
 

 

 
 
 

ZAPISNIK  38. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 
 

ki je bila v sredo, 12. junija, 2019, ob 16.30 uri, v konferenčni dvorani Austria Trend Hotela. 
 

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

 
 

DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 37. seje IO KZS z dne 16.4.2019 

2. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 30.5.2019 

3. Koledar članskih tekmovanj in koledar tekmovanj mlajših starostnih kategorij 

4. Liste tehničnih komisarjev 

5. a) Pravilnik o računovodstvu 

b) Sklep o izdaji računov 

6. Sprejem Košarkaški klub Amazonke Prebold in Športno in turistično društvo »Svet 
športa« v članstvo KZS 

7. Določitev datuma naslednje seje IO KZS. 

8. Razno – predstavnik na Skupščini OKS.      

 

 

    
Matej Erjavec, l.r. 

Predsednik KZS 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
SPREJETI SKLEPI: 

 
 

K točki 1. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 37. seje IO KZS z dne 16.4.2019. 

Urban Žnidaršič se vzdrži glasovanja pri točkah 10b in 10c. 

Sklep je sprejet. 

 

K točki 2. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje z dne 30.5.2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3. 

Sklep: Sprejme se koledar tekmovanj v predloženi obliki in se pooblasti Tekmovalno komisijo in 
Strokovni svet KZS, da po prejemu manjkajočih koledarjev mednarodnih tekmovanj v moški 
članski kategoriji dokončno oblikujeta koledar tekmovanj. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4. 

Sklep: Sprejme se sklep o podelitvi licenc tehničnim komisarjem za tekmovalno sezono 
2019/2020.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5a: 

Predstavnica računovodske službe KZS, Simona Savšek, predstavi spremembe pravilnika. 

Sklep: Pravilnik o računovodstvu se sprejme v celoti. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5b: 

Sklep: Sklep o izdaji računov se sprejme v celoti. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 



 

 

 

K točki 6.:  

Gorazd Trontelj predstavi obe društvi. 

Sklep: Košarkaški klub Amazonke Prebold in Športno in turistično društvo »Svet športa« se 
sprejme v članstvo KZS.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 7:  

Naslednja seja IO bo v četrtek, 24.9.2019 ob 17h. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki razno: 

a) Damir Rađenović se imenuje za predstavnika na 44. skupščini OKS – ZŠZ, ki bo potekala 
dne 18.6.2019. 

Sklep je soglasno sprejet. 

b) Predlog sodniškega združenja in usklajevanje izhodišč za izračune. 
 

c) Urban Žnidaršič predstavi sprejete sklepe UO DKS-ja. 
 

d) Rado Trifunović izpostavi nekaj zadnjih tematik, obravnavanih na Strokovnem svetu:  
Problematika odpovedi vpoklicanih reprezentantov – kako oceniti, kaj je 
(ne)upravičena odpoved?  
Kako zagotoviti konstanto delovanja trenerjev pri mlajših starostnih kategorij (U20, 
U18). V zvezi s tem v septembru Strokovni svet poda predlog, ki se bo poskušal 
uskladiti s finančnim planom Zveze. 
Mnenje Jerneja Močnika je, da je (poleg višje sile – rojstvo, smrt…) edino 
reprezentančni zdravnik tisti, ki lahko oceno upravičeno odpoved. Gregor Griljc izrazi 
zaskrbljenost glede prihodnosti in zavesti mladih. Borut Kop spomni na odlično 
pripravljeno poročilo Ernesta Novaka v preteklosti, ki bi lahko pripomogel k tej 
problematiki. Vodja mlajših članskih reprezentanc, Mirko Jurjavčič še pove, da igralci 
čutijo pritiske samo iz strani klubov in klubskih trenerjev, ne pa tudi iz strani KZS. 

 

 

Seja je bila končana ob: 17:20    Zapisala: Maja Repež 

 




