ZAPISNIK 45. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je bila v torek, 16. junija 2020 v prostorih IAM - Visoka šola za multimedije,
Leskoškova cesta 12, Ljubljana.
PRISOTNI: Rado Trifunović, Anže Kalan, Sergej Ravnikar, Jernej Močnik, Borut Kop,
Urban Žnidaršič, Matej Erjavec, Igo Gruden, Kristijan Novak, Damijan Korošec, Sandra
Kos, Gašper Kromar
OPRAVIČENO ODSOTNI: Gregor Griljc
OSTALI PRISOTNI: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Grega Brezovec, Gorazd Trontelj,
Boris Majer, Jernej Bobič, Mirko Jurjavčič, Matej Likar, Damir Rađenović, Maja Repež

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 44. seje IO KZS z dne 19.5.2020 in korespondenčne seje

z dne 12.5.2020
2. Dopolnitve in spremembe Registracijskega pravilnika
3. Potrditev gradiva za Redno letno skupščino KZS (finančno poročilo, poročilo revizorja
ter mnenje Nadzornega odbora za leto 2019)
4. Koledar tekmovanj
5. Spremembe Tekmovalnih propozicij
6. Program dela mlajših reprezentanc za leto 2020
7. Potrditev licenc tehničnim komisarjem in potrditev list sodnikov
8. Sklep o določitvi udeležencev tekmovanja Superpokal
9. Obravnava predlogov za finančno in materialno pomoč klubom zaradi posledic
COVID-19 (razprava)
10. Določitev datuma naslednje seje IO KZS
11. Razno

Matej Erjavec, l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije

PREDLOGI SKLEPOV:
K točki 1:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 44. seje IO KZS z dne 19.5.2020 in korespondenčne seje z dne
12.5.2020.
Sklep je sprejet. 1 član vzdržan.
K točki 2:
Boris Majer še enkrat povzame, čemu in katere spremembe so bile predlagane v
Registracijskem pravilniku.
Sklep: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Registracijskega pravilnika
Sklep je sprejet. 1 član vzdržan.
K točki 3:
Poslovni direktor Aleš Križnar članom predstavi poslovanje Zveze v preteklem letu. Le to je bilo
uspešno tako na finančnem, kot tudi na vsebinskem delu. Pozitivno mnenje na poslovanje je
podal tudi Nadzorni odbor. Podpredsednik pohvali uspešno poslovanje in pozove člane k
razpravi. Pripomb in razprave ni.
Sklep: Potrdi se gradivo za Redno letno skupščino KZS
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 4:
Sklep: Sprejme se koledar tekmovanj v predloženi obliki in se pooblasti Tekmovalno komisijo
in Strokovni svet KZS, da po prejemu manjkajočih koledarjev mednarodnih tekmovanj v moški
članski kategoriji dokončno oblikujeta koledar tekmovanj.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 5:
Boris Majer še enkrat predstavi predlagane spremembe Tekmovalnih propozicij. Na razpravo
se odzove Jernej Močnik, ki opozori na prestavljanje kadetskih in mladinskih tekem na pozne
večerne termine ter namerno izgubljanje tekem. Meni, da je v prihodnje omenjeno
problematiko potrebno vzeti resno. Boris Majer razloži razloge za to (medsebojni dogovori
direktno med klubi, pomanjkanje terminov oziroma izkoriščanje trening terminov). Ideja za v
prihodnje je, da bi klub lahko imel največ eno prestavljeno tekmo. Anže Kalan predlaga, da se
vsaj v tretjem delu tekmovanja prestavljanje tekem ne dovoli. Boris Majer zabeleži predlagane
spremembe.
Sklep: Sprejmejo se predlagane spremembe Tekmovalnih propozicij
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 6:
Vodja reprezentanc in projektov mlajših starostnih kategorij, Mirko Jurjavčič, predstavi plan
dela mlajših starostnih kategorij v poletnem času. V trenažnem procesu s pričetkom konec
junija bo 5 selekcij: MU20, MU18, Mu16, ŽU18 in ŽU16 (cca 160 igralcev/igralk in 30 trenerjev).
Cilj je izkoristiti letošnjo situacijo za individualni napredek posameznikov predvsem na nivoju
telesne priprave ter ohranjati kvaliteto in sistem dela pri mladih.
Kristijan Novak vpraša, kako je letos (zaradi odpadlih reprezentančnih akcij) s kategorizacijo
igralcev. Mirko pojasni, da se veljavnost kategorizacije ustrezno podaljša za 8 mesecev
oziroma 1 leto – odvisno od razreda.
Sklep: Potrdi se program dela mlajših reprezentanc za leto 2020
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 7:
Gorazd Trontelj predstavi izbor tehničnih komisarjev in sodnikov. Pove še, da bodo sodniki, ki
bodo uspešno opravili zahtevan strokovni proces na taboru v Postojni, naknadno umeščeni na
liste.
Sklep: Potrdijo se predlagane licence tehničnim komisarjem in liste sodnikov za sezono
2020/2021
Sklep je sprejet. 1 član vzdržan.

K točki 8:
Komisar članskih tekmovanj, Gorazd Trontelj, razloži sistem udeležencev Superpokala.
Tekmovalni pravilnik namreč v 36. členu določa, da se na tekmi za Superpokal pomerita
državni prvak in pokalni prvak pretekle sezone. Zaradi epidemije novega koronavirusa pretekla
tekmovalna sezona ni bila zaključena in zato Košarkarska zveza Slovenije v skladu s sklepom
Izvršnega odbora KZS ni razglasila državnega prvaka v kategoriji članov.
Sklep: Na tekmi Superpokala 2020 se pomerita ekipi FINALIST POKALA : PRVO/DRUGO
UVRŠČENA EKIPA PRVEGA DELA
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 9:
Aleš Križnar članom IO pove, da znaša dolg klubov do KZS trenutno cca 125.000 €. Še vedno ni
plačana tudi večina januarskih računov (pred korono). Člani na seji v tiskani obliki prejmejo
predlog finančne pomoči za klube zaradi COVID-19, ki ga je pripravila pisarna KZS.
Kristijan Novak se zahvali za predloge in pove, da jih bodo obravnavali na združenju. Dobropisi
se bodo lahko koristili takoj. Tudi Borut Kop se zahvali za predloge, a želja (rok plačila do
septembra) ostaja. Predstavil bo predloge Združenju ženskih klubov. Anže Kalan poda predlog,
da bi kot del ukrepa pomoči lahko bili tudi spletni prenosi 2.SKL.
Po razpravi je odločitev, da se rok za prijavo ekip v članska tekmovanja podaljša do 30.6..
Predstavniki Združenj klubov bodo v tem času klube seznanili s paketom pomoči Košarkarske
zveze Slovenije klubom po epidemiji novega koronavirusa. Do 23.6. predstavniki združenj
posredujejo vodstvu KZS pridobljene povratne informacije, prvi del zapadlih plačil se poravna
do 30.6.. Gorazd Trontelj pripravi in predstavnikom združenj naknadno pošlje posodobljen
predlog pomoči za klube.
S točko se člani IO seznanijo, glasovanja ni bilo.
K točki 10:
Sklep: Naslednja seja IO bo 24.9.2020 ob 17h
Sklep je soglasno sprejet.

K točki RAZNO:
Sklep: Zaradi prekrivanja službenih obveznosti predsednika, se bo Skupščine OKS-ZŠZ kot
predstavnik KZS udeležil namestnik generalnega sekretarja, Aleš Križnar
Sklep je soglasno sprejet.

Seja je bila končana ob: 18.40
Zapisala: Maja Repež

