ZAPISNIK 51. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je potekala v četrtek, 20.5.2021 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, Igo
Gruden
OPRAVIČENO ODSOTNI: Urban Žnidaršič, Sandra Kos, Gregor Griljc
OSTALI PRISOTNI: Aleš Križnar, Damir Rađenović, Gorazd Trontelj, Boris Majer, Maja
Repež

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 50. seje IO KZS z dne 22.4.2021.
2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 15.4.2021
3. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 28.4.2021
4. Potrditev gradiva za Redno letno skupščino KZS (finančno poročilo, poročilo

revizorja ter mnenje Nadzornega odbora za leto 2020)
5. Tekmovanja mlajših starostnih kategorij
6. Dopolnitve in spremembe Registracijskega pravilnika
7. Dopolnitve in spremembe Disciplinskega pravilnika
8. Dopolnitev Tekmovalnega pravilnika in razpis za prijavo članskih ekip za

tekmovalno sezono 2021/2022
9. Program dela mlajših reprezentanc za leto 2021 – predstavitev
10. Imenovanje selektorja moške članske reprezentance

11. Določitev datuma naslednje seje IO KZS

Matej Erjavec, l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije

PREDLOGI SKLEPOV:
Predsednik Matej Erjavec sejo odpre z informacijo glede kandidature WEB2023. KZS je
ponovno prijavila možnost organizacije prvenstva v 2+1 mestih (ena skupina v Kopru,
ena v Celju, finale v Ljubljani.) Sergej Ravnikar se z izborom strinja, časovnica obnove
dvorane v Mariboru še ni jasna. Borut Kop meni, da sta kot centra ženske košarke bolj
primerna Maribor in Celje, Kopra v tej zgodbi ne vidi. Predsednik pojasni, da v kolikor
bo FIBA potrdila 1+1 mesto, bosta to Koper in Ljubljana, v primeru 2+1 pa Koper, Celje
in Ljubljana.

K točki 1:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 50. seje IO KZS z dne 22.4.2021
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 2:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 15.4.2021.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 3:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 28.4.2021.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4:
Sklep: Potrdi se finančno poročilo, poročilo revizorja ter mnenje Nadzornega odbora za leto
2020
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 5:
Strokovni svet je potrdil predlog Izvršnega odbora razvrstitve starostnih kategorij U20-U10. V
sistem bi vključili tudi ženske kategorije. Boris Majer je predstavil sistem tudi predstavnikoma
ženske košarke, Sergeju Ravnikarju in Borutu Kopu, ki sta podprla idejo.

Sklep 1: V tekmovalni sezoni 2021/2022 je prehodno obdobje, v katerem ostanejo starostne
kategorije nespremenjene glede na preteklo tekmovalno sezono 2020/2021, vendar tako da
v tekmovanjih lahko nastopajo tudi leto starejši igralci: v kategoriji U19 igralci letnika 2002 do
vključno letnika 2005, v kategoriji U17 igralci letnika 2004 do vključno letnika 2007, v
kategoriji U15 igralci letnika 2006 do vključno letnika 2009 in v kategoriji U13 igralci letnika
2008 do vključno letnika 2010.
Sklep 2: V tekmovalni sezoni 2022/2023 se izvede tekmovanje v starostnih kategorijah U20,
U18, U16, U14 in U12 za fante in dekleta. Strokovna služba pripravi vse potrebno za
spremembo aktov KZS (Tekmovalni pravilnik, Tekmovalne propozicije, Pravilnik o licenciranju
klubov, Registracijski pravilnik) vključno z razpisom in licenciranjem klubov.
Sklepa sta soglasno sprejeta.

K točki 6:
Boris Majer pojasni glavne spremembe Registracijskega pravilnika.
Sklep: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Registracijskega pravilnika.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 7:
Boris Majer pojasni glavne spremembe, ki so zajete v posodobljenem Disciplinskem
pravilniku.
Sklep: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 8:
Komisar članskih tekmovanj Gorazd Trontelj pove, da je Cedevita Olimpija obvestila
komisarja, da prvega dela 1. SKL v prihodnji sezoni ne bo igrala. Predstavi tudi ostale
spremembe Tekmovalnega pravilnika. O razpisu se bo odločalo na naslednji seji.
Sklep: Izvršni odbor KZS potrdi spremembe Tekmovalnega pravilnika v navedenih členih.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 9:
Direktor mlajših reprezentanc Mirko Jurjavčič pove, da s strani FIBE še vedno ni natančnih
informacij o načinu izvedbe letošnjih evropskih prvenstev. Datumi so sicer znani, tekmovanje
se skrajša iz 9 na 6 tekmovalnih dni. Možnost prijave za organizacijo enega od turnirjev je do
28.5., do istega datuma je ponovno potrebno prijaviti tudi starostne kategorije s katerimi

bomo nastopali (MU20, MU18, MU16, ŽU18, ŽU16). S pomanjkanjem tekmovalnega motiva
bi se lahko soočili fantje U20, saj lesk medalje ne bo definiran, v kategoriji U16 se tekmuje za
uvrstitev na SP U17 2022. Slaba stran letošnjega načina izvedbe je, da ni niti napredovanj, niti
izpadanj, kar v našem primeru prizadane žensko U18 repezentanco, ki se zaradi tega ne bo
mogla uvrstiti v divizio A.
Obstaja možnost organizacije ene od skupin v Sloveniji. Poslovni direktor Aleš Križnar pojasni,
da iz tekmovalnega vidika (SP), se nagibamo k morebitni organizaciji MU/ŽU16, vendar je po
trenutnih finančnih kalkulacijah zadeva zelo na meji. Vsi stroški namreč padejo na gostitelja,
prihodkov je precej manj. Promocijsko in organizacijsko bi se izšlo, tudi s pomočjo lokalnega
okolja/kluba.
Igo Gruden in Jernej Močnik se sprašujeta o smiselnosti tega, saj v kategoriji U16 letos ni bilo
tekmovanj, pripravljenost igralcev je vprašljiva, ali bodo možni gledalci… gre za tveganja, ki se
jih ne da predvideti.
Sklep ni potreben (predstavitev).
K točki 10:
Predsednik članom IO pove, da sta z generalnim sekretarjem v zadnjih dveh letih aktivno
poizvedovala za evropskimi trenerji. Ker si ne želimo selektorja za 4 dni, ker je Aleksander
Sekulić pokazal da lahko, ker mu fantje zaupajo, ima pravi odnos, zasluži si priložnost.
Predsednik odpre razpravo. Sergej Ravnikar pravi, da
spoštovanje/avtoriteta. Če si bo/si je to pridobil, težav ne vidi.
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Jernej Močnik poudari, da ima Sekulić odnos do ekipe zelo dober, je zelo študiozen, deluje
miren, vendar si mora štab izbrati sam. Če gradimo dobro dolgoročno zgodbo, je slovensko
ime pravilna izbira. Instant tuje rešitve ne prinašajo vedno uspeha.
Anže Kalan povzame svojo izkušnjo (eno leto trener v Škofji Loki), o njem ima samo dobro
mnenje.
Predsednik pritrdi vprašanju Ravnikarja, če bo v štabu kakorkoli prisoten tudi Jaka Laković. To
informacijo vsi navdušeno sprejmejo.
Sklep: Za selektorja moške članske reprezentance se za obdobje dveh let imenuje Aleksander
Sekulić.
Sklep je soglasno sprejet

K točki 11:
Sklep: Naslednja seja IO je 10.6. ob 16.30.
Sklep je soglasno sprejet

K točki Razno:
Seja je bila končana ob 18:00.
Zapisala: Maja Repež

