
 

 

ZAPISNIK 24. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 
 

Sestanek je bil v ponedeljek, 29. maja 2017, ob 17. uri, v konferenčni dvorani hotela Austria 
Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. 
 

Prisotni: Matej Erjavec, Marko Šter, Igo Gruden, Gregor Griljc, Borut Kop, Bojan Gorjanc, 

Gašper Kromar, Kristijan Novak, Damijan Korošec, Sergej Ravnikar, Radovan Trifunović, 

Matej Pirc, Andrej Jelen. 

Odsotni: Uroš Slavinec, Jernej Močnik, Aleš Klavžar 

Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Bojan Čad, Aleš Križnar, Boris Majer, Damir Rađenović, 

Matej Likar, Anja Jagodic. 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika in sklepov 23. seje Izvršnega odbora, z dne 10. 4. 2017; 

2. Finančno poročilo za leto 2016, rebalans Finančnega plana 2017 in dopolnitev Letnega 
programa dela 2017; 

3. Plani priprav in tekmovanj vseh reprezentanc za leto 2017; 

4. Poročila organov, združenj in komisij za leto 2016; 

5. Predlog sprememb Statuta KZS; 

6. Spremembe Registracijskega pravilnika; 

7. Spremembe Tekmovalnega pravilnika; 

8. Višina taks sodniških stroškov in sistem plačevanja; 

9. Koledar članskih tekmovanj in koledar mlajših starostnih kategorij; 

10. Liste tehničnih komisarjev; 

11. Zamenjava delegata za 40. Sejo Skupščine OKS – ZŠZ; 

12. Pritožba zoper Odločbo Častnega razsodišča v zadevi Corel/KK Olimpija Ljubljana; 

13. Datum določitve naslednje seje IO KZS; 

14. Razno. 



 

SPREJETI SKLEPI: 
K točki 1.  
Sprejeti sklep: Potrdi se zapisnik 23. seje IO KZS, z dne 10. 04. 2017. Sklep sprejet soglasno. 
 
K točki 2. Predstavitev Finančnega poročila za leto 2016, rebalansa Finančnega plana za leto 2017 ter 
dopolnitve Letnega programa dela KZS za leto 2017 (Aleš Križnar). 
Sprejeti sklep: Na pobudo g. Bojana Čada, predsednika Nadzornega odbora KZS, bo le ta 30. 5. sklical 
korespondenčno sejo NO, kjer se bo obranavalo in podalo mnenje NO na delo KZS v letu 2016. NO bo 
svoje mnenje predložil najkasneje do četrtka, 1. 6. 2017. 
Sprejeti sklep 1: Finančno poročilo za leto 2017 in rebalans Finančnega plana KZS za leto 2017 se potrdi 
in sprejme v celoti. Gradivo se uvrsti na redno letno skupščino. Sklep sprejet soglasno. 
Sprejeti sklep 2: Dopolnjen predlog Letnega programa dela KZS za leto 2017 se potrdi in sprejme v 
celoti. Sklep sprejet soglasno. 
 

K točki 3. Predstavitev plana priprav in tekmovanj mlajših reprezentanc (Rado Trifunović) in 
predstavitev plana priprav in tekmovanj članskih reprezentanc (Matej Likar). 
Sprejeti sklep: Plani priprav in tekmovanj vseh reprezentanc za leto 2017 se sprejmejo v celoti. Sklep 
sprejet soglasno. 
 
K točki 4. 
Sprejeti sklep: Poročilo komisije za pritožbe se potrdi in sprejme v celoti. Gradivo se uvrsti na redno 
letno Skupščino KZS. Sklep sprejet soglasno. 
 
K točki 5. Predstavitev predlaganih sprememb (Boris Majer). 
Sprejeti sklep: Predlogi sprememb Statuta KZS se sprejmejo v celoti. Gradivo se uvrsti na redno letno 
Skupščino KZS. Sklep sprejet soglasno. 
 
K točki 6. Predstavitev predlaganih sprememb (Boris Majer). 
Sprejeti sklep: Predlogi sprememb Registracijskega pravilnika usklajeni med Registracijsko komisijo in 
Strokovnim svetom se sprejmejo v celoti. Gradivo se uvrsti na redno letno Skupščino KZS. Sklep sprejet 
soglasno. 
 
K točki 7. Predstavitev predlaganih sprememb (Boris Majer). 
Predstavnik Združenja klubov 1. SKL je predlagal, da se o predvidenih spremembah povezanih z 
nastopanjem ekip v mednarodnih tekmovanjih za člane najprej opravi seja Združenja klubov 1. SKL in 
da se predvidena sprememba 3. člena sprejme na korespondenčni seji do 8. 6. 2017. 
Sprejeti sklep 1: Spremembe Tekmovalnega pravilnika se sprejmejo v delu, ki se nanaša na zaključni 
turnir tekmovanja fantov U15. Sklep sprejet soglasno. 



 

Sprejeti sklep 2: Spremembe povezane z nastopom ekip v mednarodnih tekmovanjih se posredujejo 
članom IO na korespondečni seji, ki se zaključi najkasneje do 8. 6. 2017. Sklep sprejet soglasno. 
 
K točki 8. Predstavitev (Gašper Kromar) 
Predstavniki Združenj klubov, DKS in predstavnika KZS so se sestali 8. 5. 2017 na skupnem sestanku v 
zvezi z določitvijo sodniških stroškov za prihodnje tekmovalne sezone. Na sestanku je bilo dogovorjeno, 
da ostanejo sodniške takse v tekmovalni sezoni 2017/2018 nespremenjene, KZS pa bo klubom 
obračunavala stroške tekem na osnovi dejanskih stroškov, ki zajemajo stroške sodniških taks, pavšalne 
stroške (kilometrina, dnevnice) in administraitvine stroške. Prav tako je bil na sestanku sprejet dogovor 
o brezplačnem sojenju trening tekem s strani sodnikov v pripravljalnem obdobju ekip in stroškovnik 
sodniških stroškov za prijateljske tekme. Združenja klubov so na osnovi tega sestanka podala dodaten 
predlog, da se sodnikom prizna stroške kilometrine za prihod na tekmo v višini 0,18 EUR (do sedaj 0,32 
EUR). 
Sprejeti sklep: Predlog združenj klubov sodniških stroškov in stroškov prijateljskih tekem v tekmovalni 
sezoni 2017/2018 se sprejme. Stroškovnik je priloga tega zapisnika. Sklep sprejet z 12 glasovi za in 1 
glasom proti.  

 
K točki 9. Predstavitev predlaganih sprememb (Boris Majer). 
Sprejeti sklep: Koledar članskih tekmovanj in tekmovanj mlajših starostnih kategorij se sprejme v celoti. 
Sklep sprejet soglasno. 
 
K točki 10. Predstavitev predlaganih sprememb (Boris Majer). 
Sprejeti sklep: Predlagane liste tehničnih komisarjev se potrdijo. Sklep sprejet soglasno. 

 
K točki 11. Predstavitev gradiva (Aleš Križnar). 
Sprejeti sklep: 40. redne seje Skupščine OKS – ZŠZ se bo namesto odsotnega stalnega delegata Mateja 
Erjavca udeležil Aleš Križnar. Sklep sprejet soglasno. 
 
K točki 12. Predstavitev gradiva (Matej Erjavec). 
Sprejeti sklep: Pritožniku Antonu Corelu se delno ugodi in se izrečena kazen Častnega razsodišča zniža 
na 12 mesecev prepovedi opravljanja vseh dolžnosti v košarki. Sklep sprejet soglasno. 
 
K točki 13.  
Sprejeti sklep: Naslednja seja IO KZS bo v ponedeljek, 25. 9. 2017.. 
 
Seja je bila končana ob 19.50. 

Zapisala: Anja Jagodic 
Priloga – Sodniški stroški sezone 201/2018 


