
 

 

ZAPISNIK 56. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 
ki je potekala v torek, 5.4.2022 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, Borut Kop, 

Sergej Ravnikar, Gregor Griljc, Matevž Zupančič, Jernej Močnik, Damijan Korošec 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Igo Gruden, Urban Žnidaršič 

 

ODSOTNI: Sani Bečirović 

 

OSTALI PRISOTNI: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Damir Rađenović, Gorazd Trontelj,  Grega 

Brezovec, Matej Likar, Matic Vidic, Maja Repež 

 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 55. seje IO KZS z dne 3.2.2022 

2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 16.2.2022 

3. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 25.3.2022 

4. Košarka 3x3  

a) Potrditev sprememb uradnih pravil 3x3 

b) Registracijski pravilnik 3x3 

c) Tekmovalni pravilnik 3x3 

d) Tekmovalne propozicije 3x3 

5. Potrditev selektorjev mlajših reprezentanc  

6. Poročila za leto 2021  

a) Finančno poročilo KZS (seznanitev) 

b) Poročilo programa dela KZS 

c) Poročilo programa dela reprezentanc (že potrjeno na februarski redni seji) 

d) Poročila organov in komisij/združenj 

7. Plani za leto 2022  

a) Finančni plan KZS (že potrjeno na korespondenčni seji, seznanitev) 

b) Program dela KZS (že potrjeno na korespondenčni seji, seznanitev) 



 

 

8. Spremembe tekmovalnih propozicij  

9. Nastopanje klubov v tekmovanju Alpe Adria Cup 

10. Določitev datuma naslednje seje IO KZS 

11. Določitev datuma Skupščine KZS 

12. Razno 

 

     Matej Erjavec, l.r. 

                                                       Predsednik Košarkarske zveze Slovenije 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 
 

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

Član Urban Žnidaršič na seji ni prisoten zato se glasov, podanih predhodno po elektronski pošti ne upošteva. 

 

K točki 1:  

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 55. seje IO KZS z dne 3.2.2022. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2:  

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 16.2.2022. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3:  



 

 

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 25.3.2022. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4:  

Matic Vidic predstavi glavne spremembe uradnih pravil, pravilnikov in tekmovalnih propozicij. Člane pozove 

k morebitnim nejasnostim oziroma po podrobnejši razlagi. Pripomb ni, zato se sprejmejo naslednji skepi: 

K točki 4a: 

Sklep: Potrdijo in sprejmejo se predlagane spremembe uradnih pravil za košarko 3x3. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4b: 

Sklep: Potrdi in sprejme se Registracijski pravilnik za košarko 3x3. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržan.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4c:  

Sklep: Potrdi in sprejme se Tekmovalni pravilnik za košarko 3x3. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4d:  

Sklep: Potrdijo in sprejmejo se Tekmovalne propozicije za košarko 3x3. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  



 

 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5:  

Mirko Jurjavčič pove, da so na SS obravnavali in potrdili predloge za selektorje mlajših reprezentanc. Glede 

na predlog SS je sprememba v reprezentancah MU20 in MU18, saj je dosedanji selektor MU20 Dejan Jakara 

zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje. Predlog je, da ga pri vodenju reprezentance MU20 zamenja 

Peter Markovinovič, ki generacijo dobro pozna, saj je bil v preteklih letih selektor reprezentance MU18. 

Zaradi zamenjave je bilo potrebno poiskati nov predlog za selektorja MU18 - Danijel Radosavljević, ki je v 

preteklih letih petkrat sodeloval na EP mlajših kategorij v vlogi pomočnika trenerja (1x MU16 in 4x MU18). 

Ostali predlogi: MU17 – Dejan Gašparin, MU16 - Gregor Gornjec, ŽU20 – Gašper Sluga, ŽU18 - Ernest 

Novak, ŽU17 - Robi Matevžič. Selektorsko mesto za ŽU16 trenutno še ni določeno.  

Boruta Kopa zanima razlog nevključitve nekdanjih trenerjev ženske članske reprezentance (Grgić, Krajnc, 

Duščak, Radović…). Mirko Jurjavčič pojasni, da smo pri reprezentanci ŽU20 iskali povezavo s štabom 

članske reprezentance in tudi zaradi tega se je zdel Gašper Sluga najbolj ustrezen kandidat, s čimer se strinja 

tudi Borut Kop. Ostali selektorji nadaljujejo delo iz preteklih let, zato je edino prosto mesto pri reprezentanci 

ŽU16, kjer še vedno iščemo najbolj ustreznega kandidata. Mirko Jurjavčič pojasni, da je bilo že na obravnavi 

predlogov na SS pojasnjeno, da pisarna KZS sprejema morebitne predloge za selektorja ŽU16, vendar do 

danes nismo prejeli nobenega predloga. Glede na situacijo bomo na naslednjem SS obravnavali predloge 

oziroma kandidate za selektorja reprezentance ŽU16 in naknadno dali sprejet predlog v obravnavo na IO. 

Sklep: Potrdijo se predlogi selektorjev mlajših reprezentanc, razen ŽU16. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K točki 6a - seznanitev: 

Aleš Križnar predstavi finančno poročilo za leto 2021 (izkaz poslovanja in bilanca stanja). Predsednik ob tem 

pojasni še razlog za slabšo likvidnost, predvsem zaradi stroškov iz naslova WEB2023, saj s strani države še 

nismo prejeli nobene finančne podpore. 



 

 

 

K točki 6b: 

Aleš Križnar predstavi še poročilo programa dela za leto 2021. Člani nimajo pripomb.    

Sklep: Potrdi se poročilo programa dela KZS za leto 2021. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 6c: 

Gradivo je del skupnih poročil, sklep je bil sprejet že na prejšnji seji. 

 

K točki 6d: 

Sklep: Potrdijo se poročila organov in komisij za leto 2021. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 7 - seznanitev: 

Člani so gradivo in plane že sprejeli po korespondenčni seji v mesecu februarju. Aleš Križnar pozove k 

razpravi, v kolikor bi kdo od članov želel še kakršnekoli dodatne informacije ali podrobnejše pojasnitve.  

Pripomb ni. 

 

K točki 8: 

Gorazd Trontelj pojasni, da gre pri spremembi zgolj za uskladitev s FIBO tolmačenjem (vpisovanje v zapisnik 

– lahko so vpisani samo tisti, ki so fizično prisotni in kandidirajo za tekmo). 

Sklep: Potrdijo se spremembe tekmovalnih propozicij v vseh tekmovanjih. Sprememba stopi v veljavo s 

sezono 2022/23. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 



 

 

 

K točki 9: 

Gorazd Trontelj je prisostvoval sestanku Alpe Adria Cup (letos v tem tekmovanju nastopata Ilirija in Šenčur). 

Pove, da je sicer za tekmovanje precej zanimanja iz drugih držav.  

Splošno mnenje je, da gre za tekmovanje za slovenske klube srednjega ranga. Matevž Zupančič pove, da 

naj bi se tekmovanje razvijalo hitreje in kvalitetnejše, sam ne vidi ovire, v kolikor bi se kdo želel preizkusiti 

na mednarodni sceni. Gre za izbiro posameznega kluba, njihov strošek, njihov izziv, pričakuje pa dodatne 

težave s koledarjem domačega tekmovanja. Gorazd sicer pojasni, da naj bi termini sovpadali s FIBA Eurocup 

koledarjem. 

Matej Erjavec razmišlja tudi o stimulaciji klubov za nastopanje v mednarodnih tekmovanjih, a Zupančič 

osebno ne vidi računice v Alpe Adria ligi v primerjavi z ABA2. Meni, da je FIBA tista, ki bi morala stimulirati 

klube. Tudi tržno za sponzorje je bolj zanimiv Balkan, kot npr. Kazahstan… 

 

K točki 10:  

Sklep: Naslednja redna seja Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije bo 26.5. ob 17h. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 11:  

Sklep: Redna Letna skupščina Košarkarske zveze Slovenije bo 15.6. ob 18h ATHL. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K točki Razno:  

Matej Likar predstavi plan dela članskih reprezentanc v letu 2022.  

Sklep: Sprejmejo se predstavljeni in predlagani plani. 



 

 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Aleš Križnar pove, da je v poročilu Zdravniško-antidopinške komisije predsednik dr. Macura izrazil željo, da 

se v komisijo kot člana vključi tudi dr. Kokalj Jošta, ki že nekaj zadnjih let deluje v ženski članski 

reprezentanci. 

Sklep: V Zdravniško-antidopinško komisijo se vključi člana - Kokalj Jošt. 

10 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

Jernej Močnik vpraša o možnosti omogočanja sojenja aktivnim članskim igralcem in igralkam. Komisija za 

sodniška vprašanja bo o ideji razmislila. 

Odpre tudi razpravo glede 'reševanja' kvalitete 1.SKL. Meni, da je potrebno tekmovalni sistem spremeniti 

takoj. Potreben je resen razmislek o vsem skupaj, saj liga ni zanimiva za nikogar, ne za sponzorje, ne za 

gledalce… Tudi komisar tekmovanj se strinja, da če je sprememba tekmovalnega sistema korak na boljše, 

je to smiselno narediti takoj.  

Predsednik pozove h konkretnim idejam.  

Matevž Zupančič se sprašuje, ali je glavni problem sploh tekmovalni sistem ali je to žal slaba kvaliteta 

košarke?  

Skupen cilj in zaveza je, da se ustanovi delovno skupino, ki začne aktivno delovati takoj.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40 

Zapisala: Maja Repež 


