v tekmovalni sezoni 2019/2020. 

Delegator VTB lige mora za delegiranje sodnika pridobiti soglasje delegatorja KZS, ki lahko odobri 

delegacijo v kolikor sodnik izpolnjuje svoje obveznosti v okviru sojenja državnega prvenstva in 

pokalnega tekmovanja SPAR.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 8:  

Anže Kalan izpostavi, da on-line statistika omogoča prirejanje rezultatov na črnem trgu športnih stav, 

s čimer bi se lahko to preneslo tudi na tekmovanja v 3. ligi. Predsednik pove, da KZS po potrebi sodeluje 

z ustreznimi državnimi organi, vendar so stvari težko dokazljive. Člani se strinjajo, da je potrebno 

delovati predvsem v smeri preventive in že v mlajših starostnih kategorijah predstaviti posledice 

takšnega ravnanja. 

Sklep: Potrdijo se predlagane spremembe Tekmovalnih propozicij.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 9:  

Sklep: Predlagane spremembe Tekmovalnega pravilnika za 3. in 4. SKL za člane se sprejmejo v celoti. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 10:  

Komisar lige, g. Boris Majer izpostavi podatek, da je Registracijska komisija v prestopnem roku do 

15.9.2019 obravnavala 746 prestopov (od cca 7000 registriranih posameznikov), kar pomeni izjemen 

odstotek prestopov. 

 

 



 

 

Boris Majer člane IO seznani o pritožbi KK Cedevita Olimpija v primeru igralca Krampelj Martin (KK 

Krka vs. KK Cedevita Olimpija). 

Sklep: IO KZS potrdi sklep Registracijske komisije KZS, da se igralcu Krampelj Martinu odobri prestop 

iz KK Krka v KK Cedevita Olimpija. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Boris Majer člane IO seznani še o primeru igralca Mikuž Matic (KK Vrhnika vs. KD Ilirija). 

Sklep: Igralcu Mikuž Matevž se omogoči nastopanje v tekmovalni sezoni 2019/2020  v KD Ilirija s 

statusom posojenega igralca. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 11:  

Cenik se pošlje vsem klubom oziroma članom KZS.  

Sklep: Sprejme in se v celoti potrdi cenik v predlagani obliki. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 12:  

Sklep: Naslednja seja IO bo v četrtek, 14.11.2019 ob 17h. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 13 - razno:  

Rado Trifunović kot predsednik Strokovnega sveta člane seznani o mlajših reprezentančnih selekcijah, 
ki bodo v letu 2020 nastopale na Evropskih prvenstvih. Za nastop na EP so predvidene MU16, MU18, 
MU20, ŽU16 in ŽU18. Borut Kop in Sergej Ravnikar izrazita pomislek o nenastopanju ŽU20. Predsednik 
Strokovnega sveta bo na naslednji seji SS izpostavil primer in po potrebi pripravil Korespondenčno sejo. 

Sklep: Selekcije MU16, MU18, MU20, ŽU16 in ŽU18 se prijavi za nastopanje na prvenstvih 2020. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Kristijan Novak pove, da KZS še vedno čaka plačilo Cedevite Olimpije (50.000 €), po plačilu bodo klubi 
1. moške SKL izstavili Košarkarski zvezi račun, s čimer se zapirajo medsebojne odprte terjatve. 
 
Kristijan Novak seznani člane IO, da se v zadnjih mesecih po klubih iz strani FURS-a vrstijo davčne 
kontrole, katerim v primeru ugotovljenih nepravilnosti sledijo visoke finančne kazni. Borut Kop 
predlaga, da se pošlje pobudo na OKS, v kolikor bi lahko klubom v bodoče izstavili izjavo/potrdilo, da 
OKS podpira štipendiranje določenim perspektivnim športnikom. 
 
Boris Majer poroča o delu Komisije za sodniška vprašanja. Od februarja do danes se je število sodnikov 
povečalo za 56. V preteklih 3-4 mesecih se je izvedlo večje število različnih seminarjev in izobraževanj 
ter s kampanjo ‘Postani sodnik’ se je v jesenskem terminu pridobilo 22 novih sodnikov. 
 
Anže Kalan poroča o sestanku, ki ga je imelo Združenje 2. SKL, kjer so člani izrazili željo po brezplačnem 
sojenju v pripravljalnih tekmah 2. SKL. Izpostavili so tudi odhajanja (med igralno sezono) igralcev 5 na 
5 na reprezentančne akcije za košarko 3x3, s čimer pride v določenih klubih do izpada ključnih igralcev. 
Pojavi se tudi vprašanje zavarovanja oziroma odškodnine. Aleš Križnar pove, da se je letošnji koledar 
3x3 & 5x5 maksimalno uskladil. Razlog je ravno v tem, da bi do the težav prihajalo čimmanj.  Anže 
izpostavi še željo po highlights-ih oz. live stream prenosih tekem 2.SKL na Youtube-u (previdnost zaradi 
določenih pravic) in spodbudi vse kljube k aktivni uporabi in podpori drug drugemu (klubi) na socialnih 
omrežjih (tag…). 
 
Borut Kop predlaga, da komisar lige pripravi rezervne termine v času igranja kvalifikacijskih tekem v 
kategoriji članic, saj je v ekipi ŽKK Cinkarna Celje večje število igralk članic državnih reprezentanc drugih 
držav. Komisar lige odgovori, da so rezervni termini že zabeleženi v razporedu tekmovanja. 
Borut Kop predlaga, da se pripravi dokončna uskladitev poračuna sodniških stroškov v tekmovanjih 
ženskih ekip in se s tem seznani klube. 
 

 

Seja je bila končana ob: 18:24      Zapisala: Maja Repež 

 




