
 

 

ZAPISNIK  41. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 
ki je bila v torek, 17. decembra, 2019, ob 18.00 uri, v restavraciji Cubo, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: Rado Trifunović, Gregor Griljc, Kristijan Novak, Anže Kalan, Sergej Ravnikar, 
Jernej Močnik, Igo Gruden 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Borut Kop, Sandra Kos, Damijan Korošec, Urban Žnidaršič, 
Gašper Kromar, Matej Erjavec 
 
OSTALI PRISOTNI: Rašo Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Gorazd Trontelj, Damir 
Rađenović, Grega Brezovec, Matic Zupanc, Matic Vidic, Mirko Jurjavčič, Matej Likar, 
Maja Repež. 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika in sklepov 40. seje IO KZS z dne 14.11.2019 

2. Sprememba propozicij, vezano na PR in promocijo ligaških tekmovanj 

3. Komisija za licenciranje in senat – podaljšanje mandata 

4. Sofinanciranje stroškov oddaljenim klubom 

5. Poročilo delovanja reprezentanc v iztekajočem se letu 

6. Potrditev selektorjev mlajših reprezentanc 

7. Določitev datuma Redne letne skupščine KZS  

8. Določitev datuma naslednje seje IO KZS 

9. Predstavitev 3x3 projekt OI 2020 

 

      

        Matej Erjavec, l.r. 
                                                       Predsednik Košarkarske zveze Slovenije 

 
 
 
 

 
 



 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 
 

K točki 1:  

Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 40. seje IO KZS z dne 14.11.2019 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 2:  

Aleš Križnar pove, da so analize pisarne KZS pokazale, da je potrebno klubom olajšati delovni 

proces oziroma optimizirati medijske obveznosti pred, med in po sami tekmi. Matic Zupanc 

pove, da se je sicer branje in na sploh zanimanje za ligaška tekmovanja preko socialnih omrežij 

precej povečalo. Vendar pa izjave trenerjev velikokrat niso bile primerne, bile kopirane iz 

preteklih tekem… Zato je ideja, da se zadeva prevetri oziroma predlaga drugačna določila. 

Sklep: Sprejmejo se spremembe propozicij, vezane na PR in promocijo ligaških tekmovanj 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 3:  

Sklep: Sprejme se predlog podaljšanja mandata članom Komisije za licenciranje in senatu za 

licenciranje 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4:  

Na pripombo Anžeta Kalana, da se tudi ostali klubi vozijo na te oddaljene kraje, komisar Boris 

Majer pove, da gre pri klubih, ki jih omenja Kalan, za enkratno vožnjo, medtem ko se 

sofinancirani klubi redno vozijo in je strošek neprimerno višji. Aleš Križnar pove, da gre za nekaj 

letno in ustaljeno prakso.  

Sklep: Sprejme se predlog sofinanciranja klubom 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 



 

 

K točki 5:  

Mirko Jurjavčič predstavi glavne točke poslanega gradiva. Izpostavi podatek, da je Slovenija po 

FIBA kriterijih dosegla 6. mesto med vsemi državami v Evropi (običajno se je to mesto gibalo 

med 20. - 25. mestom). Izpostaviti gre medaljo moške U18 reprezentance in uvrstitev ženske 

U16 reprezentance iz divizije B v divizijo A, kamor se je uvrstila brez poraza.  

Sklep: Predstavljeno poročilo se potrdi v celoti 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 6:  

Gre za predloge Strokovnega sveta, novo ime med selektorji mlajših reprezentanc je le 
Robert Matevžič. 

Sklep: Potrdijo se predlogi selektorjev mlajših reprezentanc 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 7:  

Sklep: Redna letna skupščina bo okvirno med 10. in 16. junijem 2020.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 8:  

Sklep: Naslednja seja IO bo 21.1. ob 17h 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 9: Razprava 

Matic Vidic predstavi akcije reprezentance 3 na 3. Lahko se zgodi, da se bodo datumi 

tekmovanj reprezentance 3 na 3 podvajali s tekmovanji 2. in 3. SKL, kjer tekmujejo 

reprezentanti 3 na 3. Na termine tekmovanj žal nimamo vpliva, a gre za kvalifikacije za 



 

 

Olimpijske igre in ne nek prijateljski ligaški turnir, zato se je potrebno zavedati pomembnosti 

tekmovanj. 

Aleš Križnar izpostavi primer, ko so igralcu zaradi odsotnosti v klubu (vzrok je bilo nastopanje 

na svetovnem prvenstvu 3 na 3) odvzeli celomesečno plačo. 

Fantje so vključeni tudi v program fizične priprave, po potrebi jih KZS vključi tudi v 

rehabilitacijski program. 

Anže Kalan pove, da je težava izključno v prestavljanju tekem zaradi odsotnosti določenih 

igralcev. Predlaga, da se z reprezentančnimi igralci skliče sestanek in pogovori o možnostih 

sodelovanja. 

Jernej Močnik vidi rešitev v tem, da se tekmovalno kolo takrat prestavi. 

 

Seja je bila končana ob: 18:47          Zapisala: Maja Repež 
 




