ZAPISNIK 50. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je potekala v četrtek, 22.4.2021 v konferenčni dvorani Austria Trend hotela v Ljubljani, s
pričetkom ob 17h.
NA SEJI SO SODELOVALI: Matej Erjavec, Jernej Močnik, Kristijan Novak, Gašper
Kromar, Mirko Jurjavčič, Anže Kalan, Damijan Korošec, Borut Kop, Sergej Ravnikar,
Gregor Griljc
OPRAVIČENO ODSOTNI: Igo Gruden, Urban Žnidaršič, Sandra Kos
OSTALI PRISOTNI: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Damir Rađenović, Gorazd
Trontelj, Matic Vidic, Matej Likar, Maja Repež

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 49. seje IO KZS z dne 18.3.2021.
2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 25.3.2021
3. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 15.4.2021
4. Potrditev dokumentov za Košarko 3x3

a) Tekmovalni pravilnik KZS - Košarka 3x3
b) Tekmovalne propozicije KZS – Košarka 3x3
c) Registracijski pravilnik KZS – Košarka 3x3
d) Razširitev Komisije za košarko 3x3
5. Reprezentančne aktivnosti - vsebinski plani članskih reprezentanc 2021
6. Poročila za leto 2020
a) Finančno poročilo KZS (seznanitev)
b) Poročilo programa dela KZS
c) Poročilo programa dela reprezentanc
d) Poročila organov in komisij/združenj
7. Plani za leto 2021
a) Finančni plan KZS (že potrjeno na korespondenčni seji, seznanitev)
b) Program dela KZS (že potrjeno na korespondenčni seji, seznanitev)

8. Starostne kategorije
9. Določitev datuma naslednje seje IO KZS
10. Določitev datuma Skupščine KZS
11. Razno
Matej Erjavec, l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije

PREDLOGI SKLEPOV:
K točki 1:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 49. seje IO KZS z dne 18.3.2021
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 2:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 25.3.2021
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 3:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 15.4.2021
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4a:
Sklep: Sprejme in potrdi se Tekmovalni pravilnik KZS - Košarka 3x3 v predlagani obliki
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4b:
Sklep: Sprejmejo in potrdijo se Tekmovalne propozicije KZS - Košarka 3x3 v predlagani obliki.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4c:

Sklep: Sprejme in potrdi se Registracijski pravilnik KZS - Košarka 3x3 v predlagani obliki.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4d:
Sklep: V Komisijo za košarko 3x3 se sprejmeta in potrdita dva dodatna člana, Andrej Petrović
in Gašper Ovnik. (Celotna komisija: Matic Vidic (predsednik), Boris Majer, Aleš Kunc, Simon
Rožnik, Andrej Petrović, Gašper Ovnik)
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 5:
Direktor članskih reprezentanc Matej Likar predstavi vsebinski plan aktivnosti obeh
reprezentanc za leto 2021. Dodatnih pripomb ali vprašanj člani nimajo.
Sklep: Potrdijo se vsebinski plani aktivnosti članskih reprezentanc za leto 2021 (z možnostjo
naknadnih prilagoditev)
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 6a - seznanitev:
Poslovni direktor Aleš Križnar predstavi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2020.
Predsednik odpre razpravo in pove, da ga skrbi letošnja izvedba mladinskih evropskih
prvenstev, s čimer bodo stroški zagotovo prisotni, prihodki pa so vprašljivi.
Sergeja Ravnikarja zanimajo morebitni obojestranski dolgovi klubov in sodnikov. Poslovni
direktor pojasni, da KZS redno plačuje vse obveznosti in da s plačili ne zamuja. Nekaj dolgov
klubov do KZS obstaja, trenutno sta v suspenzu dva kluba.
K točki 6b:
Aleš Križnar predstavi še poročilo programa dela pisarne v letu 2020. Dodatnih pripomb ali
vprašanj člani nimajo.
Sklep: Potrdi se poročilo programa dela KZS za leto 2020
Sklep je soglasno sprejet

K točki 6c:
Direktor članskih reprezentanc Matej Likar poroča o aktivnostih obeh reprezentanc v letu
2020. Predsednik Erjavec pove, da je organizacija FIBA na svojem zasedanju posebej
pohvalila izvedbo in organizacijo mehurčka v novembru in februarju v Sloveniji.

Dodatnih pripomb ali vprašanj člani nimajo.
Sklep: Potrdi se poročilo programa dela reprezentanc za leto 2020
Sklep je soglasno sprejet

K točki 6d:
Člani so prejeli v gradivu vsa poročila komisij in združenj za leto 2020. Razprave ali pripomb
ni bilo.
Sklep: Potrdijo se poročila organov in komisij za leto 2020
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 7a - seznanitev:
Finančni plan za leto 2021 je bil že sprejet na eni od prejšnjih korespondenčnih sej. Poslovni
direktor še enkrat podrobno predstavi finančni načrt.
Predsednik odpre razpravo, v kolikor bi kdo želel dodatno razlago ali pojasnilo. Aleš Križnar
pove, da bo letos planiranje precej bolj zahtevno, kljub vsemu pisarna KZS predvideva in upa,
da bodo vsi projekti izpeljani.
Predsednik pojasni, da mlajših tekmovanj (EP) letos zagotovo še ne bo v običajnem formatu,
pač pa se v FIBA boardu nagibajo k turnirskim tekmovanjem s po 6-8 ekipami, ki bi potekala
na prostovoljni bazi (razen EP U20, ki je potrjeno). Uvrstitve naj se ne bi upoštevale, gre bolj
za to, da mladina ne izgubi še dodatnega leta tekmovanj in udejstvovanj. Po Evropi je
zdravstvena situacija zelo različna, zato tudi niso še vse države potrdile nastopanja.
K točki 7b - seznanitev:
Program dela KZS je bil prav tako že sprejet na eni od prejšnjih korespondenčnih sej. Dodatnih
vprašanj člani nimajo.
K točki 8:
Vodja mlajših starostnih reprezentanc Mirko Jurjavčič še enkrat predstavi in povzame gradivo
ter razpravo Strokovnega sveta in posvetovalne skupine. Pove, da so bila mnenja med
sogovorniki precej deljena. Za U20 je bila večina članov SS KZS, medtem, ko je bilo mnenje na
posvetovanju s trenerji deljeno. Vsi predstavniki združenj (1., 2. ter 3. in 4. lige) so bili proti
spremembam (da bi se kreirale starostne skupine U18, U16, U14,…). Zaradi povezave med
predlaganimi starostnimi kategorijami U20, U17, U15, U13, U11, U9 je SS KZS podal predlog,
IO KZS, da se omogoči do največ trem igralcem U20 igranje za posamezno ekipo v kategoriji
U19, vse ostale kategorije pa ostanejo nespremenjene. Predlog SS KZS je nato dopolnila
Registracijska komisija na način, da lahko pridobijo pravico nastopa v kategoriji fantov U19 vsi

igralci rojeni leta 2002 in sicer izključno za klube, v katerih so imeli podeljeno pravico nastopa
v sezoni 2021/2022.
Jernej Močnik pohvali Registracijsko komisijo, da je dala možnost spremembam starostnih
kategorij, saj je mnenja, da bi bilo nujno potrebno spremeniti sistem tekmovanj na
U20/U18/U16/U14. Prednost tega je tudi boljši položaj pri kategorizaciji in vse sistemske
prednosti je po njegovem potrebno izkoristiti). Poudari še, da je problematika v različnih
okoljih različna.
Tudi Borut Kop zagovarja sistem U20/U18/U16/U14, saj je mnenja, da se je potrebno uskladiti
s FIBINIM reprezentančnim sistemom. Iz vidika ženske košarke je ponovno potrebno aktivirati
reprezentanco U20.
Sergej Ravnikar je mnenja, da se je tudi zaradi različnih pravil igre med selekcijami potrebno
prilagoditi reprezentančnemu sistemu FIBA (U20/U18/U16/U14).
Mirko Jurjavčič še pove, da je zaradi Covid situacije trenutno najboljša opcija, da se
spremembe naredijo letos, saj v tem letu nobena generacije ne izgubi sezone.
Tudi Kristijan Novak in ostali člani IO podprejo popolno prenovo sistema na
U20/U18/U16/U14, zato bo Mirko Jurjavčič članom Strokovnega sveta predstavil mnenja
članov IO ter vrnil v ponovno obravnavo omenjeno problematiko na SS.
V primeru sprememb sistema na U20/U18/U16/U14 bo potrebnih kar precej
dopolnitev/sprememb pravilnikov, tako da komisar tekmovanj Gorazd Trontelj zaradi časovne
stiske napoveduje dodatno korespondenčno sejo. Spomni še, da bo lahko z novim pravilnikom
Olimpijskega komiteja en igralec lahko imel podeljeno pravico nastopa samo v dveh
kategorijah.
Sklep: V kategoriji fantov U19 lahko pridobijo pravico nastopa vsi igralci rojeni leta 2002 in
sicer izključno za klube, v katerih so imeli podeljeno pravico nastopa v sezoni 2021/2022.
Igralci letnika 2002, ki prestopijo v prestopnem roku 2021 v drug klub:
a.
ne morejo pridobiti pravice nastopa za ekipo novega kluba, razen če so v pretekli
sezoni za to ekipo nastopali kot igralci s statusom posojenega igralca,
b.
lahko pa pridobijo pravico nastopa kot igralci s statusom posojenega igralca v ekipi
kluba, v kateri so imeli podeljeno pravico nastopa v sezoni 2020/2021.
Sprememba sistema starostnih kategorij na U18/U16/U14 se vrne v obravnavo
Strokovnemu svetu.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 9:
Naslednja redna seja Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije bo v četrtek, 20.5.2021 ob
17h .
Sklep je soglasno sprejet

K točki 10:
Redna Letna skupščina Košarkarske zveze Slovenije bo v četrtek, 10.6.2021 ob 17h30.
Sklep je soglasno sprejet

K točki Razno:
Matej Erjavec še enkrat predstavi predvideno drugačno shemo evropskih prvenstev mlajših
kategorij. Svoje mnenje o ne/nastopanju mlajših starostnih kategorij v letošnjem letu mora
zveza podati na FIBO.
Člani IO se strinjajo, da je mlajšim nujno potrebno omogočiti igranje v tem letu. Borut Kop
pove, da smo že lani izgubili celo leto in da ne smemo več izgubljati časa.
Predsednik člane seznani z možnostjo prijave za kandidaturo Slovenije za izvedbo WEB2023.
Vsi predstavniki IO se z omenjenim predlogom strinjajo, predstavnika združenja prvoligašev
zanima stroške takega dogodka. Aleš Križnar pojasni, da je v tem trenutku nemogoče računati
na izvedbo brez pomoči države.
Sklep Razno 1: Potrdi se kandidatura za organizacijo WEB2023
Sklep je soglasno sprejet.
Odloki Vlade RS predvidevajo tudi nadaljevanje tekmovanj v kadetski kategoriji. Zaradi
časovne stiske je potrebno nemudoma pripraviti spremembe tekmovalnega koledarja, če
želimo tekmovanja sploh izpeljati.
Sklep Razno 2: IO pooblašča Tekmovalno komisijo in SS, da pripravi tekmovalni koledar za
nadaljevanje U15
Sklep je soglasno sprejet.
Anže Kalan ponovno izpostavi iskanje možnosti igranja drugoligašev, v kolikor bi se v
prihodnosti ponovno zgodila epidemija in zaustavitev (nižje kategoriziranih) tekmovanj.
Sklep Razno 3: Pisarna bo pripravila predlog za 2. ligo, da se v pravilnik vpiše, da 2. liga
tekmuje za prvaka (se priključijo play-out-u prve lige)
Sklep je soglasno sprejet.

Seja je bila končana ob 18:30.
Zapisala: Maja Repež

