
 

 

ZAPISNIK 57. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 
ki je potekala v četrtek, 26.5.2022 v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, s pričetkom ob 17.00. 

 

NA SEJI SO SODELOVALI: Matej Erjavec, Gašper Kromar, Mirko Jurjavčič, Anže Kalan, Borut Kop, 

Gregor Griljc, Jernej Močnik 

 

ODSOTNI: Igo Gruden, Urban Žnidaršič, Sergej Ravnikar, Matevž Zupančič, Damijan Korošec, Sani 

Bečirović 

 

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

 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 56. seje IO KZS z dne 5.4.2022 

2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 23.4.2022 

3. Spremembe:  

a) tekmovalnega pravilnika 

b) zaključni turnir Pokala Spar 

c) informacija o razpisu za tekmovalno sezono 2022/2023 

4. Spremembe tekmovalnih propozicij 

5. Sofinanciranje prevoznih stroškov oddaljenim klubom 

6. Potrditev gradiva za Redno letno skupščino KZS  

a) finančno poročilo, poročilo revizorja, mnenje Nadzornega odbora za leto 2021 

b) dopolnitve in spremembe Registracijskega pravilnika 

c) dopolnitve in spremembe Disciplinskega pravilnika 

d) dopolnitve in spremembe Statuta KZS 

7. Program dela mlajših reprezentanc za leto 2022 – predstavitev 

8. Potrditev predloga selektorja ŽU16 

9. Sprejem društva ŽKK Šentvid v članstvo 

10. Določitev datuma naslednje seje IO KZS 

11. Razno 



 

 

     Matej Erjavec, l.r. 

                                                       Predsednik Košarkarske zveze Slovenije 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 
 

Na seji je prisotnih 7 članov od 13, seja je sklepčna. 

 

K točki 1:  

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 56. seje IO KZS z dne 5.4.2022. 

7 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 23.4.2022. 

7 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3:  

a) Gorazd Trontelj pojasni spremembe - gre za usklajevanje z dejanskim stanjem in delovanjem 

komisij. 

b) Trontelj pojasni spremembo v 35. členu, ki se sprejme iz praktičnih razlogov (IO vsako sezono 

določi kako se bo turnir Spar igral – F4 ali F8) 

c) Sprememba datuma na kasnejši, tekmovalni sistemi za novo sezono so še odprti, ostaja vprašanje 

glede višine prijavnin – gre za nadomestilo, ko se klubi kasneje vključujejo v pokal. Gratis sojenje 

za pripravljalne tekme za 1.SKL za moške in ženske. Močnik – razpis po naslednji seji IO 

Sklep:  



 

 

a) Potrdi se sprememba Tekmovalnega pravilnika v 4. členu. 

b) 2. del tekmovanja v tekmovanju Pokal Spar se izvede v obliki zaključnega turnirja štirih ekip 

c) Potrdi se gradivo razpisa za tekmovalno sezono 2022/23 za članska tekmovanja 

7 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4:  

Gorazd Trontelj pojasni vse spremembe, tudi glede kazni za vodenje tekem brez trenerskih licenc (edina 

večja težava so klubi 1. moške lige), ta kazen se po novih pravilih zapiše tako, da imajo klubi 3 kola časa, da 

uredijo ustrezno licenco, sicer je kazen 400 €. Močnik odpre debato o smiselnosti tujih nekvalificiranih 

trenerjih. Člani se strinjajo, da je strokovna ustreznost nujna, a je tudi 10k za tečaj visok znesek… 

Sklep: Potrdijo se spremembe tekmovalnih propozicij 1. SKL za člane v točki 4. 6. disciplinskih določb. 

Sprememba stopi v veljavo s sezono 2022/23. 

7 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5:  

Aleš Križnar pove, da gre za utečeno sofinanciranje, ki ga KZS prakticira že več let. Vračamo se na stare 

zneske in klubom omogočimo sofinanciranje. 

Sklep: Sprejme se predlog sofinanciranja klubom. 

7 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K točki 6: 

a) Aleš Križnar predstavi točko a, kjer ni pripomb članov 

b) Gorazd Trontelj pove nekaj glavnih sprememb (sprememba starostnih kategorij, prestopni roki, 

sprememba dikcije stalne arbitraže v športu v arbitražo v košarki, povratek iz tujine, Superpokal – 

pobuda Olimpije, da lista za Superpokal velja samo za Superpokal, ne za DP…) Jernej Močnik 



 

 

predlaga, da bi za Superpokal igrala zmagovalec 1. in 2. lige, pri čemer bi bil domačin drugoligaš. 

Predlog je potrebno obravnavati v naslednjih sejah, predlog je tudi play-in 2-dnevni sistem. 

Nadomestila se uskladijo z novimi kategorijami, registracijski komisiji se omogoča, da se postopki 

vodijo v digitalni obliki 

c) in d) Predsednik Erjavec pove, da smo v praksi videne potrebne spremembe zapisali v statut 

Sklep:  

a) Potrdi se gradivo za Redno letno skupščino KZS (finančno poročilo, poročilo revizorja, mnenje 

Nadzornega odbora za leto 2021) 

b) Potrdijo se dopolnitve in spremembe Registracijskega pravilnika 

c) Potrdijo se dopolnitve in spremembe Disciplinskega pravilnika  

d) Potrdijo se dopolnitve in spremembe Statuta KZS 

 

K točki 7: 

Mirko Jurjavčič predstavi plan reprezentanc mlajših starostnih kategorij. 

 

K točki 8: 

Mirko Jurjavčič pove, da je za selektorsko mesto ŽU16 predlagana Klavdija Oblak. Je predana trenerskemu 

delu, dela dobro, FIBA pravila zapovedujejo, da je v ženskih reprezentancah vsaj eno dekle v vlogi trenerke. 

Borut Kop se strinja, da gre za vrhunsko trenerko, marljivo, sposobno in korektno osebo. Predlaga, da se ji 

dodeli dobro pomoč in support, s tem se bo počutila bolj sigurno in boljše funkcionirala. Absolutno podpira 

predlog. Anže Kalan se strinja z Borutom in doda, da je Klavdijin največji pomislek logistična pomoč (ne 

pozna še v celoti reprezentančnega ustroja), sicer pa potrdi, da gre za velik trenerski potencial. Dolgoročno 

jo vidi kot žensko člansko trenerko. Škoda bi bilo, da ostane brez podpore in sama za vse (treniranje, vodenje, 

organizacija, nastanitve). 

Mirko Jurjavčič pove, da tukaj ni skrbi, štabi so v reprezentancah dobro pokriti in v precej široki zasedbi. 

Sklep: Za selektorja reprezentance ŽU16 se potrdi Klavdija Oblak. 

7 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 9: 

Sklep: ŽKK Šentvid se sprejme v članstvo KZS 



 

 

7 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 10:  

Sklep: Naslednja redna seja Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije bo 15.6. ob 17h. 

7 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K točki Razno:  

Poročilo delovne skupine (katere člani so Griljc, Močnik, Trontelj, Kalan, Zupančič in Kromar): Gregor Griljc 

pove, da je skupen cilj ligo marketinško okrepiti – pisarna KZS že aktivno deluje v tej smeri. Člani delovne 

skupine so predlagali nekaj scenarijev (tekmovalni sistem), ki bi lahko povečali ugled in zanimivost lige. 

Predlog je bil podan na združenje prvoligašev, ki se bodo sestali. Če bo predlog sprejet, se lahko spremembe  

vpeljejo že z naslednjo sezono. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 

Zapisala: Maja Repež 


