
 

 

ZAPISNIK 5. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 
 
Seja se je v ponedeljek, 19. januarja 2015, začela ob 17.00, v sejni sobi KZS, Leskoškova 12, 1000 
Ljubljana. 
 
Prisotni: Matej Erjavec, Aleš Antauer, Bojan Čad, Živa Kolman, Rado Trifunović, Matej Kosi, Igo 
Gruden, Damijan Korošec, Gregor Griljc in Ludvik Fekonja. 
 
Odsotni: Sergej Ravnikar, Marko Šter, Marjan Erpe; 
 
Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Matej Avanzo, Goran Semenič, Anže Blažič, Anton Pavlič. 

 

DNEVNI RED 
 

1. Pregled zapisnika 4. seje IO KZS z dne 15.12.2014; 

2. Imenovanje Komisije za licenciranje; 

3. Imenovanje novega člana Komisije za košarko 3x3; 

4. Pritožba KD Hopsi Polzela zoper Registracijske komisije KZS z dne 5.12.2014; 

5. Sprejem Športno društvo I Team v članstvo KZS; 

6. Datum naslednje seje IO KZS; 

7. Razno. 

 

  



 

 

SPREJETI SKLEPI 
 

Točka 1: Pregled  zapisnika  4. seje IO KZS z dne 15.12.2014 

Sklep: Zapisnik 4. seje IO KZS, z dne 15. Decembra, 2014 je bil soglasno sprejet v celoti. 

 

Točka 2: Imenivanje Komisije za licenciranje:  

Erjavec je članom predlagal, da se za člane Komisije za licenciranje imenujejo naslednji člani: 

Predsednik Jurij KLEŠNIK 
Član  Rok GORJUP 
Član  Igor IVAŠKOVIĆ 
Član  Jaka DANEU 

 
Sklep: IO KZS je soglasno potdil predlagane člane Komisije za licenciranje za obdobje štirih let. 

 
Točka 3: Imenovanje novega člana Komisije za košarka 3 X 3 

Trifunovič je kot predsednik Strokovnega sveta KZS predstavil vzroke za dodatnega člana v Komisijo za košarko 
3x3 in predlagal Matica Vidica za novega člana. Matic Vidic je bil v letu 2014 trener reprezentance Slovenije na 
Olimpijskih igrah mladih na Kitajskem in zelo dobro pozna razmere v košarki 3x3.  

Sklep: IO KZS je za novega člana Komisije košarke 3x3 soglasno potdil Matica Vidica. 

 
Točka 4: Pritožba KD Hopsi Polzela zoper Registracijske komisije KZS z dne 5.12.2014 

Semenič je kot predsednik Registracijske komisije predstavil celoten potek prestopa igralca iz KK Elektra v KD 
Hopsi Polzela. Celotno dokumetacijo o prestopu je bila članom IO-ja poslana skupaj z vabilom za sejo. Med 
gradivom je bila tudi pritožba KD Hopsi Polzela zoper sklep Registracijske komisije.  V razpravi je Antauer podal 
predlog, da naj bi se vsa nadomestila plačevala pred odločbo Registracijske komisije. Predlog Ostali člani IO-ja niso 



 

 

podprli in so na osnovi dokumentov in obrazložitve predsednika Registracijske komisije soglasno sprejeli sklep, da 
se pritožba KD Hopsi Polzela kot neutemeljena zavrne  

Sklep:vIO KZS je soglasno sprejel sklep, da se pritožba KD Hopsi Polzela se kot neutemeljena zavrne. 

 

Točka 5: Sprejem Športno društvo I Team v članstvo KZS  

Erjavec  predstavi dokumentacijo za včlanitev Športnega Drustvo I Team, Šentilj v Slovenskih Goricah, davčni št.: 
75359839. Celotna dokumentacija je v skladu z pravili in predlaga članom IO, da se društvo sprejme v članstvo 
KZS. 

Sklep: IO je soglasno sprejel sklep, da se Športno društvo I Team, davčni št.: 75359839, sprejme v članstvo KZS. 

 

Točka 6: Datum naslednje seje IO KZS  

Erjavec je prebral predlagani datum za naslednjo sejo IO-ja, to je 9.3.2015, vendar bodo nekateri člani ali zaposleni na 
KZS v tem času predvidoma odsotni, zato je predlagal nov datum, in sicer ponedeljek, 2.3.2015, ob 17.00 v sejni sobi KZS. 
 
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da je naslednja 6. Redna seja IO v ponedeljek, 2.3.2015, ob 17.00 v sejni sobi KZS. 

 

Točka 7: Razno 

Pod točko razno so bile obravnavane naslednje teme: 

AD 1 – Prošnja VTB lige za dovoljenje, da se mednarodnemu sodniku Mariu Majkiču dovoli soditi tekme njihovega 
tekmovanja. 

Zaradi nesporazuma se je o prošnji lige VTB razpravljalo, ni pa bil sprejet sklep. Da bi odpravili nesporazum, je dal 
Erjavec prošnjo v potrditev.  

Novi član IO KZS, predstavnik in predsednik ZKSS Ludvik Fekonja, je prosil, da v bodoče ZKSS prejme s strani KZS 
vso dokumentacijo, ki je vezana na sodniška vprašanja.  

Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da se dovoli sodniku Mariu Majkiču sojenje tekem lige VTB. 



 

 

AD 2 – Informacija o neplačanih računih članov KZS na dan 16.1.2015  

Erjavec je predstavil članom IO-ja dolg vseh članov KZS na dan 16.1.2015, ki skupaj na vseh ravneh znaša 
250.038,78 €. Razprava članov je bila zelo kritična do klubov/društev zaradi plačilne nediscipline. Gruden je podal  
predlog, ki naj se sprejme kot sklep , da pisarna KZS do naslednje seje pripravi nabor ukrepov za zmanjšanje 
neplačevanja klubov. 

Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da pisarna KZS do naslednje seje pripravi nabor ukrepov za zmanjšanje 
plačilne nediscipline klubov/društev. 

AD 3 – Informacija in vabilo članov IO KZS na zaključni turnir Pokal Spar, ki bo od srede, 18.2., do sobote, 
21.2.2015, v Laškem (dvorana Tri lilije). 

Erjavec je članom podal informacijo o kraju in datumu finalnih turnirjev Pokala Spar in Mini Pokala Spar U-13 in ob 
enem povabil vse člane, da si ogledajo turnir ter napovedal datum zaključka pokalnega tekmovanja za ženske. Za 
zaključek se za zdaj ni prijavil še nihče, datum pa je nedelja, 15.2., in ponedeljek, 16.2.2015. Finale bo v 
ponedeljek, 16.2., ob 18.00, in sicer zaradi zahtev TV Slovenija, ki v nedeljo prenosa ne more opraviti. 

AD 4 – Razpored zaključka tekmovanja v ligi ABA  

Predsednik Združenja lige Telemach Antauer je člane seznanil, da je vodsvo Lige ABA poslalo termine za igranje 
končnice tekmovanja. Opozoril je, da se termini sovpadajo s termini zaključka našega tekmovanja. Ob tem je 
izrazil željo, da bi tekme našega prvenstva sodili najboljši sodniki.  

Fekonja je kot predstavnik ZKSS dal zavezo, da se bo osebno angažiral in skupaj z vodstvom lige ABA našel rešitev 
v zadovoljstvo vseh.   

AD 5 – Sprejetje plana prihodkov in odhodkov za leto  

Člani IO-ja so plan prejeli na elektronske naslove v petek, 16.1.2015. Na 4. seji IO je bilo naloženo fianančni službi, 
da pripravi plan s širšo obrazložitvijo posameznih delov plana. Pavlič je na kratko predstavil plan za leto 2015, ki je 
uravnotežen. Odhodke je bilo zaradi uravnoteženosti zmanjšati in ne predstavljajo optimalnih pogojev  za 
izpeljavo priprav oz projektov. Razprava članov je izpostavila, da je potrebno določiti prioritete v primeru 
povečanja na prihodkovni strani in da se z njimi seznani tudi IO. 

Sklep: Strokovni del pisarne KZS mora skupaj z generalnim sekretarjem določiti  prioritete za povečanje odhodkov 
v primerjavi s planom v primeru povečanja prihodkov med letom in o tem obvestiti IO na naslednji seji. 



 

 

 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40. 
 
Zapisnik napisal: Anton Pavlič. 


