
 

 

ZAPISNIK  33. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 
 

ki je bila v torek, 25. septembra, 2018, ob 17. uri, v konferenčni dvorani Hotela Austria Trend. 
 

PRISOTNI: Matej Erjavec, Kristijan Novak, Borut Kop, Sergej Ravnikar, Roman Lisac, Gašper 
Kromar, Igo Gruden, Sašo Ristić, Anže Kalan (ob 18.20 odšel, dogovorjeno v naprej), Rado 
Trifunović 
 
ODSOTNI: Marko Šter, Uroš Slavinec, Gregor Griljc, Jernej Močnik, Damijan Korošec, Matej Pirc 
 
OSTALI PRISOTNI: Rašo Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Jernej Bobič, Jaka Lenart, Damir 
Rađenović, Maja Repež; 

 
 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika in sklepov 32. seje IO KZS z dne 14. 6. 2018. 

2. Potrditev zapisnika in sklepov izredne seje IO KZS z dne 17. 9. 2018. 

3. Sprejem Športnega društva Košarkarska šola Jezerniki Prevalje v članstvo KZS. 

4. Odobritev sodnikov za VTB United League. 

5. Spremembe in dopolnitve tekmovalnih propozicij 1.SKL M, 2.SKL M in 1.SKL Ž, 3.SKL M. 

6. Tekmovalne propozicije 4.SKL M. 

7. Poročilo registracijske komisije. 

8. Obračun sodniških stroškov KZS vezano na klube. 

9. Datum določitve naslednje seje IO KZS. 

10. Razno. 

 

 

    
Matej Erjavec, l.r. 

Predsednik KZS 
 



 

 

SPREJETI SKLEPI: 
 

K točki 1.  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 32. seje Izvršnega odbora, z dne 14.6.2018. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi izredne seje Izvršnega odbora, z dne 17.9.2018. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3.  

Sklep: Športno društvo Košarkarska šola Jezerniki Prevalje se sprejme v članstvo KZS. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4. 

Boris Majer opomni na pretekle izkušnje, ko so sodniki na račun mednarodnih sojenj 
odpovedovali ligaške tekme v Sloveniji. 

Sklep: Sodnikom se dodeli soglasje za sojenje VTB lige z opombo, da ima nacionalno prvenstvo 
prednost. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5. 

Boris Majer pojasni, zakaj in kje je prišlo do sprememb, katere so tudi zbrane v priloženem 
gradivu. 

Sklep: Spremembe in dopolnitve tekmovalnih propozicij 1.SKL M, 2.SKL M in 1.SKL Ž, 3.SKL M se 
sprejmejo. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 



 

 

K točki 6. 

Boris Majer predstavi nove tekmovalne propozicije za 4.ligo. 

Sklep: Tekmovalne propozicije 4. SKL M se sprejmejo. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 7. 

Boris Majer pove, da pritožb, kljub velikemu številu transferjev, letos ni bilo.  

Sklep: S poročilom registracijske komisije se seznani vse prisotne. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 8. 

Predstavniki Združenja klubov in KZS dogovorijo: Strošek obračunavanja in vodenja sodniških 
stroškov je 8% na vsak izdan račun klubom s strani KZS. Hkrati ostane dogovor:  3 % dobropisa 
na vsak izdan račun s strani KZS, v primeru plačila v 8 dneh od izdaje računa. Roki plačil ostanejo 
enaki.  

Sklep: Obračun sodniških stroškov KZS vezano na klube se potrdi. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 9. 

Sklep: Potrdi se datum naslednje seje IO, ki bo v sredo, 14.11.2018 ob 17h. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

K točki 10. 

a) Ristić Sašo predstavi mnenje večine sodnikov, da s sojenjem ne bodo pričeli, v kolikor stopi v veljavo 
Pravilnik o sodelovanju KZS in košarkarskih sodnikov ter tehničnih komisarjev. Ristić predlaga, da se 
Pravilnik zamrzne ter vsebinsko uskladi z DKS do 31.12.2018. Ponovno se izpostavi tematika 
izobraževanja pomožnih sodnikov. V zvezi z delovanjem sodniške organizacije predsednik Erjavec 
opomni predstavnika DKS, da kljub občutnemu povečanju članstev mladih igralcev v klubih in 
občutnega povečanja ekip v tekmovanjih, DKS ni sledila trendu – vpisovanju novih članov (sodnikov) v 
sistem.  
Boris Majer pove, da DKS v segmentu izobraževanja pomožnih sodnikov ni opravila strokovnega dela 
(prevod pravil, razpisi seminarjev, priprava predavateljev).  Zaradi tega je KZS poskrbela za organizacijo 
seminarjev za pomožne sodnike: že organizirala 9 seminarjev in izobraževanj (predvidenih jih je še 24 
za pomožne sodnike z licenco in razpis za organizacijo seminarjev za nove pomožne sodnike), poskrbela 
za prevod novih pravil, izobraževanje predavateljev, ipd. 
 

Sklep: Pravilnik o sodelovanju KZS in košarkarskih sodnikov ter tehničnih komisarjev se zamrzne 
ter se uskladi vsebina z DKS do 31.12.2018. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 10. 

b) Ristić ponovno odpre razpravo glede stroškovnika.  

 

Sklep: Stroškovnik se prilagodi na izplačilo kilometrine 0,27 €, pod pogojem, da sodniki takoj pričnejo 
s sojenjem. 
Sklep je soglasno sprejet. 

 
Predstavnik Združenja ženskih klubov, g. Kop pove, da so vsi klubi usklajeni glede administrativnega 
dodatka, sprejeli bodo tudi strošek kilometrine, ne želijo biti vmesni člen, dovolj imajo 'izsiljevanja' s 
strani sodnikov. Prosi, da v dobrobit košarke in otrok sodniki začnejo s sojenjem in naj se liga vendarle 
prične. 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob: 18h40     Zapisala: Maja Repež 




