
 

 

ZAPISNIK 58. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 
ki je potekala v sredo, 15.6.2022 v konferenčni sobi Austria Trend Hotela v Ljubljani, s pričetkom ob 17.00. 

 

NA SEJI SO SODELOVALI: Matej Erjavec, Gašper Kromar, Mirko Jurjavčič, Borut Kop, Gregor Griljc, 

Igo Gruden, Sergej Ravnikar, Matevž Zupančič 

 

ODSOTNI: Urban Žnidaršič, Damijan Korošec, Sani Bečirović, Jernej Močnik, Anže Kalan 

 

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

 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev zapisnika in sklepov 57. seje IO KZS z dne 26.5.2022 

2. Spremembe tekmovalnih propozicij 

3. Potrditev list tehničnih komisarjev  

4. Tekmovalni koledar za tekmovalno sezono 2022/23 

5. Spremembe pravil s 1. 10. 2022 

6. Določitev datuma naslednje seje IO KZS 

7. Razno 

     Matej Erjavec, l.r. 

                                                       Predsednik Košarkarske zveze Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 
 

Na seji je prisotnih 8 članov od 13, seja je sklepčna. 

 

K točki 1:  

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 57. seje IO KZS z dne 26.5.2022. 

8 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2:  

Gorazd Trontelj predstavi spremembe (uskladitev s FIBA propozicijami in posodobljene propozicije na 

področju medijev) 

Sklep: Izvršni odbor potrjuje spremembo tekmovalnih propozicij v vseh tekmovanjih. Sprememba stopi v 

veljavo s sezono 2022/23. 

8 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3:  

Sklep: Potrdijo se predlagane licence tehničnim komisarjem za sezono 2022/2023 ter možnost naknadne 

podelitve C licence tehničnim komisarjem, ki bodo opravili izobraževanje pred pridobitvijo C licence. 

8 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4:  



 

 

Gorazd Trontelj predstavi predlog koledarja, ki je osnova za naslednjo tekmovalno sezono. Določene težave 

se zaradi sprememb zimskih počitnic pričakujejo pri mlajših selekcijah. Morda bo zaradi tega naknadno 

prišlo še do nekaterih manjših sprememb ali zamika. 

Sergeja Ravnikarja zanima, če se lahko karkoli stori glede zgodnjega zaključka prvenstev. Pove, da pogreša 

nekaj več pripravljalnega vmesnega obdobja, prosti terminov ter da smo edina panoga, ki tekmuje celo leto. 

Komisar pove, da bi bilo to edino mogoče ob spremembi tekmovalnega sistema (manj kol), glede na trenutni 

tekmovalni sistem pa je to optimum. Na datume zaključkov prvenstev so vezani nacionalni programi in 

prvenstva mlajših. Pri mladinkah in članicah smo vezani tudi na kvalifikacijska okna. 

Sklep: Sprejme se koledar tekmovanj v predloženi obliki in se pooblasti Tekmovalno komisijo, da po prejemu 

manjkajočih koledarjev mednarodnih tekmovanj in v primeru morebitnega usklajevanja dokončno oblikuje 

koledar tekmovanj za tekmovalno sezono 2022/23. 

8 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 5:  

Komisar pove, da je pravila potrebno uskladiti s FIBO. Komisija je opravila prevod in formalno jih mora 

potrditi Izvršni odbor.  

Sklep: Potrdi se sprememba FIBA pravil, ki stopijo v veljavo s sezono 2022/23. 

8 glasov ZA, 0 proti, 0 vzdržanih.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K točki 6: 

Glede na nekaj poletnih aktivnosti in prestopne roke bo morda do redne seje potrebna še dodatna 

korespondenčna seja. 

Sklep: Naslednja redna seja Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije bo 27.9.2022 ob 17h. 

 

K točki Razno:  



 

 

Predsednik članom IO predstavi še informacijo glede lokacij izvedbe evropskega prvenstva WEB2023 (iz 

treh v eno). Pojasni, da smo to storili izključno iz finančnega vidika, v kolikor želimo prvenstvo sploh 

izpeljati. Predsednik Erjavec pozove člane k pripombam ali dodatnim vprašanjem. Pripomb bi. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 

Zapisala: Maja Repež 

 


