
 

 

ZAPISNIK 40. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 
ki je bila v četrtek, 14. novembra, 2019, ob 18.30 uri, v Gimnaziji Celje Center. 
 
PRISOTNI: Matej Erjavec, Borut Kop, Rado Trifunović, Gregor Griljc, Urban Žnidaršič, Kristijan 
Novak, Anže Kalan, Sergej Ravnikar, Gašper Kromar, Sandra Kos, Damijan Korošec, Jernej 
Močnik 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Igo Gruden 
 
OSTALI PRISOTNI: Rašo Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Gorazd Trontelj, Damir 
Rađenović, Maja Repež;. 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 39. seje IO KZS z dne 26.9.2019 

2. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 15.10.2019 

3. Vključitev društva Športno društvo Zvezde Velenje v članstvo KZS 

4. Pobuda ŽKD Ježica o uskladitvi Registracijskega pravilnika KZS - razprava 

5. Aktivnosti Tekmovalne in Registracijske komisije v zvezi z malo košarko (U11) in igrivo 
košarko (U9) 

6. Določitev datuma naslednje seje IO KZS 

      

        Matej Erjavec, l.r. 
                                                       Predsednik Košarkarske zveze Slovenije 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
SPREJETI SKLEPI: 

 
K točki 1:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 39. seje IO KZS z dne 26.9.2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 15.10.2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3:  

Sklep: Športno društvo Zvezde Velenje se sprejme v članstvo KZS. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4:  

Razprava: Boris Majer predstavi pobudo ŽKD Ježica v povezavi z Registracijskim pravilnikom. 

Na podlagi inšpekcijskega nadzora, ki ga je izvedlo MIZŠ, se bo Registracijski pravilnik KZS do 

30.6.2020 uskladil s 34. členom Zakona o športu.  

 

K točki 5:  

Gorazd Trontelj pojasni, da MOL ne financira več selekcij U9 in U11 (velja za vse športne 

panoge, ne samo košarko). V prihodnje zato registracija za te selekcije ne bo več obvezna. 

Predstavniki po drugih občinah (Koper, Rogaška, Celje) povejo, da se zaenkrat s tem 

problemom še ne soočajo. Predsednik pozove Rada Trifunovića, kaj ukinitev teh kategorij 

pomeni iz strokovnega vidika. Trifunović pove, da če košarka želi biti v koraku z drugimi 

športnimi panogami, je temu potrebno slediti, sam pa je mnenja, da je za tekmovanja (v tem 

pomenu besede) v tej starostni kategoriji še občutno prekmalu.   



 

 

Sklep: IO KZS pooblašča Tekmovalno komisijo KZS in Registracijsko komisijo KZS, da uskladi 

poziv klubom za sodelovanje v tekmovanjih z določili Zakona o športu in Nacionalnim 

programom športa v RS. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 6:  

Sklep: Naslednja seja IO bo v četrtek, 19.12.2019 ob 18h. 

 

K točki Razno:  

Matej Erjavec pove, da se 15.11. določi gostitelje kvalifikacijskih terminov za OI, 27.11. pa bo 

v Genevi žreb skupin. 

Anže Kalan izpostavi problematiko prekrivanja terminov tekem 3x3 in 5 na 5. Tekme 2.SKL se 

na račun tega prestavljajo, ligaško tekmovanje zaradi tega zamuja. Rado Trifunović pove, da je 

kot olimpijska disciplina košarka 3x3 v porastu  in se ne more in ne sme zgoditi, da bi opustili 

delovanje. Aleš Križnar pove, da se pripravlja gradivo, ki bo zajemalo celoten program in način 

delovanja 3x3 košarke. Na koncu je zaslužek tisti, ki igralce individualno motivira. 

Urban Žnidaršič  vpraša, ali potrebujemo DKS oziroma ali je sploh potrebno, da do 1.2.2020, 

kot je dogovorjeno, sestavi stroko in program delovanja.? Predsednik pove, da bi DKS 

potrebovali, v kolikor bi funkcioniral. Dokler DKS ne deluje tako, kot bi moral, mora KZS  iskati 

ustrezne alternative oziroma rešitve. Boris Majer pove, da se je Komisija za sodniška vprašanja 

s predsednikom DKS dogovorila, da izpelje vse strokovne zadeve v tekmovalni sezoni 

2019/2020, kar pomeni, da KZS vse seminarje in tečaje izvaja povsem legitimno, v dogovoru z 

DKS, predvsem pa v dobrobit košarke. Pisarna KZS je izvedla vse potrebne sodniške seminarje, 

povečala je število sodnikov za več kot 60 in aktivno sodeluje v vseh strokovnih zadevah. 

 
 
Seja je bila končana ob: 19:35          Zapisala: Maja Repež 




