ZAPISNIK 3. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
Seja se je v ponedeljek, 3. novembra 2014, začela ob 17.00, v sejni sobi KZS, Leskoškova 12, 1000
Ljubljana.
Prisotni: Matej Erjavec, Marjan Erpe, Sergej Ravnikar, Franc Kokalj, Marko Šter, Aleš Antauer,
Bojan Čad, Živa Kolman, Rašo Nesterović, Rado Trifunović, Matej Kosi, Igo Gruden, Damijan
Korošec, Gregor Griljc.
Odsotni: /.
Ostali prisotni: Iztok Rems, Matej Avanzo, Goran Semenič, Anton Pavlič.

DNEVNI RED
1. Pregled zapisnika 2. seje IO KZS z dne 29. Septembra 2014;
2. Poročilo oddelka za licenciranje;
3. Imenovanje komisije za licenciranje;
4. Poročilo registracijske komisije
5. Finančno poročilo 1-9/2014;
6. Volilna seja skupščine OKS-ZŠZ (16.12.2014);
7. Včlanitev novega člana v KZS, in sicer ŠKD Dražen Petrović;
8. Razrešitev generalnega sekretarja in imenovanje novega generalnega sekretarja;

9. Datum naslednje seje IO KZS;
10. Razno.

SPREJETI SKLEPI
K točki 1: Pregled zapisnika 2. seje IO KZS z dne 29. Septembra 2014;
SKLEP: Zapisnik 2. seje IO KZS z dne 29. septembra 2014 se soglasno sprejme v celoti.

K točki 2: Poročilo oddelka za licenciranje;
PREDSTAVITEV: Vodja oddelka za licenciranje je podal splošno predstavitev o licenciranju in njegovem
namenu. Poročilo so prejeli vsi člani IO-ja. Razprave ni bilo.
K točki 3: Imenovanje komisije za licenciranje;
SKLEP: Imenovanje komisije za licenciranje se prestavi na naslednjo sejo, ki bo 15.12.2014.
SKLEP: Soglasno je bil sprejet predlog o prestavitvi.
K točki 4: Poročilo registracijske komisije. Predsednik registracijske komisije predstavi pritožbo ŽKK
Grosuplje na izdano Odločbo. Pritožba se nanaša na razliko izračunanega nadomestila za 12 točk.
RAZPRAVA: Ravnikar: zaradi boljšega razvoja igralk in igralcev bi bilo potrebno popraviti Registracijski
pravilnika o prehodih igralk in igralcev iz kluba v klub.
SKLEP: Pritožba se kot neutemeljena zavrne. Za sklep je glasovalo 12 članov, vzdržala sta se 2 člana
(Sergej Ravnikar, Marko Šter).
K točki 5: Finančno poročilo 1-9/2014;
IO se je seznanil z Finančni poročilom KZS za obdobje 1.1. do 30.9.2014.

K točki 6: Volilna seja skupščine OKS-ZŠZ (16.12.2014);
Predsednik Erjavec je predstavil pogoje za kandidiranje v posamezne komisije in predsednika OKS-ZŠZ.
Volilna skupščina OKS-ZŠZ bo 16.12.2014. Predstavil je tudi uradne in neuradne kandidate in v razpravi je
bilo izpostavljeno, da naj se KZS v tem času še ne opredeljuje o novem predsedniku OKS-ZŠZ. Ob tem je
bilo ugotovljeno, da je predlagan termin za naslednjo sejo IO KZS (15.12.2014) in se na tej seji dogovori,
katerega kandidata se bo podprlo. Predvsem pa je podpora odvisna od predstavljenega programa
kandidata.
SKLEP: KZS predlaga:
· V Izvršni odbor OKS-ZŠZ naslednjega kandidata: Matej Erjavec.
· V Strokovni svet OKS-ZŠZ za tekmovalni šport: Mirko Jurjavčič.
Na naslednji seji se opravi razprava, katerega kandidata KZS podpre za predsednika OKS-ZŠZ. Sklep je bil
soglasno podprt
K točki 7: Včlanitev novega člana v KZS, in sicer ŠKD Dražen Petrović;
Pisarna KZS je prejela popolno vlogo za včlanitev novega Drustvo v članstvo KZS, in sicer Športno
košarkarsko društvo Dražen Petrović; omenjeno društvo izponuje vse predpisane pogoje za včlanitev.
SKLEP: V članstvo KZS se je soglasno sprejelo Športno košarkarsko društvo Dražen Petrović.

K točki 8: Razrešitev generalnega sekretarja in imenovanje novega generalnega sekretarja;
Predsednik Erjavec predstavi razloge za odstop generalnega sekretarja Iztoka Remsa in njegovo
premestitev na novo delovno mesto svetovalca predsednika in generalnega sekretarja. Predlog za
novega generalnega sekretarja je Radoslav Nesterović. IO se seznani z novo pogodbo Iztoka Remsa.
SKLEP: IO se seznani z odstopom generalnega sekretarja, ter ga z današnjim dnem razrešuje kot
generalnega sekretarja in ga imenuje za svetovalca predsednika in generalnega sekretarja. IO imenuje
Radoslav Nesterovića za generalnega sekretarja za obdobje 4 let, od 4.11.2014 do 4.11.2018. Predsednik
KZS se pooblasti, da sklene pogodbo o zaposlitvi z Radoslav Nestorovićem. Sprememi se Sistematizacija

delovnih mest tako, da se odpre novo delovno mesto, in sicer svetovalec predsednika in generalnega
sekretarja. Sklep je bil soglasno sprejet
K točki 9: Datum naslednje seje IO KZS;
Določi se datum naslednje seje: 15.12.2014 ob 17:00 v sejni sobi KZS

RAZNO
Ad1: Predsednik Matej Erjavec poda predlog članom IO KZS, da se po skrajšanem postopku izvede
zapiranje podjetja EP 2013 d.o.o.
SKLEP: Člani IO KZS soglasno potrdijo zapiranje podjetja EP 2013 d.o.o. in pooblaščajo pisarno KZS za
začetek postopka zapiranja.
Ad 2: Iztok Rems posreduje članom IO KZS informacijo, da je prišlo do dogovora o organizaciji EP U18
skupine A za dekleta. Po dogovoru, ki mora biti potrjen še na sestanku borda FIBA Europa, bi Slovenija
dobila organizacijo.

Seja je bila zaključena ob 19.00.
Zapisnik napisal: Anton Pavlič.

