ZAPISNIK 6. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
Seja se je v ponedeljek, 2. marca 2015, 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, Sergej Ravnikar, Ludvik Fekonja.
Odsotni: Dregor Griljc, Marko Šter;
Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Matej Avanzo, Anže Blažič, Anton Pavlič.

DNEVNI RED
1. Pregled zapisnika 5. seje IO KZS, z dne 19. januarja, 2015;
2. Imenovanje novega člana IO KZS na predlog predsednika
3. Imenovanje Gospodarske komisije in imenovanje predsednika komisije na predlog predsednika
4. Spremembe in dopolnitve tekmovalnih sistemov v kategorijah fantov in deklet U19, U17, U15, U13,
U11 in U9
5. Predstavitev in umestitev strategije košarke 3x3 v sistem KZS
6. Plan aktivnosti članske reprezentance
7. Predstavitev novih sponzorjev
8. Sprejem društva TVD Partizan Borovnica v članstvo KZS
9. Finančno poročilo za leto 2014
10. Datum naslednje seje IO KZS
11. Razno.

SPREJETI SKLEPI
Točka 1: Pregled zapisnika 5. seje IO KZS z dne 19.1.2015
Fekonja je imel pripombo, da je bile napačno zapisane njegove besede k točki razno in da se vnese popravljen a
formulacija: “Fekonja se bo kot predstavnik ZKSS zavzel, da bodo tekme končnice sodili najboljši sodniki”
Sklep: Zapisnik 5. seje IO KZS, z dne 15. januarja, 2015 je bil soglasno sprejet s popravkom.

Točka 2: Imenovanje novega člana IO KZS na predlog predsednika
Predsednik Erjavec je članom IO predlagal, da se za novega člana IO KZS sprejme g. Uroš Slavinc. V kratkem je
podal obrazložitev za predlog novega člana.
Uroš Slavinc se je zahvalil za povabilo in obrazložil vzroke za sprejem vabila in željo po sodelovanju
Sklep: IO KZS je soglasno potdil sprejem g. Uroša Slavinca za člana IO KZS iz kvote predsednika KZS.
Točka 3: Imenovanje Gospodarske komisije in imenovanje predsednika komisije na predlog predsednika
Predsednik Erjavec je članom IO predlagal, ustanovitev Gospodarske komisije in za njenega predsednika g. Marka
Voljča. V kratkem je podal obrazložitev za predlog ustanovitve Gospodarske komisije in njenega predsenika.
Marko Voljč se je zahvalil za povabilo in obrazložil vzroke za sprejem vabila in željo po sodelovanju v komisiji.
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel ustanovitev Gospodarske komisije in za predsednika imenoval g. Marka Voljča.

Točka 4: Spremembe in dopolnitve tekmovalnih sistemov v kategorijah fantov in deklet U19, U17, U15, U13,
U11 in U9
Spremembe in dopolnitve tekmovalnih sistemov v kategoriji U19, U17, 5, U13, U11 in U9 je predstavil predsednik
Tekmovalne komisije Boris Majer. Predstavil je glavne spremembe in da so pri spremembah sodelovali Komisija za
košarko mladih in Strokovni svet KZS. Oba organa sta se s spremembami strinjala. Pri najmlajših pa bi s spremembami
radi omejili tekmovalnost trenerjev in staršev.
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah tekmovalnih sistemov fantov in deklet v
kategorijah U19, U17, U15, U13, U11 in U9.

Točka 5: Predstavitev in umestitev strategije košarke 3x3 v sistem KZS
Tone Krump je podrobno in široko razložil potrebo po sprejetju Strategijo košarke 3 X 3. Za potrebe po širitvi in
nove organiziranosti košarke 3 x 3 je potrebna spremembe nekaterih dokumentov in tudi Statuta KZS.Po
predstavitvi so se v razpravo vključili ostali člani IO-ja s svojimi pogledi .
Avanzo je obrazložil concept marketinške strategije in pomen podjetje Ekstrem d.o.o. v celotnem projektu 3 X 3.
Erjavec je predstavil pomen vodenja in odgovornost za panogo 3 X 3. Povdaril, da se nasproti državnih organih
pojavlja samo KZS.
Erpe je povdaril popularizacijo košarke in odprl vprašanje prehoda aktivnih igralcev v košarko 3 x 3.
Čad je glede sugestije iz strategije o potrebi ustanovitve Združenja košarke 3 x 3 povdaril, da je potrebno najprej
pripraviti poslovnik združenja in ta mora biti osnova za spreminjanje ostalih dokumentov.
Sklep: IO KZS potrdi in sprejme s strani SS KZS predlagano Strategijo delovanja in razvoja košarke 3x3 za obdobje 2015 –
2020.
IO KZS zadolžuje pristojne strokovne delavce Pisarne KZS, da pripravita in izvedeta potrebne formalno
normativne ter organizacijske in vsebinsko strokovne postopke za implementacijo sprejete strategije. Hkrati IO
KZS zadolžuje Pisarno KZS in SS KZS za tekoče spremljanje priprave in izvajanja implementacije strategije ter
poročanje na naslednjih sejah
Točka 6: Plan aktivnosti članske reprezentance
Avanzo je kot direktor članskih reprezentanc predstavil plan priprav moške članske reprezentance za EP 2015 v Zagrebu
in Franciji.
Točka 7: Predstavitev novih sponzorjev
Avanzo je kot vodja marketinga na KZS predstavil rezultatein opravljeno delo ostalih pri pridobivanja novih
sponzorjev . Prav tako je predstavil publikacijo, ki jo uporabljajo pri pridobivanju in razgovorih s potencialnimi
sponzorji.
Točka 8: Sprejem društva TVD Partizan Borovnica v članstvo KZS
Erjavec predstavi dokumentacijo za včlanitev TVD Partizan Borovnica, davčna št.: 67145086. Celotna
dokumentacija je v skladu z pravili in predlaga članom IO, da se društvo sprejme v članstvo KZS.
Sklep: IO je soglasno sprejel sklep, da se TVD Partizan Borovnica, davčna št.: 67145086, sprejme v članstvo KZS.
Točka 9: Finančno poročilo za leto 2014
Finančno poročilo za leto 2014 je bilo članom IO-ja poslano prepozno in se zato točka prenese na naslednjo sejo IO KZS.

Ob tem pa se je odprla razprava članov IO KZS o dolgovih klubov do KZS. V razpravi je prišlo do različnih pogledov na
rešitve plačilne nediscipline klubov, kjer je bilo s strani predstavnikov Združenj opozorjeno na izredno slabo finančno
stanje v klubih in vzrokih za tako stanje. Iz razprave članov IO je bilo razbrati potrebo po rešitvi, ki bi zadovoljila tako
klube kot zvezo. Z ukrepi naj se nebi zmanjševalo število klubov in s tem posledično številčnost v košarki .
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da strokovne službe KZS pripravijo nabor ukrepov za zmanjšanje plačilne
nediscipline klubov/društev.
Točka 10: Datum naslednje seje IO KZS
Erjavec je predlagal datum za naslednjo sejo IO-ja, to je 13.4.2015, ob 17.00 v sejni sobi KZS.
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da je naslednja 7. redna seja IO v ponedeljek, 13.4.2015, ob 17.00 v sejni sobi
KZS.
Točka 11: Razno
AD 1 – Nesterovič je člane IO seznanil o filmu “Postali bomo prvali sveta”, ki prihaja na premiero v Ljubljano.
Dogodek se bo odvijal v Hali Tivoli v organizaciji Šport Ljubljana, Produkcijska hiša perfo in KZS.
AD 2 – Anže Blažič je predstavil potek spreminjanja zakona o točenju alkoholnih pijač na športnih prireditvah.
AD 3 – Fekonja je predstavil članom IO željo po umiku sklepa Tekmovalne komisije, da mora ZKSS plačati sodniške
stroške za ponovljeno tekmo KK Bistrica : KK Janče. Tekme se mora ponoviti zaradi materjalnega kršenja pravil.
Podal je predlog za spremembo 49. člena Tekmovalnih propozicij
Majer je obrazložil postopek, ki je bil v skladu z veljavnimi predpisi in ni bilo mogoče sprejeti drugačnega sklepa.
ZKSS pa naj razmerje z odgovornim sodnikom rešuje v skladu s svojimi pravili.

Seja je bila zaključena ob 19.20.
Zapisnik napisal: Anton Pavlič.

