
 

 

ZAPISNIK 13. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

Seja je bila v ponedeljek, 18. 1. 2016 s pričetkom ob 17.00, na Košarkarski zvezi Slovenije, na naslovu 

Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. 

 Prisotni: Matej Erjavec, Sergej Ravnikar, Rado Trifunović, Damijan Korošec, Matej Pirc, Dušan Debenak, 

Bojan Gorjanc, Jernej Močnik, Uroš Slavinec; 

Odsotni: Ludvik Fekonja, Gregor Griljc, Igo Gruden, Aleš Antauer, Matej Kosi, Živa Kolman, Marko Šter; 

Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Anton Pavlič, Anže Blažič in Jana Mihalič. 

 

DNEVNI RED 

1. Pregled zapisnika 12. seje IO KZS, z dne 14.12.2015. 

2. Pregled zapisnika korespondenčne seje IO KZS, z dne 7.1.2016. 

3. Imenovanje selektorja moške članske reprezentance. 

4. Finančno poročilo na dan 31.12.2015. 

5. Spremembe pravilnika o računovodstvu. 

6. Rezultat ankete o obvezni reviziji v skladu s pravilnikom o licenciranju. 

7. Sprejem pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest KZS. 
8. Sprejem pravilnika o določanju in izrabljanju rednega letnega dopusta. 
9. Zamenjava člana v Komisiji za veteransko košarko. 
10. Včlanitev novega člana v KZS, in sicer Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

11. Datum naslednje seje IO KZS. 

12. Razno. 

 

 

 

 

 



 

ZAPISNIK SESTANKA IN SPREJETI SKLEPI 

točka 1. Potrditev zapisnika 12. seje IO KZS, z dne 14.12.2015. 

Sklep 1: Zapisnik 12. seje IO KZS, z dne 14.12.2015 se soglasno sprejme v celoti. 

 

točka 2. Pregled zapisnika korespondenčne seje IO KZS, z dne 7.1.2016. 

Sklep 2: Zapisnik korespondenčne seje IO KZS, z dne 7.1.2016 se soglasno sprejme v celoti. 

 

točka 3. Imenovanje selektorja moške članske reprezentance. 

Matej Erjavec je članom IO predstavil kandidata Igorja Stefana Kokoskova. Obenem je izrazil 

dobrodošlico direktorju moške članske reprezentance Matjažu Smodišu. Matjaž Smodiš je 

povedal, da bo naredil vse kar je v njegovi moči, da se doseže oba zastavljena cilja, in sicer 

uvrstitev na EP ter pomladitev članske ekipe za naslednjih 10 let. 

Zaradi aktualnosti teme se je razvila živahna razprava s poudarkom na primernosti ter odličnosti 

predlaganega kandidata, saj ima Kokoskov dovolj izkušenj tako v ZDA kot v Evropi, obenem goji 

prijateljske vezi z NBA igralci, kar so pozdravili tudi ostali člani IO KZS. 

Sklep 3: IO KZS je z 9 glasovi ZA in 2. pisnima poverilnicama imenoval Igorja Stefana Kokoskova za 

selektorja moške članske reprezentance.  

(Igo Gruden in Gregor Griljc sta pisno pooblastila predsednika, da glasuje v njunem imenu). 

 

točka 4. Finančno poročilo na dan 31.12.2015. 

Tone Pavlič je predstavil finančno poročilo KZS na dan 31.12.2015, pri čemer je poudaril da je 

poročilo neočiščena verzija. Končno verzijo finančnega poročila za 2015 bo predstavil na 

naslednji, marčevski seji. Opozoril je tudi na neplačila klubov do KZS. Dušan Debenak je poudaril, 

da je stanje v klubih različno, saj dotoki denarja niso kontinuirani, obenem pa so proračuni klubov 

zelo različni. Radoslav Nesterovič je povedal, da je na televizijski program potrebno uvrstiti tekme 

1SKL ob najbolj gledanih terminih oz. se je potrebno dogovoriti s klubi na lokalni ravni, da se 

tekme igrajo tudi 25. 12 ali 31.12. 

 

 

 

Točka 5. Spremembe pravilnika o računovodstvu. 

Tone Pavlič je predstavil spremembe in povedal, da je potrebno pravilnik v celoti prevetriti, tudi 

zaradi e-računov.  

 

Sklep 5: IO KZS je soglasno sprejel spremembe pravilnika o računovodstvu. 



 

 

Točka 6. Rezultat ankete o obvezni reviziji v skladu s pravilnikom o licenciranju. 

Tone Pavlič je predstavil rezultat ankete, pri čemer je Matej Erjavec opozoril, da točka 6 ne gre na 

glasovanje ter da se z omenjeno temo nadaljuje na naslednji seji IO KZS.  Matej Pirc je predlagal, 

da se naredi nov pravilnik o licenciranju za 1. in 2. SKL. Tone Pavlič je povedal, da se bo v zvezi z 

licenciranjem sestal z Vesno Bartolj Maver. 

 
Točka 7. Sprejem pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest KZS. 

Aleš Križnar je odgovoril na pripombo Bojana Gorjanca oz. kluba KK Plama Pur.  

Sklep 7: IO KZS je soglasno sprejel pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

 
Točka 8. Sprejem pravilnika o določanju in izrabljanju rednega letnega dopusta na KZS. 

Sklep 8: IO KZS je soglasno sprejel pravilnik o odločanju in izrabljanju rednega letnega dopusta. 

 
Točka 9.  Zamenjava člana v Komisiji za veteransko košarko. 

Sklep 9: IO KZS je soglasno imenoval Marka Klaska, namesto Marijana Fišerja, v Komisijo za 

veteransko košarko. 

 
Točka 10. Včlanitev novega člana v KZS, in sicer Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

Sklep 10: IO KZS je soglasno sprejel  v članstvo Košarkarske zveze Slovenije Zvezo društev gluhih in 
naglušnih Slovenije. 

 

 

Točka 11. Datum naslednje seje IO KZS. 

Sklep 11:  Datum naslednje seje IO KZS bo v ponedeljek, 7.3.2016, na Košarkarski zvezi Slovenije. 

 

Točka 12: RAZNO 

 Problematika ženske košarke 

Radoslav Nesterovič je članom IO KZS predstavil razloge za odpoved ženskega Allstarsa, predvsem zaradi 

nezainteresiranosti ženskih klubov ter igralk. Omenil je, da je stanje v ženski košarki katastrofalno, ker 

igralke nimajo interesa, da bi igrale resno ligo. Dušan Debenak je omenil materialno različne klube, 

katerim je potrebno zagotoviti igranje v 1SKL. Sergej Ravnikar je izrazil, da bi pri omenjeni problematiki 

morala imeti večjo vlogo Košarkarska zveza Slovenije.  

 



 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15. 

Zapisala: Jana Mihalič 

 


