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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(pravni status) 

Košarkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) je prostovoljna zveza društev in organizacij, 

katerih osnovna dejavnost je športna igra košarka. 

KZS je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami Zakona o društvih kot zveza 

društev vpisana v register društev. 

KZS je nacionalna panožna športna zveza. 

 

2. člen 

(osnovni podatki) 

Uradno ime zveze je: KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE. 

Mednarodno ime zveze je: BASKETBALL FEDERATION OF SLOVENIA. 

Kratica zveze je KZS. 

Sedež zveze je v Ljubljani. Izvršni odbor KZS s sklepom in v skladu s tem statutom določi 

poslovni naslov sedeža KZS. 

KZS deluje na območju Republike Slovenije. 

 

3. člen 

(znak, zastava, žig) 

KZS ima svoj znak, pečat in zastavo ter druge elemente celostne grafične podobe. 

Znak je sestavljen iz motiva košarkarske žoge, ki je izrisana v podobi Triglava. 

Znak KZS je zaščiten in se lahko uporablja samo z dovoljenjem KZS. 

Pečat KZS je v obliki znaka, vsebuje pa napis Košarkarska zveza Slovenije. 

Zastava KZS vsebuje znak in napisa KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE in BASKETBALL 

FEDERATION OF SLOVENIA. 
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4. člen 

(ustanovitev in članstvo v mednarodnih organizacijah) 

KZS je bila ustanovljena 15. januarja 1950. 

KZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ). 

KZS je članica International Basketball Federation (FIBA). Sprejema pravila in odločitve OKS-

ZŠZ, FIBA, WADE in SLOADE ter v skladu z njimi usklajuje svoje akte. 

KZS se lahko včlani tudi v druge domače in mednarodne organizacije. 

 

 5. člen 

(zastopanje) 

KZS predstavlja in zastopa predsednik KZS. 

KZS po pooblastilu predsednika lahko predstavljajo in zastopajo tudi eden izmed dveh 

podpredsednikov, ki ga določi predsednik KZS, in generalni sekretar KZS. 

 

 6. člen 

(načelo javnosti) 

Delovanje KZS je javno.  

O svojem delu KZS obvešča javnost in svoje člane: 

 z uradnimi obvestili, 

 preko spletne strani KZS, 

 preko elektronskih sporočil, 

 na tiskovnih konferencah, 

 z vabilom na seje organov, 

 z organizacijo okroglih miz, 

 z izdajanjem publikacij, 

 na druge načine. 

Javnost dela in verodostojnost informacij zagotavljata predsednik in generalni sekretar KZS. 
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II. CILJI IN DEJAVNOSTI KZS 

7. člen 

(cilji) 

Cilj KZS je množičen in kakovosten razvoj ter organiziranost košarke v Sloveniji. 

 

8. člen 

(dejavnosti in naloge) 

Dejavnosti in naloge KZS so: 

 skrb za razvoj košarke in njeno promocijo, 

 organiziranje in vodenje državnih prvenstev, pokalnih tekmovanj in drugih tekmovanj, 

 organiziranje in vodenje aktivnosti državnih reprezentanc, 

 organiziranje usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja vseh kadrov, ki delujejo 

na področju košarke, 

 v sodelovanju z Združenjem košarkarskih trenerjev Slovenije skrbi, nadzoruje in 

omogoča opravljanje trenerskega dela zgolj trenerjem, ki imajo urejeno trenersko 

licenco skladno s pravilnikom o licenciranju košarkarskih trenerjev v Sloveniji, ki ga 

sprejme Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije. 

 občasno izvajanje založniške dejavnosti, 

 sodelovanje z drugimi podobnimi organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju 

košarke, 

 organiziranje športnih prireditev in nudenje strokovnih uslug na vseh področjih 

košarkarskega športa v skladu z veljavno zakonodajo, 

 mednarodno sodelovanje, 

 vzpodbujanje razvoja košarkarskih sredin, 

 dejavnosti na področju propagande in trženja, 

 sodeluje pri delu organov OKS-ZŠZ in delu državnih organov (strokovnega sveta za 

šport, Fundacija za šport in drugih organih) preko svojih predstavnikov, 

 sodeluje pri delu organov mednarodne košarkarske zveze FIBA in FIBA EUROPE preko 

svojih predstavnikov, 

 nastopanje proti uporabi dopinga in postopkov, ki so prepovedani s strani MOK, FIBA 

in svetovne protidopinške organizacije (WADA), 

 sodeluje v delu organov ostalih mednarodnih organizacij, ki so povezane s košarko. 
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III. ČLANI KZS 

9. člen 

(včlanitev v KZS in člani) 

Člani KZS so košarkarska društva, Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije in Društvo 

košarkarskih sodnikov. 

Splošni in posebni pogoji za sprejem v KZS so: 

 pisna izjava društva o sprejemu in spoštovanju statuta in drugih aktov in predpisov 

KZS, 

 potrdilo o registraciji društva z oznako sedeža, 

 ime odgovorne osebe, 

 obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, 

 potrdilo o vpisu v davčni register, 

 dogovor o mirnem reševanju sporov. 

Društvo sprejme v članstvo izvršni odbor KZS. 

Izvršni odbor lahko zavrne sprejem društva v članstvo, če so v organe društva imenovane ali 

izvoljene fizične osebe, ki so predhodno delovale v društvih, ki so izstopila iz tekmovanj, bila 

izključena, jim je bil izrečen suspenz ali so bila zaprta po skrajšanem postopku. 

Vsi člani morajo nove podatke o odgovorni osebi, spremembi sedeža društva ali spremembi 

uradnega imena društva sporočiti pisarni KZS v roku 30 dni po spremembi. 

Društva se lahko prostovoljno združujejo v področne zveze in združenja. 

 

10. člen 

(pravice in dolžnosti) 

Člani KZS imajo naslednje pravice: 

 da v okviru ciljev KZS enakopravno uresničujejo svoje interese, 

 da sodelujejo pri oblikovanju programa dela KZS, 

 da so obveščeni o delovanju KZS, 

 da volijo in so voljeni v organe KZS, 

 da so seznanjeni s finančno materialnim poslovanjem KZS, 

 da predlagajo akte KZS oz. njihove spremembe ali dopolnitve. 

Člani KZS imajo naslednje dolžnosti: 

 da delujejo skladno s cilji KZS, 
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 da spoštujejo akte KZS in sklepe organov KZS, 

 da spoštujejo enakost in suverenost vseh članov KZS ob upoštevanju enakega 

varovanja pravic ostalih članov, 

 da skrbijo za ugled KZS, 

 da redno plačujejo članarino in poravnavajo druge obveznosti do KZS in njenih članov. 

 

 

11. člen 

(častni člani) 

Častni član KZS je lahko posamezna fizična oseba, društvo, gospodarska družba, ki je 

povezana z košarko, ter druge gospodarske in negospodarske organizacije, ki ne izpolnjujejo 

pogojev za rednega člana. 

Častni člani KZS imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali člani KZS, razen aktivne in pasivne 

volilne pravice. 

Častno članstvo se pridobi s sklepom izvršnega odbora KZS. 

Častni člani so oproščeni plačila članarine. 

 

12. člen 

(prenehanje članstva) 

Člani KZS in njihovi člani se glede zadev o članstvu odločajo prostovoljno in neodvisno. 

Članstvo preneha:  

 z izstopom, 

 z izključitvijo, 

 s prenehanjem obstoja člana (društva). 

S prenehanjem članstva ne prenehajo finančne obveznosti bivšega člana do KZS in drugih 

članov. 

Član lahko izstopi iz KZS brez obrazložitve, ko poravna vse svoje finančne obveznosti do KZS 

in njenih članov. 

Član je lahko izključen iz KZS, če huje krši določbe statuta, drugih aktov KZS ali če dve leti 

zapored ne plača članarine. 
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O izključitvi odloča častno razsodišče, dokončno pa skupščina KZS. Pred sprejemom odločitve 

mora biti članu, ki mu grozi izključitev, dana možnost, da se o kršitvi izjavi. Odločitev 

skupščine o izključitvi člana je dokončna. 

Učinki izključitve nastopijo z dnem sprejetja sklepa o izključitvi, ki določa tudi poravnavo 

obstoječih medsebojnih finančnih obveznosti. 

 

IV. ORGANI KZS 

13. člen 

(organi KSZ) 

Organi KZS so: 

 skupščina, 

 izvršni odbor, 

 predsednik, 

 generalni sekretar, 

 nadzorni odbor, 

 strokovni svet, 

 disciplinska komisija, 

 častno razsodišče, 

 združenje moških klubov 1. SKL, 

 združenje moških klubov 2. SKL, 

 združenje moških klubov 3. SKL in 4. SKL, 

 združenje ženskih klubov. 

 

a) SKUPŠČINA 

14. člen 

(skupščina KZS) 

Skupščina je najvišji organ KZS. Sestavljajo jo pooblaščeni predstavniki članov in sicer: 

 po en predstavnik vsakega društva, 

 po trije predstavniki Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, 

 po trije predstavniki Društva košarkarskih sodnikov. 

Pri odločanju ima vsak predstavnik na voljo en glas. 

Na skupščini lahko sodelujejo tudi člani organov KZS, vendar ne morejo glasovati in odločati 

o zadevah, o katerih sklepa skupščina. 
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15. člen 

(sklic in zasedanje skupščine) 

Skupščina je lahko redna ali izredna. 

Redno zasedanje skupščine se skliče vsako leto. Skliče ga predsednik KZS ali izvršni odbor 

KZS. 

Izredno zasedanje skupščine se skliče po potrebi. Skličejo ga lahko: 

 predsednik KZS, 

 izvršni odbor KZS, če to zahteva najmanj 2/3 njegovih članov, 

 društva, če to zahteva najmanj 20 društev, 

 nadzorni odbor KZS, 

Vabilo z dnevnim redom mora biti poslano najmanj 14 dni pred zasedanjem, gradivo za sejo 

pa najkasneje 7 dni pred zasedanjem. 

Izredna skupščina lahko odloča samo o zadevah zaradi katerih je bila sklicana. 

Izredno skupščino mora sklicati predsednik KZS v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic, v 

nasprotnem primeru jo lahko skliče predlagatelj. 

 

16. člen 

(odločanje na skupščini) 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem času navzočih več kot polovica članov, ki imajo 

pravico glasovanja. 

Če ob predvidenem času skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut. Zatem 

skupščina lahko veljavno odloča, če je navzočih najmanj 20 predstavnikov različnih članov s 

pravico glasovanja. 

 

17. člen 

(način odločanja) 

Skupščina na predlog predsednika KZS izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva overitelja 

zapisnika in verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo 

in druge delovne organe. 
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O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja 

zapisnika. Skupščino odpre in do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik KZS. Če se 

predsednik KZS skupščine ne more udeležiti, lahko za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, 

pooblasti enega izmed podpredsednikov ali generalnega sekretarja. 

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, ki imajo pravico glasovanja. Če se 

odloča o spremembah ali dopolnitvah statuta, je za takšno odločitev potrebna 2/3 večina 

glasov navzočih članov. Če se odloča o prenehanju delovanja KZS, je potrebno, da za takšno 

odločitev glasuje 2/3 večina vseh članov. 

Glasovanje je javno, če skupščina ne odloči drugače. 

Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Delovno 

predsedstvo izvoli skupščina pred začetkom zasedanja z večino glasov navzočih članov. 

Sklepi skupščine so zavezujoči za vse člane in organe KZS. 

 

18. člen 

(stroški udeležbe) 

Stroške za udeležbo svojih predstavnikov na skupščini krijejo člani KZS. 

 

19. člen 

(pristojnosti in naloge skupščine) 

Pristojnosti in naloge skupščine: 

a ) skupščina sprejema: 

 statut in njegove spremembe ter dopolnitve, 

 registracijski pravilnik, 

 disciplinski pravilnik, 

 poročila o delovanju organov KZS med dvema skupščinama, 

 finančni načrt, program dela in zaključni račun. 

b ) skupščina voli in razrešuje naslednje člane organov KZS za dobo 4 let: 

 predsednika, 

 dva podpredsednika, 

 člane nadzornega odbora, 

 člane častnega razsodišča. 
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Mandat obeh podpredsednikov, članov nadzornega odbora in častnega razsodišče je vezan 

na čas trajanja mandata predsednika. 

c ) skupščina odloča o: 

 izrednih pravnih sredstvih zoper sklepe organov KZS, 

 prenehanju delovanja KZS in njenem premoženju, 

 izrednih omilitvah kazni in prošnjah, ki so neposredno naslovljene na Skupščino, 

d ) sklepa o vseh vprašanjih, ki so pomembna za razvoj košarke, 

e ) opravlja druge posle v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti KZS. 

 

b) IZVRŠNI ODBOR 

20. člen 

(izvršni odbor KZS) 

Izvršni odbor je izvršilni organ KZS. Izvršni odbor vodi delo KZS med dvema zasedanjema 

skupščine. Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov ali 

generalni sekretar KZS. 

Seje so lahko redne ali izredne. Izredno sejo lahko skličejo trije člani izvršnega odbora, 

predsednik, eden izmed podpredsednikov ali generalni sekretar KZS.  

Izvršni odbor KZS šteje od 11 do 16 članov, sestavljajo ga: 

 predsednik, 

 podpredsednik, 

 podpredsednik, 

 predstavnik strokovnega sveta, 

 predstavnik Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, 

 predstavnik Društva košarkarskih sodnikov, 

 predstavnik združenja 1. SKL, 

 predstavnik združenja 1. SKL, 

 predstavnik združenja 2. SKL, 

 predstavnik združenja 3. SKL in 4. SKL, 

 predstavnik združenja ženskih klubov, 

 do 5 članov, ki jih imenuje predsednik KZS. 

Predstavnike združenj in predstavnike strokovnega sveta določijo združenja in strokovni svet 

sami. 
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Predsednik in podpredsednika KZS so hkrati predsednik in podpredsednika izvršnega odbora. 

 

21. člen 

(odločanje izvršnega odbora) 

Izvršni odbor sprejema sklepe, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepi so 

sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica navzočih članov izvršnega odbora. 

V primeru nesklepčnosti in časovne stiske je možno tudi korespondenčno glasovanje s člani, 

ki niso bili na seji. V tem primeru so sklepi sprejeti, če zanje glasuje najmanj polovica članov 

izvršnega odbora. 

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. 

 

22. člen 

(pristojnosti in naloge izvršnega odbora) 

Pristojnosti in naloge izvršnega odbora so: 

 organizira zasedanja skupščine, 

 vodi kandidacijske postopke za volitve organov KZS, 

 poroča skupščini o svojem delu, 

 izvaja in uresničuje sklepe skupščine, 

 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin KZS v okviru finančnega načrta, 

 imenuje in razrešuje generalnega sekretarja KZS, 

 predlaga predstavnike KZS v organe FIBA, OKS-ZŠZ in državne organe, 

 predlaga predstavnike KZS v druge mednarodne organizacije povezane s košarko, 

 imenuje in razrešuje predsednika strokovnega sveta, 

 imenuje in razrešuje trenerje moških in ženskih reprezentanc, 

 sprejema kodeks o urejanju obveznosti in pravic igralcev, trenerjev in klubov do 

košarkarskih reprezentanc, 

 imenuje in razrešuje komisarje oz. vodstva posameznih tekmovanj, 

 obravnava in sprejema načrte in poročila stalnih in občasnih komisij izvršnega 

odbora, 

 obravnava in sprejema programe za delovanje vseh reprezentanc, 

 zagotavlja ustrezne pogoje za kakovostno delovanje vseh reprezentanc, 

 sprejema pravile igre FIBA, 

 sprejema pravila igre, propozicije in registracijski pravilnik košarke 3x3, 
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 sprejema tekmovalni pravilnik, koledar in propozicije tekmovanj, ki jih vodi KZS ter jih 

usklajuje s koledarjem in tekmovalnimi sistemi FIBA in drugimi mednarodnimi 

organizacijami, ki so povezane s košarko, 

 podeljuje koncesije za vodenje posameznih tekmovanj pod okriljem KZS, 

 na predlog ustreznih komisij in organov obravnava in sprejema višino različnih taks, 

 sprejema pravilnik o licenciranju košarkarskih klubov, 

 sprejema Akt o sistematizaciji KZS, 

 sprejema Pravilnik o računovodstvu, 

 izreka suspenze klubom, 

 sprejema Pravilnik o nagrajevanju igralcev, trenerjev in drugih sodelavcev 

reprezentanc, 

 sprejema Pravilnik o podeljevanju nagrad, daril, priznanj in pohval, 

 sprejema Pravilnik o opremljanju reprezentanc, 

 sprejema Pravilnik o doping kontroli, 

 sprejema splošne pravne akte, katerih sprejem ni v pristojnosti skupščine, 

 odloča o vseh drugih zadevah v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti KZS. 

 

 

23. člen 

(komisije KZS) 

Izvršni odbor lahko ustanavlja stalne in občasne komisije, določa njihove naloge in imenuje 

njihove člane. 

Komisije so za svoje delo odgovorne izvršnemu odboru. 

Komisije lahko za svoje delo sprejemajo poslovnike, ki jih potrjuje izvršni odbor. 

Stalne komisije so : 

registracijska komisija, 

komisija za pritožbe, 

disciplinska komisija, 

tekmovalna komisija oz. komisarji, 

komisija za licenciranje, 

senat za licenciranje, 

komisija za košarko 3x3, 

zdravniško – antidopinška komisija.  
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c) PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIKA 

24. člen 

(predsednik in podpredsednika KZS) 

Predsednika in oba podpredsednika KZS izvoli skupščina za mandatno dobo 4 let. Po preteku 

mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni. Kandidati za predsednika so dolžni skupščini 

predložiti pisni program. Predsednik predlaga skupščini tudi oba podpredsednika. 

Kandidate za predsednika KZS lahko predlaga vsak član KZS, v roku enega meseca pred 

volilno skupščino. V gradivu za volilno skupščino morajo biti predstavljeni vsi predlogi in 

programi kandidatov. 

Predsednik KZS opravlja naslednje naloge: 

 predstavlja in zastopa KZS, 

 sklicuje in vodi seje izvršnega odbora, 

 vodi politiko KZS na vseh ravneh, 

 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta in sklepov skupščine in izvršnega 

odbora, 

 zagotavlja finančne in druge pogoje za delovanje KZS, 

 nadzoruje izvajanje sklepov skupščine in izvršnega odbora, 

 predlaga selektorja in trenerja moške in ženske članske reprezentance 

 ter opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti KZS. 

Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča eden izmed podpredsednikov, ki ga 

določi predsednik. 

V primeru, da je predsednik nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali drugega 

razloga, ali če odstopi, opravlja njegove naloge starejši podpredsednik. 

Predsednik in podpredsednika so za svoje delo odgovorni skupščini. 

 

d) GENERALNI SEKRETAR 

25. člen 

(generalni sekretar KZS) 

Generalnega sekretarja imenuje izvršni odbor KZS za dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 

imenovanja. 
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26. člen 

(naloge in pristojnosti generalnega sekretarja) 

Generalni sekretar ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 organizira in vodi delo strokovnih služb KZS, 

 vodi posle in zastopa KZS v skladu s pooblastilom predsednika KZS, 

 odgovarja za zakonito in pravilno delovanje KZS, 

 odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev do posamezne višine 50.000,00 EUR, 

 zastopa interese KZS doma in v tujini, 

 podpisuje in je odredbodajalec za izvrševanje finančnega poslovanja KZS, 

 skrbi za delovanje organov KZS, 

 skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in izvršnega odbora in je skupaj s 

predsedniki komisij izvršnega odbora odgovoren za izvrševanje nalog teh organov, 

 skupaj s predsednikom KZS pripravlja sestanke izvršnega odbora in skupščine, 

 opravlja druge naloge, ki mu jih določita skupščina in izvršni odbor KZS, 

 skrbi za promocijo košarke, 

 skrbi za javnost dela, 

 opravlja druge pristojnosti in naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti KZS. 

Generalni sekretar je dolžan ravnati po sklepih skupščine in izvršnega odbora ter po 

navodilih predsednika KZS. 

Če je generalni sekretar odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik generalnega 

sekretarja, ki ga na predlog generalnega sekretarja imenuje izvršni odbor. 

 

e) NADZORNI ODBOR 

27. člen 

(nadzorni odbor) 

Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane. 

Nadzorni odbor voli skupščina za dobo 4 let z možnostjo novega imenovanja. 

Člani nadzornega odbora med sabo izvolijo predsednika. 

Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo s funkcijami v drugih organih KZS. 
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28. člen 

(pristojnosti nadzornega odbora) 

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora med dvema sklicema skupščine in nadzira 

finančno poslovanje KZS. 

Izvršni odbor in vsi drugi organi in komisije KZS so dolžni nadzornemu odboru omogočiti 

vpogled v svoje delo. 

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini, ki ji mora podati pisno poročilo. 

 

f) STROKOVNI SVET 

 

29. člen 

(strokovni svet) 

Strokovni svet je strokovni organ KZS, ki skrbi za strokovni razvoj košarke. Za svoje delo 

odgovarja izvršnemu odboru KZS. 

Strokovni svet šteje skupaj s predsednikom od 12 do 16 članov. 

Predsednika strokovnega sveta imenuje in razrešuje izvršni odbor. 

Mandat predsednika strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je lahko 

ponovno izvoljen. 

Člani strokovnega sveta po svoji funkciji so: 

 predsednik, 

 predstavnik Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, 

 predstavnik Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, 

 predstavnik Društva košarkarskih sodnikov, 

 predstavnik Fakultete za šport, 

 predstavnik združenja 1. SKL, 

 predstavnik združenja 2. SKL, 

 predstavnik združenja 3. SKL in 4. SKL, 

 predstavnik združenja ženskih klubov, 

 predstavnik komisije za košarko 3x3, 

 vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij, 

 5 članov, ki jih imenuje in razrešuje predsednik strokovnega sveta. 
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Seja strokovnega sveta je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica članov. Sklepi so sprejeti, 

če zanje glasuje najmanj polovica prisotnih članov. 

 

30. člen 

(pristojnosti in naloge strokovnega sveta) 

Pristojnosti in naloge strokovnega sveta so: 

 spremlja razvoj košarkarskega športa doma in po svetu, 

 skrbi za strokovni razvoj in popularizacijo košarke v Sloveniji, 

 sodeluje s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami v cilju izpopolnjevanja 

strokovnega dela, 

 predlaga izvršnemu odboru trenerje moških in ženskih reprezentanc mlajših 

starostnih kategorij, 

 skrbi za strokovno izpopolnjevanje vseh strokovnih kadrov, ki delujejo na področju 

košarke, 

 usmerja, usklajuje in nadzoruje strokovno delo z reprezentancami, 

 obravnava programe dela z reprezentancami ter jih posreduje v obravnavo in 

sprejem izvršnemu odboru, 

 obravnava in sprejema podrobna strokovna poročila ter podaja mnenje o delu 

selektorjev oz. glavnih trenerjev vseh moških in ženskih reprezentanc, 

 analizira aktualne tekmovalne sisteme klubskih moštev v vseh starostnih kategorijah, 

 oblikuje predloge tekmovalnih sistemov v vseh starostnih kategorijah, v sodelovanju s 

tekmovalno komisijo oz. komisarji posameznih tekmovanj in pripravlja terminski 

razpored tekmovanj vseh starostnih kategorij, 

 predlaga kategorizacijo igralcev in igralk v skladu z merili OKS-ZŠZ, 

 skrbi za strokovno in organizacijsko pripravo izvedbe košarkarskih taborov KZS, 

 usklajuje skupno strokovno tematiko trenerjev in sodnikov, 

 opravlja ostale strokovne naloge po naročilu izvršnega odbora. 

 

g) DISCIPLINSKA KOMISIJA 

31. člen 

(disciplinska komisija) 

Disciplinska komisija ima tri člane, ki jih izvoli izvršni odbor KZS. Člani disciplinske komisije 

med seboj izvolijo predsednika.  

Disciplinski komisiji pri delu pomagajo strokovni sodelavci, ki se jih lahko pooblasti za 

rešitev posameznih zadev v postopku, če so potrebne za pravilno odločitev. 
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Disciplinska komisija je pristojna za reševanje sporov v okviru Disciplinskega pravilnika in 

drugih pravilnikov KZS. 

Zoper odločitve disciplinske komisije je v roku 3 delovnih dni od izdaje sklepa možna pritožba 

na izvršni odbor. Sklep izvršnega odbora je dokončen in zoper njega ni možna pritožba. 

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna izvršnemu odboru. 

 

h) ČASTNO RAZSODIŠČE 

32. člen 

(častno razsodišče) 

Častno razsodišče ima tri člane, ki jih izvoli skupščina. Člani častnega razsodišča med seboj 

izvolijo predsednika. 

Častno razsodišče vodi nerešene spore med KZS in društvom ali (in) njihovim igralcem, ki so 

člani ali registrirani igralci KZS. 

Zoper sklepe častnega razsodišča je v roku 3 delovnih dni od izdaje sklepa možna pritožba na 

izvršni odbor. Sklep izvršnega odbora je dokončen in zoper njega ni možna pritožba. 

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini. 

 

i) ZDRUŽENJE MOŠKIH KLUBOV 1. SKL 

33. člen 

(združenje moških klubov 1. SKL) 

Združenje moških klubov 1. SKL je sklepčno, če je na seji prisotnih najmanj 2/3 njegovih 

članov. 

Sklepi so sprejeti, če za predlog glasuje najmanj 2/3 navzočih članov, razen v zadevah, ko je 

po poslovniku Združenja predvidena drugačna večina. 

V primeru nesklepčnosti ali časovne stiske je možno tudi korespondenčno glasovanje s člani, 

ki niso bili na seji združenja. V tem primeru so sklepi sprejeti, če zanje glasuje najmanj 2/3 

članov združenja. 

Združenje ima svoj poslovnik, ki ga potrdi izvršni odbor KZS. 
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34. člen 

(pristojnosti in naloge združenja moških klubov 1. SKL) 

Pristojnosti in naloge združenja so: 

 skrbi za promocijo 1. SKL, 

 skrbi za trženje oglasnih in TV pravic 1. SKL, 

 sprejema program dela združenja, 

 sodeluje pri pripravi propozicij 1. SKL, 

 sodeluje pri pripravi registracijskega pravilnika, 

 sodeluje pri pripravi koledarja tekmovanj, 

 predlaga spremembe tekmovalnih sistemov, ki jih mora sprejeti z najmanj  

dvotretjinsko večino vseh članov združenja, 

 izvršnemu odboru KZS lahko predlaga imenovanje komisarja tekmovanja 1. SKL, 

 izvršnemu odboru KZS lahko predlaga razrešitev komisarja tekmovanja 1. SKL, 

 pripravlja predloge za pocenitev in popestritev izvedbe posameznih tekmovanj, 

 sodeluje z Društvom košarkarskih sodnikov.  

 

j) ZDRUŽENJE MOŠKIH KLUBOV 2. SKL 

35. člen 

(združenje moških klubov 2. SKL) 

Združenje moških klubov 2. SKL je sklepčno, če je na seji prisotnih najmanj 2/3 njegovih 

članov. 

Sklepi so sprejeti, če za predlog glasuje najmanj 2/3 navzočih članov, razen v zadevah, ko je 

po poslovniku Združenja predvidena drugačna večina. 

V primeru nesklepčnosti ali časovne stiske je možno tudi korespondenčno glasovanje s člani, 

ki niso bili na seji združenja. V tem primeru so sklepi sprejeti, če zanje glasuje najmanj 2/3 

članov združenja. 

Združenje ima svoj poslovnik, ki ga potrdi izvršni odbor KZS. 

 

36. člen 

(pristojnosti in naloge združenja moških klubov 2. SKL) 

Pristojnosti in naloge združenja so : 

 skrbi za promocijo 2. SKL, 

 skrbi za trženje oglasnih in TV pravic 2. SKL, 
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 sprejema program dela združenja, 

 sodeluje pri pripravi propozicij 2. SKL, 

 sodeluje pri pripravi registracijskega pravilnika, 

 sodeluje pri pripravi koledarja tekmovanj, 

 predlaga spremembe tekmovalnih sistemov, ki jih mora sprejeti z najmanj 

dvotretjinsko večino vseh članov združenja, 

 izvršnemu odboru KZS lahko predlaga imenovanje komisarja tekmovanja 2. SKL, 

 izvršnemu odboru KZS lahko predlaga razrešitev komisarja tekmovanja 2. SKL, 

 pripravlja predloge za pocenitev in popestritev izvedbe posameznih tekmovanj. 

 

k) ZDRUŽENJE MOŠKIH KLUBOV 3. SKL IN 4. SKL 

37. člen 

(združenje moških klubov 3. SKL in 4. SKL) 

Združenje moških klubov 3. SKL in 4. SKL je sklepčno, če je na seji prisotnih najmanj 1/3 

njegovih članov. Če seja ni sklepčna se prestavi za 15 minut, nato je seja združenja sklepčna, 

če je prisotnih najmanj 1/4 članov s pravico glasovanja.  

Sklepi so sprejeti, če za predlog glasuje najmanj 2/3 navzočih članov, razen v zadevah, ko je 

po poslovniku združenja predvidena drugačna večina. 

V primeru nesklepčnosti ali časovne stiske je možno tudi korespondenčno glasovanje s člani, 

ki niso bili na seji združenja. V tem primeru so sklepi sprejeti, če zanje glasuje najmanj 2/3 

članov združenja. 

Združenje ima svoj poslovnik, ki ga potrdi izvršni odbor KZS. 

 

38. člen 

(pristojnosti in naloge združenja moških klubov 3. SKL in 4. SKL) 

Pristojnosti in naloge združenja so : 

 skrbi za promocijo 3. SKL in 4. SKL, 

 skrbi za trženje oglasnih in TV pravic 3. SKL in 4. SKL,   

 sprejema program dela združenja, 

 sodeluje pri pripravi propozicij 3. SKL in 4. SKL, 

 sodeluje pri pripravi registracijskega pravilnika, 

 sodeluje pri pripravi koledarja tekmovanj, 

 predlaga spremembe tekmovalnih sistemov, ki jih mora sprejeti z najmanj 

dvotretjinsko večino vseh članov združenja, 
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 izvršnemu odboru KZS lahko predlaga imenovanje komisarja tekmovanja 3. in 4. SKL, 

 izvršnemu odboru KZS lahko predlaga razrešitev komisarja tekmovanja 3. in 4. SKL, 

 pripravlja predloge za pocenitev in popestritev izvedbe posameznih tekmovanj. 

 

l) ZDRUŽENJE ŽENSKIH KLUBOV 

39. člen 

(združenje ženskih klubov) 

Združenje ženskih klubov je sklepčno, če je na seji prisotnih najmanj 2/3 njegovih članov. 

Sklepi so sprejeti, če za predlog glasuje najmanj 2/3 navzočih članov, razen v zadevah, ko je 

po poslovniku združenja predvidena drugačna večina. 

V primeru nesklepčnosti ali časovne stiske je možno tudi korespondenčno glasovanje s člani, 

ki niso bili na seji združenja. V tem primeru so sklepi sprejeti, če zanje glasuje najmanj 2/3 

članov združenja. 

Združenje ima svoj poslovnik, ki ga potrdi izvršni odbor KZS. 

 

40. člen 

(pristojnosti in naloge združenja ženskih klubov) 

Pristojnosti in naloge združenja so: 

 skrbi za promocijo ženske košarke, 

 skrbi za trženje oglasnih in TV pravic ženskih članskih lig, 

 sprejema program dela združenja, 

 sodeluje pri pripravi propozicij ženskih članskih lig, 

 sodeluje pri pripravi registracijskega pravilnika, 

 sodeluje pri pripravi koledarja tekmovanj, 

 predlaga spremembe tekmovalnih sistemov, ki jih mora sprejeti z najmanj 

dvotretjinsko večino vseh članov združenja, 

 izvršnemu odboru KZS lahko predlaga imenovanje komisarja tekmovanja ženskih 

članskih SKL, 

 izvršnemu odboru KZS lahko predlaga razrešitev komisarja tekmovanja ženskih 

članskih SKL, 

 predlaga ukrepe in daje iniciative in predloge za napredek in razširjenost ženske 

košarke, 

 si prizadeva za povečanje števila košarkarskih društev in njihovo strokovno in 

organizacijsko ureditev, 
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 pripravlja predloge za napredek ženske košarke kot specifične športne panoge, ki jo je 

nujno prilagoditi značilnostim ženskam, 

 sprejema izhodišča za organizacijo Dneva ženske košarke in opravi izbor kraja 

organizatorja, 

 sodeluje pri prizadevanjih za zagotovitev namenskih finančnih sredstev za razvoj 

ženske košarke, 

 oblikuje posamezne projektne skupine za delovanje na področjih ženske košarke, 

 sodeluje pri prizadevanjih za povečanje prisotnosti ženske košarke v medijih, 

 pripravlja predloge za pocenitev in popestritev izvedbe posameznih tekmovanj. 

 

V. FINANČNO POSLOVANJE 

41. člen 

(financiranje KZS) 

KZS posluje po obstoječih predpisih finančnega poslovanja. 

KZS se financira iz: 

 članarin, 

 proračuna, 

 sponzorskih ali donatorskih prispevkov fizičnih in pravnih oseb, 

 prihodkov od organizacij tekmovanj, 

 prihodkov od prodanih vstopnic, 

 drugih virov. 

V skladu s 3. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni 

list RS, 109/07 in Uradni list RS, 68/09 ) se med pridobitno dejavnost KZS šteje vse, razen: 

 donacija, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oz. prispevek v denarju ali naravi 

oz. so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva KZS iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in 

pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali 

storitve, katerih kupci so te osebe, 

 članarine, 

 prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. 

Poleg zgoraj navedenih pridobitnih dejavnostih opravlja KZS še naslednje pridobitne 

dejavnosti: 

C18.130 priprava za tisk in objavo, 

G46.180 specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov, 
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G47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu, 

H52.100 skladiščenje, 

J58.110 izdajanje knjig, 

J58.190 drugo založništvo, 

J59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov, 

J63.120 obratovanje spletnih portalov, 

M69.200 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, 

M73.120 posredovanje oglaševalskega prostora, 

M74.200 fotografska dejavnost, 

N77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup, 

N82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti, 

P85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije, 

R93.110 obratovanje športnih objektov, 

R93.299 obratovanje fitnes objektov, 

R93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga KZS doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne 

dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev KZS, ki so opredeljeni v 8. členu 

tega statuta. 

 

42. člen 

(finančno poslovanje KZS) 

Finančno poslovanje vodi generalni sekretar KZS v skladu s predpisi in sklepi izvršnega 

odbora. 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in generalni sekretar, ki lahko pisno 

pooblastita tudi enega izmed podpredsednikov in namestnika generalnega sekretarja. 

Finančno in materialno poslovanje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in 

Pravilnikom o računovodstvu. 

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje. 
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43. člen 

(prenehanje KZS) 

KZS preneha obstajati: 

 če število članov pade pod 2 (dva), 

 po samem zakonu, 

 če skupščina KZS sprejme sklep o prenehanju. 

Če KZS preneha obstajati, se premoženje na podlagi sklepa skupščine razdeli med tiste 

nepridobitne pravne osebe (društva – člane KZS), ki se ukvarjajo s košarko in imajo podobne 

cilje kot KZS. 

VI. TEKMOVANJA 

44. člen 

(tekmovanja) 

Tekmovanja se igrajo po pravilih mednarodne košarkarske zveze FIBA, FIBA EUROPE in KZS. 

 

45. člen 

(potek in izvedba tekmovanj) 

Potek in izvedbo tekmovanj sprejema izvršni odbor. 

Tekmovanja vodi tekmovalna komisija oz. komisarji posameznih tekmovanj, ki jih imenuje 

izvršni odbor. 

Koncesije za vodenje posameznih tekmovanj pod okriljem KZS podeljuje izvršni odbor. 

Propozicje slovenskih prvenstvenih in pokalnih tekmovanj sprejema izvršni odbor. 

 

VII. REPREZENTANCE 

46. člen 

(državne reprezentance) 

KZS je dolžna v skladu s programi skrbeti za državne reprezentance in jim v okviru svojih 

možnosti zagotavljati pogoje za doseganje čim boljših tekmovalnih uspehov. 

Nastop za državno reprezentanco je dolžnost in čast vsakega izbranega igralca. Nihče ne 

more brez tehtnih razlogov odkloniti sodelovanje v reprezentanci. 
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VIII. DELOVANJE KZS - STROKOVNA SLUŽBA 

47. člen 

(strokovni in administrativni delavci KZS) 

Za zagotovitev rednega dela lahko KZS zaposli strokovne in administrativne delavce za 

določen ali nedoločen čas. O zaposlitvi delavcev, pogojih zaposlitve, osebnih dohodkih in 

drugih vprašanjih glede zaposlitve odloča generalni sekretar KZS. 

KZS ima strokovno službo, ki opravlja za potrebe njenih članov in reprezentanc ter organov in 

komisij, vsa strokovna, administrativna, organizacijska in finančno računovodska dela. 

Delo strokovnih in administrativnih delavcev KZS vodi generalni sekretar ter o tem poroča 

izvršnemu odboru. 

48. člen 

(zbiranje osebnih podatkov) 

 
KZS pri svojem delu obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 

Parlamenta in Sveta, z dne 27. aprila 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 

uredba o varstvu podatkov) in nacionalne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov. 

Natančnejša pravila o ravnanju z osebnimi podatki vsebuje Pravilnik o varovanju osebnih 

podatkov v KZS. 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

49. člen 

(prehodne in končne določbe) 

Ta statut je bil sprejet na skupščini v Ljubljani, dne 14. 6. 2018, ter začne veljati takoj po 

sprejemu. 

Z dnem sprejema tega statuta prenehajo veljati spremembe statuta sprejete na skupščini 21. 

6. 2008, 10. 6. 2010, 11. 6. 2011, 16. 6. 2012, 14. 6. 2014, 18. 6. 2016 in 8. 6. 2017. 

 

Predsednik 

Košarkarske zveze Slovenije 

ERJAVEC Matej l.r. 


