
 

 

ZAPISNIK 55. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 
ki je potekala v četrtek, 3.2.2022 v konferenčni dvorani Austria Trend hotela v Ljubljani, s pričetkom ob 

17.00. 

 

NA SEJI SO SODELOVALI: Matej Erjavec, Gašper Kromar, Mirko Jurjavčič, Anže Kalan, Igo Gruden, 

Borut Kop, Sergej Ravnikar, Gregor Griljc, Matevž Zupančič, Damijan Korošec 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Urban Žnidaršič, Jernej Močnik 

 

ODSOTNI: Sani Bečirović 

 

OSTALI PRISOTNI: Damir Rađenović, Gorazd Trontelj,  Grega Brezovec, Dejan Gašparin, Maja Repež 

 

 

DNEVNI RED: 

 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 54. seje IO KZS z dne 8.12.2021. 

2. Spremembe Tekmovalnih propozicij in Tekmovalnega pravilnika 

3. Spremembe oziroma posodobitve Pravilnika o licenciranju košarkarskih klubov 

4. Vključitev v članstvo KZS: Športno društvo Korenjak, Košarkarski klub Petrovče, Športno 

društvo 4basket, Športno rekreativno društvo Extrem, Društvo SPID.SI, Športno društvo 

Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Športno društvo Hitra 4ka, Društvo Točka, Društvo 

DIVA 

5. Poročilo delovanja reprezentanc v letu 2021 

6. Pobuda ZKTS – Trenerji brez tekmovalnega kartona 

7. Določitev datuma naslednje seje IO KZS 

8. Razno 

 

     Matej Erjavec, l.r. 

                                                       Predsednik Košarkarske zveze Slovenije 

 

 

 



 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 
 

Na seji je prisotnih 10 članov od 13, seja je sklepčna. 

Predsednik na začetku pozdravi in izkaže dobrodošlico novemu članu, predstavniku Združenja prvoligašev. 

Skupna želja je odprt in konstruktiven dialog, s katerim želimo vsi dvigniti nivo tekmovanj in delovanja 

prvoligašev v Sloveniji. 

 

K točki 1:  

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 54. seje IO KZS z dne 8.12.2021. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2:  

Komisar tekmovanj, Gorazd Trontelj, podrobneje predstavi spremembe v Tekmovalnih propozicijah. Gre za 

dopolnitve oziroma spremembe, vezane na trenutne epidemiološke razmere (»najmanj 5 igralcev« se 

spremeni v »najmanj 2/3 igralcev«). Izjema je selekcija U13, kjer mora ekipa zagotoviti najmanj 10 igralcev 

s podeljeno pravico nastopa. 

V nadaljevanju komisar podrobneje predstavi še spremembe Tekmovalnega pravilnika – preimenovanja 

kategorij U20 in mlajše; odstranjene so podvojene informacije, spremembe v tekmovanju za Mini pokal – 

ekipe, ki se prijavijo v 1.ligo, obvezno sodelujejo tudi v Mini pokalu, ostali po želji; točki F in G se zaenkrat 

ne vključi v spremembe Tekmovalnega pravilnika;  

Predsednik odpira razpravo.  

Borut Kop pozdravlja premik na 2/3 igralcev, obstaja pa potreba/želja po sprostitvi kvote kadetov/kadetinj na 

tekmah DP. Prave članske baze namreč ni in popolnitev  ekip predstavlja težave. Njegov predlog je, da se to 

sprejme le do konca prvenstva zavoljo trenutne epidemiološke situacije.  

Mirko Jurjavčič pove, da se je ta možnost obravnavala na Strokovnem svetu, saj se zveza zaveda problematike 

in je tudi SS želel pristopiti na pomoč klubom. Vendar je bila večina predstavnikov SS proti predlogu, da se 

mlade igralce še dodatno obremenjuje.  



 

 

Matevž Zupančič se strinja s predlogom Kopa in pove, da fizična obremenitev niti ni toliko vprašljiva, saj 

običajno tak igralec (za popolnitev kvote slovenskih igralcev) na tekmi članov ne bo nastopil. Cilj vseh pa je 

čim manj prestavljanja tekem. Zupančič še pove, da igralec selekcije U19 na članski tekmi po vsej verjetno 

ne bo igral in se ne bo preforsiral, a na svoji U19 zaradi kvote ne bo smel igrati.   

Sklep 1: Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Tekmovalnih propozicij po posameznih rangih 

tekmovanj v 36. členu in Tekmovalnega pravilnika po posameznih členih, razen točk F in G. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Sklep 2: Strokovni svet ponovno pretehta pobudo, da zaradi epidemiološke situacije kvoto igralcev v 

prihajajočih dveh mesecih briše. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3: 

Grega Brezovec predstavi spremembe oziroma posodobitve Pravilnika o licenciranju košarkarskih klubov. 

Matevž Zupančič predstavi mnenje Združenja prvoligašev. Nekaj  klubov vidi težave (logistika, termini, 

stroški…) v obveznem kriteriju sodelovanja s petimi selekcijami (do sedaj 4). Poleg tega je Zupančič 

posredoval tudi pripombe prvoligašev na profesionalizacijo trenerjev U14 in navzdol.  

Predstavnik Strokovnega sveta, Mirko Jurjavčič opomni, da se pogovarjamo o prvi ligi, ki predstavlja najvišji 

rang državnega tekmovanja in da je potrebno tudi iz vidika stroke zadostiti določenim pogojem razvoja. 

Predstavnik Združenja košarkarskih trenerjev, Dejan Gašparin se strinja in doda, da v kolikor razvoju ne bodo 

sledili klubi 1.lige, bodo nižje ligaški klubi temu namenjali še manj pozornosti.  

Jurjavčič še pove, da je sprememba oziroma dodana selekcija U12 (U11 namreč ne more biti registriran 

igralec) in poudari pomen ekipe U12 za naslednjo selekcijo, ki ji sledi – U14. Bazo igralcev je potrebno 

vzdrževati in krepiti.  

Sklep: Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Pravilnika o licenciranju košarkarskih klubov. 

9 glasov ZA, 0 proti, 1 vzdržan.  

Sklep je sprejet. 

 



 

 

K točki 4:  

Maja Repež pove, da je za včlanitev prispelo 9 vlog, od katerih so 3 popolne. 

Sklep 1: V članstvo KZS se sprejme KK Petrovče, Društvo Točka in Društvo DIVA. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Sklep 2: V članstvo KZS se pogojno sprejme Športno društvo Korenjak, Športno društvo 4basket, Športno 

rekreativno društvo Extrem, Športno društvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Društvo SPID.SI in 

Športno društvo Hitra 4ka (dopolnitev vlog). 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5:  

Mirko Jurjavčič, vodja reprezentanc in projektov mlajših starostnih kategorij, predstavi glavne točke poročila. 

Tokratna primerjava se je izvedla tudi z letom 2019, saj je bilo leto 2020 zaradi epidemije izredno. Leto 2021 

se na vseh področjih, predvsem pa rezultatsko, izkazuje kot zelo uspešno. Jurjavčič izpostavi pomembnost 

usklajenosti klubske in reprezentančne košarke in predvsem pri ženskah, podpore in razumevanja klubov. 

Realno je rezultat prioriteta le v U20, pri ostalih selekcijah je prioriteta razvoj. Tudi odziv igralcev in igralk na 

vpoklic v reprezentanco je dober in gre v pravo smer. 

Kop doda, da je ponosen in vesel, da gre slovenska košarka v pravo smer. Celje je realno največja baza 

reprezentančnih igralk in je zadovoljen, da so se odprte zadeve glede odsotnosti klubskih igralk, zamujanj 

na priprave, potrebnega počitka itd.. s pravilnim dialogom sedaj uskladile in rešile. 

Sklep: Poročilo delovanja reprezentanc v letu 2021 se potrdi v celoti. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 6:  

Predsednik odpira razpravo, sklep na tej seji ne bo formiran, potrebna je uskladitev vseh akterjev.  



 

 

Predsednik ZKTS, Sergej Ravnikar pove, da so klubi začeli izkoriščati nizke kazni, saj je celoletni strošek le 

teh precej nižji od vložka/kotizacije za izobraževanje trenerja. Pojasni, da so bile vse klinike preko ZKTS 

brezplačne. Pobuda za povišanje kazni je želja, da bi se cenilo domače trenerje in ZKTS se s tem postavlja 

na stran domače stroke.  

Dejan Gašparin doda, da ZKTS vedno in povsod maksimalno pomaga trenerjem. Glavni problem je uvoz 

'pol'trenerjev iz tujine za 1/3 denarja, s čimer izgubljamo domače trenerje, ki vztrajajo v Sloveniji. Druga 

možnost je, da jih zaščitimo. Pove, da je veliko klubov pri mlajših selekcijah v prekršku, ker imajo 

neusposobljen kader. (Pedagoško) delo z otroki je specifika, z otroki ne more delati vsak in delo na 

strokovnem kadru je na dolgi rok pogoj za uspeh. Žal izgubljamo kvalitetne in izkušene slovenske trenerje, 

ker so podcenjeni. Povišanje kazni je predvsem zato, da se zaščiti domač in usposobljen kader. V trenerstvo 

v Sloveniji se veliko vlaga in če želimo delati na dolgi rok, je potrebno delati strokovno. 

Gašparin še doda, da noben trener, ki je to želel postati in ki je v postopku pridobivanja  licence, ni bil nikdar 

kaznovan zaradi neizpolnjevanja pogojev.  

SD2 je žal vezan na razpis OKS (samo za zaposlene in s.p.), a od letos dalje bo spet plačljiv in dostopen tudi 

posameznikom. Potrebno je preveriti skladnost MOL in Zakona o športu (SD1 lahko samostojno vodiš 

tekme).  

Gašper Kromar pove, da se strinja s trenersko pobudo na nivojih članskih trenerjev in tujcev, prav tako se 

strinja s potrebno zaščito slovenskih trenerjev. Skrbijo ga mlajše (netekmovalne) selekcije, ki predstavljajo 

trenerjem vstopno točko, klubi namreč vzgajajo tudi trenerje. Opozori, da se trenerjev enostavno ne da dobiti. 

Stališče predsednika je, da motiv v nobenem primeru ni sporen. Slovenske trenerje je potrebno zaščititi, a 

se je hkrati potrebno uskladiti z združenji (pomanjkanje in zaščita trenerjev, SD1-MOL) in predlog ponovno 

obravnavamo na naslednji seji.  

Gorazd Trontelj še doda, da bi bilo potrebno ločiti trenerje (in kazni) 1. lige (možnost kalkulacij stroškov) 

Točka se ponovno obravnava na naslednji seji.  

 

K točki 7:  

Sklep: Naslednja seja IO bo 5.4. ob 17h. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki RAZNO:  

I) Predsednik seznani člane IO, da mu poteče mandat in na podlagi tega bo razpisal volilno 

skupščino. 



 

 

 

II) Dopis ŽKK Ledita: Predstavnik Združenja ženskih klubov, Borut Kop, predstavi dokumentacijo, 

ki jo je prejel s strani predsednice kluba ŽKK Ledita. Gorazd Trontelj pojasni podrobnosti 

postopka in razloge, zakaj je bil prestop igralke s strani Registracijske komisije odobren.  

 

Člani se strinjajo, da se predsednici ŽKK Ledita pripravi in pošlje pisno pojasnilo s tolmačenjem.  

Pripombe in pomisleki, posredovani v dopisu in ugotovljeni v postopku tega primera se 

smiselno uporabijo pri spremembah registracijskega pravilnika, ki bo obravnavan na naslednji 

skupščini KZS, v kolikor bi bilo to strokovno utemeljeno. 

 

III) Matevž Zupančič izpostavi dejstvo, da je situacija in stanje 1.lige slabo na vseh področjih - 

vidnost, kvaliteta… Zaveda se posledic ekonomske krize, sponzorji ne vidijo smisla vlaganja v 

manjše klube, šport je edina panoga, ki ni vključena v noben koronski ukrep. Predlaga, da se 

sestavi delovno skupino, kjer bi bili vključeni različni deležniki - klubi, zveza, marketing službe, 

PR službe… da se določene zadeve pomakne naprej. Pohvali spletne prenose, televizijski so 

že večji problem.  

 

Damir Rađenović, direktor marketinga na KZS, pojasni, da se trenutno odvijajo določeni 

dogovori za sodelovanje v želji po večji prepoznavnosti, prav tako z Ekonomsko fakulteto  

sodelujemo na projektu Strateško repozicioniranje slovenske 1.lige…  

 

Anže Kalan pripomni, da je korona dokazala, da klubi, odvisni samo od vadnin, ne morejo 

kvalitetno razvijati kluba. Škofja loka je kot primer dobre prakse uspela v tem obdobju vse 

spremeniti v plus. Pridobili so nove sponzorje, vpisali precej več otrok, se združili z lokalnimi 

društvi in klubi… 

 

Gregor Griljc doda, da je začetek težav v slabi infrastrukturi, težko je izpeljati odmeven dogodek 

v majhnih dvoranah/telovadnicah, ki ne zadostujejo niti televizijskim prenosom. 

Člani se strinjajo, da se razmisli o možnostih ustanovitve povezovalne Delovne skupine. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 

Zapisala: Maja Repež 


