ZAPISNIK 53. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je potekala v torek, 28.9.2021 v konferenčni dvorani Austria Trend hotela v Ljubljani, s
pričetkom ob 17.00.
NA SEJI SO SODELOVALI: Matej Erjavec, Gašper Kromar, Mirko Jurjavčič, Anže Kalan,
Sergej Ravnikar, Gregor Griljc, Jernej Močnik, Igo Gruden
OPRAVIČENO ODSOTNI: Urban Žnidaršič, Borut Kop, Damijan Korošec
OSTALI PRISOTNI: Aleš Križnar, Damir Rađenović, Gorazd Trontelj, Maja Repež

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 52. seje IO KZS z dne 10.6.2021.
2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 23.9.2021

3. Potrditev sodnikov za VTB ligo
4. Potrditev sodnikov WABA
5. Vključitev Športnega društva 3x3 LJUBLJANA VZHOD v članstvo KZS
6. Tolmačenje Registracijskega pravilnika
7. Poročilo registracijske komisije (razprava)
8. Določitev datuma naslednje seje IO KZS
9. Razno
•

Menjava strokovnega delavca NPŠŠ (Stepišnik)

Matej Erjavec, l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije

PREDLOGI SKLEPOV:
K točki 1:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 52. seje IO KZS z dne 10.6.2021.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 2:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 23.9.2021.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 3:
Sklep: Odobri se sojenje mednarodnim sodnikom FIBA v tekmovalni sezoni 2021/2022.
Delegator VTB lige mora za delegiranje sodnika pridobiti soglasje delegatorja KZS, ki lahko
odobri delegacijo v kolikor sodnik izpolnjuje svoje obveznosti v okviru sojenja državnega
prvenstva in pokalnega tekmovanja SPAR.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4:
Sklep: Odobri se sojenje mednarodnim sodnikom tekmovanja WABA v tekmovalni sezoni
2021/2022. Delegator WABA lige mora za delegiranje sodnika pridobiti soglasje delegatorja
KZS, ki lahko odobri delegacijo v kolikor sodnik izpolnjuje svoje obveznosti v okviru sojenja
državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja SPAR.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 5:
Sklep: Športno društvo 3x3 LJUBLJANA VZHOD se pogojno sprejme v članstvo KZS. Do
31.12.2021 mora društvo dopolniti svojo dejavnost.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 6:
Gorazd Trontelj pojasni, da OKS igralcem, starim 16, 17 in 18 let, dopušča nastopanje za 3
starostne kategorije, medtem ko Registracijski pravilnik KZS določa, da ti igralci lahko
nastopajo le v dveh starostnih kategorijah. Ker omenjena možnost OKS-a predstavlja klubom
korist, se je košarkarska stroka odločila za sprejetje tega določila.
Anže Kalan opomni na morebitno težavo omejitve igranja ene tekme na dan (mladinska in
članska liga).
Mirko Jurjavčič pojasni, da novo tolmačenje ne stopi v veljavo, v kolikor se klub odloči za
igranje v dveh kategorijah. Ni smiselno, da se igralce s številom tekem preobremeni.
Sklep: Izvršni odbor KZS potrdi predlog Strokovnega sveta KZS v skladu z novimi usmeritvami
OKS – ZŠZ. Nove usmeritve OKS – ZŠZ presegajo možnosti nastopa igralcev za število ekip, kot
je določeno v trenutno veljavnem Registracijskem pravilniku KZS, 54. člen RP. Zato IO KZS
zadolži Registracijsko komisijo KZS, da v skladu z novimi usmeritvami OKS – ZŠZ pripravi
ustrezna navodila za klube in jim omogoči možnost dodajanja igralcev oz. igralk na tretjo listo
v skladu z navedenimi pogoji, ki jih je sprejel OKS – ZŠZ. Kršenje usmeritev OKS – ZŠZ se
sankcionira v skladu s 112. in 113. členom Tekmovalnih propozicij vseh tekmovanj. IO KZS
Registracijsko komisijo KZS zadolži, da do naslednje skupščine KZS pripravi predlog sprememb
Registracijskega pravilnika, da bo le-ta v skladu z novimi usmeritvami OKS-ZŠZ.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 7:
Komisar članskih tekmovanj poda informacije o opravljenem delu Registracijske komisije.
Na odločitev RK sta prispeli 2 pritožbi, ki sta bili že obravnavani na korespondenčni seji IO.
V letošnji sezoni je v tekmovanja prijavljeno 633 ekip, podeljenih je bilo 7300 pravic nastopa.
Od avgusta dalje je bilo podeljenih skoraj 400 prvih registracij. V članski kategoriji je bilo
potrjenih 135 prestopov, pri mlajših 298, od tega 6 z izračunom nadomestila ter 7
individualnih odločb (plačilo nadomestila med klubi). Tujih državljanov je letos v mlajših
kategorijah 47, pri dekletih 7, pri članih pa je registriranih 23 tujcev (v 3., 4. ligi ni tujcev).
Manjkajo še podatki za KK Rogaška in KK Šentjur. V 1. ligi sta brez tujcev KK Triglav in KK Laško.
K točki 8:
Sklep: Naslednja seja IO bo v prvi polovici novembra. Točen datum bo vezan na tekmo
državnega prvenstva.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki Razno:
Mirko Jurjavčič pove, da se je na dodaten razpis NPŠŠ kot edini prijavil Anže Maček in je kot
ustrezen kandidat predlagan kot zamenjava za Filipa Stepišnika. Anže bo v večini časa delal z
mlajšimi, še vedno pa bi v kvalifikacijskih oknih in poletnih reprezentančnih akcijah ostal del
članske ekipe.
Sklep je soglasno sprejet.

Gregor Griljc izpostavi možnost pridobivanja dodatnih sredstev preko članarin za registrirane
košarkarje, smučarji to prakticirajo, Košarkarski zvezi v Franciji je to najvišji vir prihodka.
Zadeva bi lahko delovala v smislu benefita, daj-dam, kot skupna 'kartica ugodnosti' več
sponzorjev.
Močnik podpre idejo, potrebno pa bi bilo razmisliti, kaj ponuditi sponzorjem, da bodo v
zameno dobili dodatno bazo potrošnikov.
Aleš Križnar pove, da je KZS s prijavo na razpis Slovenske filantropije pričela z idejno prenovo
spletne strani, kjer bi bile določene vsebine na dolgi rok plačljive (statistika ipd).
Člani IO predlagajo pisarni, da zbere potencialne sponzorje in preveri idejo glede 'membership
programa'. Damir zbere ekipo in neformalno preveri možnosti sodelovanja s sponzorji na tem
nivoju.
Ponovno se izpostavi težava neatraktivnosti domačega prvenstva. Gašper Kromar vidi kot zelo
močen motiv finančno nagrado za zmagovalce vseh lig. Anže Kalan meni, da bi bilo potrebno
marketinško poenotiti delovanje vseh klubov (enotna varnostna služba, enoten prevoznik,
opremljevalec žog in opreme… s čimer bi se tudi stroški za vse zmanjšali).
Predsednik se sprašuje, če je morda potreben dodaten človek, ki bi skrbel za sodelovanje s
klubi v želji po poenotenju delovanja. Aleš Križnar spomni, da je oseba s temi odgovornostmi
že sodelovala s KZS, a zadeva ni pokazala konkretnejših napredkov. Damir Rađenović je
mnenja, da je potrebna združitev finančnega in tekmovalnega uspeha. Glede na velik lokalni
tekmovalni naboj se večina članov sprašuje, ali je morda rešitev ustanovitev regionalnih lig…
Predlog je, da se o omenjenih vprašanjih razprava nadaljuje in išče nove rešitve tudi na
naslednji seji.
Jernej Močnik še predlaga, da bi morda prihodnje seje IO organizirali v sklopu tekem
državnega prvenstva (med tednom), v različnih krajih, kjer bi lahko čas (po seji, med tekmo,
po tekmi) namenili (ne)formalnemu druženju oziroma v naprej dogovorjenim temam s
predstavniki domačega kluba.
Seja je bila končana ob 18:15 .
Zapisala: Maja Repež

