
 

 

ZAPISNIK 49. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 
ki je potekala v četrtek, 18.3.2021 preko video konference. 
 
NA SEJI SO SODELOVALI: Matej Erjavec, Jernej Močnik, Kristijan Novak, Gašper 
Kromar, Mirko Jurjavčič, Anže Kalan, Damijan Korošec, Gregor Griljc  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Borut Kop, Igo Gruden, Sergej Ravnikar, Sandra Kos, Urban 
Žnidaršič 
 
OSTALI PRISOTNI: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Damir Rađenović, Gorazd 
Trontelj, Matic Vidic, Mirko Jurjavčič, Maja Repež 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 48. seje IO KZS z dne 15.12.2020. 

2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 26.1.2021 

3. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 10.2.2021 

4. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 26.2.2021 

5. Določitev prioritete programov ob prijavi na javni razpis FŠO 2021 

6. Odločanje o ne/nadaljevanju tekmovanj v 3. in 4. SKL 

7. Včlanitev ŠD Felix Zagorje v članstvo KZS 

8. Včlanitev BC Koper v članstvo KZS 

9. Včlanitev ŠŠK Zdrava zabava v članstvo KZS 

10. Včlanitev ŠD Gibanje v članstvo KZS 

11. Včlanitev Združenje Inštitut Perun v članstvo KZS 

12. Včlanitev ŠRD Maribor GIB v članstvo KZS 

13. Včlanitev ŠŠD Maribor v članstvo KZS 

14. Predstavitev prenovljenega sistem DP 3x3 

15. Določitev datuma naslednje seje IO KZS 

16. Razno 

     Matej Erjavec, l.r. 
                                                       Predsednik Košarkarske zveze Slovenije 

 
 



 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 
 
K točki 1:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 48. seje IO KZS z dne 15.12.2020 

Sklep je soglasno sprejet.  

 

K točki 2:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 26.1.2021 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 10.2.2021 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 26.2.2021 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5:  

Sklep: Sprejme se predlagana prioritetna lestvica, pri čemer je z zaporedno številko 1 označen 
program, ocenjen kot najpomembnejši. 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K točki 6:  

Tekmovalna komisija ugotavlja, da se trenutno tekmovanj v 3. in 4. ligi še ne da izvajati. 
Določeni klubi tekem niso igrali od marca 2020, določeni klubi so odigrali le 3-4 tekme. Za 
normalen pričetek tekmovanj bi potrebovali najmanj 3-4 mesece.  

Predstavnik strokovnega sveta se strinja, da za 3. in 4. ligo ni realnih časovnih možnosti za 
nadaljevanje. Glede tekmovanj v mlajših kategorijah še vedno obstaja možnost prestavitve 
koledarja, pri čemer je potrebno tekmovanja zaključiti najkasneje do 20.6.. Pred pričetkom 
lige bi bilo potrebno zagotoviti vsaj 14 dni normalnega treninga brez omejitev in z dovoljenim  
kontaktom. V primeru, da tekmovanj mlajših še vedno ne bi bilo možno nadaljevati, bi v 
pisarni poiskali druge rešitve (turnirski sistemi…) 



 

 

Gašper Kromar pove, da so se vsi predstavniki 3. in 4. lige na korespondenčni seji strinjali, da 
se omenjeno tekmovanje zaključi. 

Sklep: Tekmovanji v 3. in 4. SKL za člane v tekmovalni sezoni 2020/2021 se zaključita. 
Tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah, z izjemo tekmovanja v 1. SKL za fante in dekleta 
U19, ki potekata, se skušajo organizirati, v kolikor bo prišlo do sprostitve ukrepov in možnosti 
izvajanja treningov in tekmovanj. 

Sklep je soglasno sprejet. 
 

 

K točki 7:  

Sklep: ŠD Felix Zagorje se sprejme v članstvo KZS 

Sklep je soglasno sprejet 
 
 

K točki 8:  

Sklep: BC Koper se sprejme v članstvo KZS 

Sklep je sprejet 
 
 

K točki 9:  

Sklep: ŠŠK Zdrava zabava se sprejme v članstvo KZS 

Sklep je soglasno sprejet 
 
 

K točki 10:  

Sklep: ŠD Gibanje se pogojno sprejme v članstvo KZS. Do 15.5. je potrebno urediti/dopolniti 
dejavnost društva 

Sklep je sprejet 

 

K točki 11:  

Sklep: Združenje Inštitut Perun se sprejme v članstvo KZS 

Sklep je soglasno sprejet 

 

K točki 12:  

Sklep: ŠRD Maribor GIB se sprejme v članstvo KZS 

Sklep je soglasno sprejet 



 

 

 

K točki 13:  

Sklep: ŠŠD Maribor se sprejme v članstvo KZS 

Sklep je soglasno sprejet 

 

K točki 14: 

Matic Vidic predstavi prenovljen sistem DP 3x3. Člani IO podprejo predstavljene spremembe 
in nov način delovanja, s katerim bo košarka 3x3 še dodatno pridobila na razsežnosti in veljavi. 

Sklep: Prenovljen sistem delovanja košarke 3x3 se potrdi v predlagani obliki. 

Sklep je soglasno sprejet 

 

K točki 15:  

Sklep: Naslednja seja IO KZS bo 22.4.2021 ob 17h. 

Sklep je soglasno sprejet 

 

K točki Razno:  

Komisar članskih tekmovanj predstavi prošnjo za prestop igralca mlajših starostnih kategorij 
iz KK Koper. Po Registracijskem pravilniku je prestopni rok možen do 15.1. 

Predstavnik Registracijske komisije KZS je predlagal, da IO KZS razširi problematiko na širši 
krog igralcev in omogoči prestope igralcem članske kategorije tekmovanja 3. in 4. SKL v klube 
1. in 2. SKL ter vsem igralcem mlajših kategorij kluba, ki je prenehal z delovanjem, da 
prestopijo v druge klube, kar omogoča 72. člen Registracijskega pravilnika. 

Člani IO se strinjajo, da je trenutna situacija izredna in da je v dobro vsem akterjem, da se s 
prilagoditvijo Registracijskega pravilnika omogoči igralcem aktivno sodelovanje v košarki. 

Sklep: Igralcem članske starostne kategorije 3. in 4. SKL se omogoči prestop v klube 1. in 2. 
SKL do vključno srede, 24.3.2021. Igralcem mlajših starostnih kategorij kluba, ki je prenehal z 
delovanjem, se omogoči prestop v druge klube do vključno torka, 23.3.2021. 

Sklep je soglasno sprejet 

 

Anže Kalan opozori na možnost nadaljevanja epidemije tudi v prihodnje in za naslednjo 
sezono predlaga določene spremembe v Tekmovalnem pravilniku. 

Sklep: Pisarna za naslednjo tekmovalno sezono preuči možnosti, da se 2. SKL nadaljuje tudi v 
primeru, da pride do prekinitve tekmovanj. Predlog se predstavi na eni od naslednjih sej. 

 



 

 

Kristijan Novak povzame vprašanje Združenja 1.ligašev – kako bo z dogovorjenim odpisom 
sodniških stroškov (vezano na sponzorja lige – NKBM) 

Damir Rađenović pojasni, da bodo klubi v 1. SKL za člane v skladu s podpisano sponzorsko 
pogodbo v naslednjih dveh tekmovalnih sezonah prejel povrnjene sodniške stroške ene tekme 
prvega dela tekmovanja.  

Jernej Močnik poda mnenje glede morebitne odpovedi tekmovanj mlajših starostnih kategorij 
– opcija izvedbe 'pokalnega tekmovanja', turnirskega sistema?  

Zanima ga še, če je bilo kaj razprave glede izhodnih letnikov – kakšna je njihova možnost 
igranja v isti kategoriji kot letos?  

Gorazd Trontelj pove, da so letniki 2002 sicer edini, katerih tekmovanje poteka. Mirko 
Jurjavčič pa je prisotnim povedal, da na temo sprememb starostnih kategorij že poteka 
razprava v okviru Strokovnega sveta, kjer se tudi pričakuje, da bo Strokovni svet na svoji 
aprilski seji sprejel določene zaključke. V razpravo v okviru Strokovnega sveta bo vabljen ožji 
krog trenerjev/predstavnikov klubov iz cele Slovenije, ki bodo na posvetovalnem sestanku 
uskladili predlog glede starostnih kategorij in ga predstavili in podali v obravnavo in sprejem 
na SS,  ki predlog uskladi s Tekmovalno komisijo. Skupni predlog bo nato posredovan v 
obravnavo IO KZS. 

Seja je bila končana ob 17:45. 

 

Zapisala: Maja Repež 

 

 


