
 

 

 
 
 

ZAPISNIK  37. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 
 

ki je bila v torek, 16. aprila, 2019, ob 17. uri, v konferenčni dvorani Austria Trend Hotela. 
 

PRISOTNI: Matej Erjavec, Borut Kop, Sergej Ravnikar, Roman Lisac, Igo Gruden, Rado Trifunović, 
Gregor Griljc, Urban Žnidaršič, Kristijan Novak, Gašper Kromar, Damijan Korošec, Jernej Močnik 
 
ODSOTNI: Anže Kalan 
 
OSTALI PRISOTNI: Aleš Križnar, Boris Majer, Damir Rađenović, Gorazd Trontelj, Grega Brezovec, 
Matej Likar, Mirko Jurjavčič, Maja Repež; 

 
 

DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 36. seje IO KZS z dne 12.2.2019 

2. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 4.3.2019 

3. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 13.3.2019 

4. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 27.3.2019 

5. Predlog Združenja prvoligašev 

6. Prijavnine v kategoriji U15, U13, U11 

7. Spremembe tekmovalnih propozicij U15, U13, U11, U9 

8. Reprezentančne aktivnosti 

a) Potrditev trenerjev/selektorjev mlajših reprezentanc 
b) Vsebinski plani članskih reprezentanc 2019 

9. Spremembe Pravilnika o delu statistikov 

10. Poročila organov in komisij 2018 

a) Finančno poročilo KZS (seznanitev) 
b) Program dela KZS 
c) Organov in komisij 

 

 



 

 

11. Plani za leto 2019 

a) Finančni plan KZS (razlaga) 
b) Program dela KZS (razlaga) 

12. Sprejem KD Košarka za vse v članstvo KZS. 

13. Določitev datuma naslednje seje IO KZS. 

14. Razno. 

 

 

    
Matej Erjavec, l.r. 

Predsednik KZS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SPREJETI SKLEPI: 
 
 

K točki 1. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 36. seje IO KZS z dne 12.2.2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 4.3.2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 13.3.2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 27.3.2019.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5: 

Predlog Združenja prvoligašev se po dolgi in konstruktivni razpravi večine članov IO ter povzetku 
predsednika Strokovnega sveta uskladi in sicer predsednik KZS na glasovanje poda naslednji 
predlog: 

V sezoni 2019/2020 se tekmovalni sistem v Ligi Nova KBM dopolni: 

Izvršni odbor KZS lahko največ dvema ekipama, in sicer finalistoma državnega prvenstva, dovoli, 
da ne sodelujeta v prvem delu državnega prvenstva, v kolikor sodelujeta v dveh mednarodnih 
tekmovanjih, kjer se v ligaškem delu odigra najmanj 10 kol (FIBA liga prvakov, Evroliga in pokal 
ULEB) ter v ABA 1. ligi.   

V drugem delu v tekmovanju za državnega prvaka sodeluje šest ekip. V kolikor v prvem delu 
tekmovanja sodelujejo vse ekipe se medsebojni rezultati ekip iz prvega dela prenašajo. V kolikor 
katera od ekip ne nastopi v prvem delu tekmovanja, se medsebojni rezultati ekip iz prvega dela 
ne prenašajo.  

 

 



 

 

V drugem delu tekmovanja za obstanek v 1. SKL sodelujejo štiri ekipe. Medsebojni rezultati 
sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo.  

Sistem tekmovanja končnice za naslov državnega prvaka ostane nespremenjen.  

Sklep: Sprejme se podan predlog. 

1 član se glasovanja vzdrži. Sklep je sprejet. 

 

K točki 6.:  

Gorazd Trontelj člane IO informira o 44 na novo pridobljenih sodnikih, pridobljenih na račun 
kampanje KZS. Kljub temu je v prihodnje še vedno pričakovati pomanjkanje le-teh.  

Kristijan Novak in Borut Kop predlagata, da je potrebno spremeniti interpretacijo sklepa v  
razpisu, saj trenutni 'formulaciji' veliko klubov nasprotuje.  

Glasovanje se ne izvede.  

Delegatorja Košarkarske zveze Slovenije, Boris Majer in Gorazd Trontelj, pripravita 
korespondenčno sejo s spremenjenim členom.  

 

K točki 7.:  

Sklep: Sprejme se predlog sprememb tekmovalnih propozicij U15, U13, U11, U9. 

119. in 34. člen se spremenita, člen 64. se ne spremeni. Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 8a.:  

Vodja mlajših članskih reprezentanc, Mirko Jurjavčič, predstavi predloge trenerjev/selektorjev, 
ki so bili predlagani na Strokovnem svetu: 

Sklep: Sprejmejo se predlogi trenerjev/selektorjev mlajših reprezentanc. 

o MU16 – Dejan Gašparin 

o MU18 – Peter Markovinovič 

o MU20 – bo določen naknadno 

o ŽU16 – Gašper Sluga 

o ŽU18 – Ernest Novak 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

 



 

 

K točki 8b.:  

Direktor članskih reprezentanc, Matej Likar, povzame in predstavi plan priprav moške in ženske 
reprezentance ter z njim seznani člane IO. 

Sklep: Sprejme se predlog vsebinskih planov članskih reprezentanc za leto 2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 9.:  

Predstavnik Združenja 3. in 4. lige (Gašper Kromar) poda informacijo, da je v vmesnem obdobju 
dobil precej nestrinjanj glede omenjenih sprememb. 

Sklep: Sprejme se predlog sprememb Pravilnika o delu statistikov. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 10a.:  

Aleš Križnar, poslovni direktor Košarkarske zveze Slovenije, predstavi bilanco in izkaz poslovnega 
izida KZS za leto 2018. Stanje je pozitivno in zelo zadovoljivo. Člane seznani tudi s primerjavo z 
drugimi nacionalnimi športnimi zvezami.  

Član IO Damjan Korošec izkaz stanja pohvali  in čestita za uspešno poslovanje. 

S poročilom so člani seznanjeni, pripomb ni. 

 

K točki 10b.:  

Aleš Križnar predstavi poročilo Program dela KZS 2018. 

Sklep: Sprejme se poročilo Program dela 2018. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 10c.:  

Sklep: Sprejme se Poročilo organov in komisij za leto 2018. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 11a.:  

Člani so Finančni plan za leto 2019 že sprejeli in potrdili na korespondenčni seji. Na redni seji pa 
je bil še dodatno in obširneje predstavljen (Aleš Križnar). 

S finančnim planom za leto 2019 so člani seznanjeni, pripomb ni. 

 



 

 

K točki 11b.:  

Člani so Program dela KZS za leto 2019 že sprejeli in potrdili na korespondenčni seji. Na redni 
seji pa je bil še dodatno in obširneje predstavljen (Aleš Križnar). 

S Programom dela KZS za leto 2019 so člani seznanjeni, pripomb ni. 

 

K točki 12:  

Sklep: Košarkarsko društvo Košarka za vse se sprejme v članstvo KZS. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 13:  

Naslednja seja IO bo 21.5.2019 ob 17h. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki razno: 

Aleš Križnar člane IO seznani z uskladitvijo naših pravil s FIBA pravili, vezanimi na košarko 3x3. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

Seja je bila končana ob: 19.15    Zapisala: Maja Repež 

 




