ZAPISNIK 4. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
Seja se je v ponedeljek, 15. decembra 2014, začela ob 17.00, v sejni sobi KZS, Leskoškova 12, 1000
Ljubljana.
Prisotni: Matej Erjavec, Marjan Erpe, Aleš Antauer, Bojan Čad, Živa Kolman, Rado Trifunović, Matej
Kosi, Igo Gruden, Damijan Korošec, Gregor Griljc.
Odsotni: Sergej Ravnikar, Franc Kokalj, Marko Šter;
Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Matej Avanzo, Goran Semenič, Anže Blažič, Anton Pavlič.

DNEVNI RED
1. Pregled zapisnika 3. seje IO KZS, z dne 3. novembra, 2014;
2. Razprava o licenciranju;
3. Poročila o delu in rezultatih slovenskih reprezentanc v letu 2014;
4. Imenovanje trenerja ženske članske reprezentance; predlog
5. Potrditev trenerje reprezentanc mlajših starostnih reprezentanc: MU20, MU 18, MU16, ŽU18 in ŽU16 ;
6. Predlog spremembe 33. člena Tekmovalnih propozicij U15, U13, U11 in U9 in sprememba Pravilnika pokal
mladih
7. Finančno poročilo 1-11/2014 in Finančni plan 2015;
8. Datum naslednje seje IO KZS;
9. Razno.

SPREJETI SKLEPI
Točka 1:

Pregled zapisnika 3. seje IO KZS, z dne 3. novembra, 2014

Sklep:

Zapisnik 3. Seje IO KZS, z dne 3. Novembra 2014 je bil soglasno sprejet v celoti;

Točka 2:

Predstavitev in razprava o potrebi in uspešnosti licenciranja:

Erjavec je predstavil vzroke za uvrstitev razprave o licenciranju na dnevni red IO predvsem iz vidika revidiranje
društev;
Antauer je izpostavil pozitivne učinke licenciranja na poslovanje klubov Lige Telemach ;
Čad je kot predstavnik Združenja 2. moške SKL pohvalil učinke na poslovanje klubov in se zavzel za mehkejšo
variant revidiranje klubov; njegova ugotovitev je bila, da pravega rezultata revidiranje ni in da se zavzema, da se
obrazci iz licenciranje dopolnijo; dopolnjeni obrazci bi lahko zamenjali revizijo. Njegovo mišljenje je, da 2. moška
SKL ne potrebuje revizijo;
Semenič je kot vodja licenciranja ponovil glavne povdarke licenciranja, ne strinja se s spremebami okoli revidiranje
društev, se pa strinja, da je potrebno pregledati in uskladiti zahteve licenciranja okoli kadrovskih zahtev. Ponovno
je opozoril, da licenčni oddelek še vedno ni izvoljena Komisija za licenciranje. Povdaril je potrebo za izvolitev, ker
se je potrebo držati rokov iz Pravilnika o licenciranju.
Točka 3:

Poročila o delu in rezultatih slovenskih reprezentanc v letu 2014

Jurjavčič je kot vodja reprezentanc ml. starostnih kategorij predstavil glavne ugotovitve o delu in rezultatih mlajših
reprezentanc.
Trifunovič je kot predsednik Strokovnega sveta KZS predstavil poročilo o delu in rezultatih moške in ženske
članske reprezentance, ter poročilo od delu B moške članske reprezentance. IO je tudi seznanil, da je Strokovni
svet sprejel vsa poročila.
Sklep:

IO KZS je soglasno potdil poročila o delu in rezultatih slovenskih reprezentanc v letu 2014;

Točka 4:

Imenovanje trenerja ženske članske reprezentance

Erjavec je članom IO predstavil predlog za trenerja ženske članske reprezentance za obdobje od 2015 do leta
2018. To je trener ŽKK Athlete Celje Damir Grgić;

Trifunovič je člane IO obvestil, da se Strokovni svet strinja z izborom in ga podpira.
Sklep:
do leta 2018

Damir Grgić se soglasno potrdi za trenerja ženske članske reprezentance za obdobje od leta 2015

Točka 5:
ŽU16

Potrditev trenerje reprezentanc mlajših starostnih reprezentanc: MU20, MU 18, MU16, ŽU18 in

Vodja reprezentac mlajših starostnih kategorij Jurjavčič je podal predlog za trenerje reprezentac v letu 2015 in to
po posamezni reprezentaci:
U20 fanjte
Damjan NOVAKOVIĆ
U18 fantje
Aleksander SEKULIĆ
U16 fantje
Dejan Čikić
U18 dekleta
Damir GRGIĆ
U16 dekleta
Stojan FINK
Poudaril je, da so vsi navedeni trenerji že delali v reprezentancah in so strokovno podkovani za glavnega trenerja v
reprezentanci.
Trifunovič je kot predsednik Strokovnega sveta člane IO obvestil, da je svet omenjene trenerje potrdil kot primerje
za trenerje reprezentanc.
Sklep:
IO je soglasno sprejel sklep, da se za trenerje reprezentanc mlajših starostnih reprezentanc
imenujejo: MU20 Damjan Novaković, MU 18 Aleksander Sekulić, MU16 Dejan Čikić, ŽU18 Damir Grgić in ŽU16
Stojan Fink.
Točka 6:
pokal mladih

Predlog spremembe 33. člena Tekmovalnih propozicij U15, U13, U11 in U9 in sprememba Pravilnika

Trifunovič je članom IO predstavil spremembe 33. člena Tekmovalnih propozicij U15, U13, U11 in U9 in sprememba
Pravilnika pokal mladih. Spremembe se nanašajo na uvedbo nove kategorije U9 in preimenovanje dosedanjih kategorij
U14, kategoriU12 in U10 v nove U15, U13 in U11. V razpravi je bilo ugotovljeno, da so akti na KZS, ki imajo še staro
poimenovanje kategorij.
Sklep:
IO soglasno sprejme spremembe 33. člena Tekmovalnih propozicij U15, U13, U11 in U9 in sprememba
Pravilnika pokal mladih. Obenem pa se zadolži strokovne službe, da do začetka tekmovalnega leta 2015/16 popravijo
imenovanja novih kategorij v vseh obstoječih aktih.
Točka 7:

Finančno poročilo 1-11/2014 in Finančni plan 2015

Pavlič je članom IO predstavil finačno poročilo za obdobje od 1.1. do 30.11.2014 in primerjavo s planom za leto
2014. Na dan 30.11.2014 ima KZS presežek prihodkov nad odhodki za 359.096 €. Članom IO je bi tudi predstavljen
Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015. Plan je pri prihodkih pripravljen z zneski na že podpisane pogodbe s
sponzorji, na predvidevanji sofinanciranja s strain države in Fundacije za šport, na oceno prihodkov članov KZS in
oceno prihodkov za izvedene projekte. Po usklajevanju pri pri odhodkih smo prišli do uravnoteženega plana. V
razpravi je bilo ugotovljeno, da se zaradi pomanjklivosti plana le-ta še ne more sprejeti. Z navodili o popravkih in
dopolnitvah naj se predstavi na naslednji seji IO v januarju 2015.
Točka 8:

Datum naslednje seje IO KZS

Sklep:

Naslednja seja IO KZS bo 19.1.2015 ob 17:00 v sejni sobi KZS.

Točka 9:

Razno

Pod točko razno je bilo obravnavane naslednje :
AD 1

Odstopna izjava Radoslava Nersterovića iz mesta podpredsednika KZS

Radoslav Nesterović je bil na 3. seji IO KZS imenovan za generalnelnega sekretarja KZS. Zaradi nezdružlivosti
funkcij je podal pisno izjavo o odstopu iz mesta podpredsednika KZS.
Sklep:
AD 2

Odstopna izjava Radoslava Nesterovića iz mesta podpredsednika KZS je bila soglasno sprejeta.
Volitve predsednika OKS-Združenje športnih zvez

Predsednik Erjavec je predstavil svoje poglede na volitve za predsednika OKS-Združenje športnih zvez na skupščini
v torek 16.12.2014. Člane IO-ja je pozval naj predstavijo svoje mnenje koga voliti za predsednika. Večina je
predlagala, da se voli Zoran Janković.
AD 3 Prošnja VTB lige za dovoljenje, da se mednarodnemu sodniku Mariu Majkiču dovoli soditi tekme njihovega
tekmovanja
AD 4 Predlog generalnega sekretarja za sojenje mednarodnih sodnikov na tekmah državnega in pokalnega
prvenstva in tekmah reprezentanc Slovenije
Generalni sekretar je predstavil željo KZS, da na tekmah pod našim okriljem sodijo tudi najboljši slovenski
mednarodni sodniki, kar v prejšnjem obdobju ni bila redna praksa. Generalni sekretar in namestnik generalnega
sekretarja sta tudi predstavila rezultat sestanka z mednarodnim inštruktorjem Alešem Kamnikarjem. Pod
njegovim vodstvom in ob pomoči mednarodnih sodnikov se bo v ponedeljek 22.12.2014 organiziral izredni

sodniški seminar, ki bo namenjen vsem sodnikom v ligi Telemach. Enako so se strinjali tudi ostali člani IO KZS, ki so
razpravljali. Predlagali so, da se zadolži generalnega sekretarja, da opravi razgovor s sodniki, da se zagotovi
najboljše sodnike za sojenje tekem pod okriljem KZS.
AD 5 Pobuda Združenja lige Telemach, Združenja 2. moške SKL, Združenja 3.in 4. Moške SKL in Združenja
ženskih klubov o zmanjšanju vrednosti kazni tehnične napake za simuliranje osebne napake v napadu
Predstavniki združenj so predstavili svojo pobudo in svoje argumente za zmanjšanje ali ukinitev vrednosti kazni
tehnične napake za simuliranje osebne napake v napadu. Na razpravi tudi ostalih članov IO-ja in generalnenega
sekretarja so bili predstavljeni argumenti za zmanjšanje in proti. Na koncu je IO soglasno sprejet
Sklep:
IO KZS je soglasno sprejel sklep, da se vrednosti kazni tehnične napake za simuliranje osebne
napake v napadu zmanjša za polovico. Sklep stopi v veljavo takoj in velja za vsa tekmovanja v vseh rangih pod
okriljem KZS
AD 6 Predlog generalnega sekretarja, da za vpoklic v reprezentanco U14 ni pogoj udeležba na košarkarskem
kampu KZS
Generalni sekretar je predstavil dosedanjo prakso za sestavo reprezentance U14, ki je nastopalo na vsakoletnem
turnirju Slovenia Ball v Slovenj Gradcu. Predlog za ukinitev pogoja je podprl tudi predsedni SS KZS.
Sklep:
IO KZS je soglasno sprejel sklep, da udeležba na košarkarskem kampu KZS ni pogoj za vpoklic v
reprezentanco U14
AD 7 Avanzo je predstavil končni dogovor za podpis štiriletne pogodbe s kitajsko agencijo Atlas, ki je uradni
zastopnik Košarkarske zveze Kitajske. Pogodba bo podpisana 28.12.2014 na moškem All Starsu, gre za štiriletni
dogovor, po katerem lahko KZS vsako leto brezplačno na turnirje na Kitajskem pošlje moško člansko Breprezentanco, moški reprezentanci U-20 in U-18 ter eno žensko selekcijo (člancie, U-20 ali U-18

Seja je bila zaključena ob 19.30.
Zapisnik napisal: Anton Pavlič.

