
 

 

ZAPISNIK 19. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

,ki je bila v ponedeljek, 7. novembra, 2016,ob 17. uri, v konferenčni dvorani hotela Radisson Blu Plaza 
Hotel Ljubljana, na naslovu Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana. 
 
PRISOTNI: Jernej Močnik, Bojan Gorjanc, Gregor Griljc, Matej Erjavec, Igo Gruden, Borut Kop, Andrej 
Jelen, Rado Trifunović, Sergej Ravnikar, Damijan Korošec, Gašper Kromar, Matej Pirc.  
 
ODSOTNI: Marko Šter, Uroš Slavinec. 
 
OSTALI PRISOTNI: Boris Majer, Anton Pavlič, Aleš Križnar, Jana Mihalič, Damir Rađenović, Alen Obrez. 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika 18. seje IO KZS, z dne 26. 9. 2016. 

2. Poročilo komisije za licenciranje; 

3. Poročilo registracijske komisije; 

4. Pobuda Kluba ulične košarke 3x3 Piran; 

5. Predlog sprememb tekmovalnih propozicij; 

6. Delovanje Združenj KZS. 

7. Akti KZS. 

8. Datum naslednje seje IO KZS. 

9. Razno: 

 

 

Lep košarkarski pozdrav, 

Matej Erjavec, l.r. 

Predsednik KZS 

 
 



 

SPREJETI SKLEPI: 
 

K točki 1. Sprejeti sklep: Zapisnik 18. seje IO KZS, z dne 26. 9. 2016 se sprejme v celoti. 
Matej Erjavec je povedal, da pisarna KZS ne bo oddala kandidature za organizacijo EP U20 za moške v 
letu 2017. 
 
K točki 2. 
Sprejeti sklep 1: Poročilo komisije za licenciranje se sprejme v celoti. 
Anton Pavlič je predstavil Poročilo komisije za licenciranje. V razpravi je opozoril, da dokumentacija 
klubov v skladu s pravilnikom dostavljena za preteklo tekmovalno sezono in ne za tisto, za katero se 
izdaja licenca.  
Bojan Gorjanc je predlagal, da bi se za vsako leto pripravila dokumentacija na poenostavljen način in da 
je iz poročila razvidno, da so se stroški za ekipe mlajših starostnih kategorij povečale v 2. in 3. SKL; 
medtem ko so se v 1. SKL zmanjšala. Gašper Kromar je omenil, da so 3. in 4. SKL odvisni od občin, saj so 
občine njihove glavne finančne podpornice. 
Matej Erjavec je članom IO KZS povedal, da se KZS ponovno sooča z neplačanimi obveznostmi klubov 
do KZS. Na dan 31. 8. so bile vse obveznosti poravnane, dva meseca kasneje je dolg klubov do KZS 
ponovno zelo velik. Predsednik je predlagal, da bi se sodniški stroški poravnali pred odigranimi 
tekmami. 
 
Sprejeti sklep 2: Klubom dolžnikom se izreče ukrep suspenza Generalnega sekretarja. Pisarno KZS se 
pooblasti, da do naslednje seje IO pripravi pregled neporavnanih obveznosti posameznih klubov. Tem 
klubom se na naslednji seji izreče suspenz IO KZS. 
 
Sprejeti sklep 3:  

 IO KZS pisarno KZS pooblasti, da pošlje vsem klubom zaradi neplačil obvestilo, da se s 1.2.2017 
sojenja za vse članske tekme v sezoni 2016/17 poravnajo  pred samo tekmo. 
3 člani IO KZS so se glasovanja vzdržali, ostali člani so glasovali ZA predlagani sklep. 

 Od začetka sezone 2017/18 se sodniški stroški za vse tekme, tako članske kot tekme mlajših 
kategorij, poravnajo pred samo tekmo. 

             Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K točki 3. Sprejeti sklep: Poročilo registracijske komisije se sprejme v celoti. 
Boris Majer je predstavil poročilo. 
 
K točki 4. Sprejeti sklep: IO se je seznanil s pobudo Kluba Ulične košarke 3x3 Piran. 
 
K točki 5. Sprejeti sklep: Spremembe tekmovalnih propozicij se sprejmejo v celoti. 



 

 
K točki 6. Sprejeti sklep:  Zaradi neaktivnosti Združenja 1. članske SKL povabimo kot člana IO brez 
glasovalne pravice oba podpredsednika združenja  g. Novaka in g. Gorjana. 
 
K točki 7. Sprejeti sklep: Predstavitev.  
Aleš Križnar je povedal, da so stari pravilniki KZS pregledani in popravljeni ter medsebojno usklajeni. Na 
januarski seji 2017 je predviden sprejem pravilnika o licenciranju. 
 
K točki 8. Sprejeti sklep: Datum naslednje seje IO KZS bo v ponedeljek, 12. 12. 2016. V januarju 2017 bo 
naslednja seja 30. 1. 2017.  
 
K točki 9. Razno. 

Sprejeti sklep Ad 1: Poslovnik Združenja moških klubov 2SKL se sprejme soglasno. 

Poslovnik je predstavil Bojan Gorjanc. 

Sprejeti sklep Ad2: Pobudo KK Ljubljana v zvezi z odobritvijo nastopanja v 2. SKL pod finančnimi pogoji 

3. SKL se zavrne soglasno. 

Sprejeti sklep Ad3: Matej Erjavec je člane IO KZS seznanil z dopisom FIBE, v zvezi z KK Olimpijo in 

njenim nastopanjem v EuroCupu. KK Union Olimpijo se povabi na razgovor. 

Sprejeti sklep Ad4: Dan moške košarke, ki je bil predviden 26. 12. 2016 v tem terminu ne bo 

organiziran, zaradi nastopa reprezentance U18 za moške na evropskem prvenstvu. IO zadolži pisarno 

KZS, da poišče ustrezen model in termin dogodka do zaključka tekmovalne sezone2016/17. 

 

 

 

 

 

 

 

Seja je bila končana: 19:00. 

 

Zapisnik zapisala: Jana Mihalič. 


