ZAPISNIK 8. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
Seja se je v ponedeljek, 26.5.2015, 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, Gregor Griljc, Marko Šter in Matej Pirc;
Odsotni: Marko Voljč in Uroš Slavinec
Vabljeni: Iztok Rems
Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Matej Avanzo, Boris Majer, Goran Semenič, Aleš Križnar, Anže Blažič,
Anton Pavlič;

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Potrditev zapisnika Korespondenčne seje IO KZS, z dne 23.4.2015
Seznanitev o imenovanju novega člana IO KZS
Poslovanje podjetja EP 2013 d.o.o.; na seji bo prisoten direktor Iztok Rems
Formiranje rezervnega sklada KZS, razprava
Računovodsko poročilo za leto 2014 po opravljeni reviziji
Poročilo nadzornega odbora
Poročilo Registracijske komisije
Pritožba KD Hopsi Polzela na Sklep Registracijske komisije na izrek suspenza
Spremembe in dopolnitev Registracijskega pravilnika
Spremembe Pravilnika o licenciranju
Spremembe in dopolnitev Statuta KZS
Vabilo za Skupščino KZS 2015 in dnevni red
Datum naslednje seje IO KZS
Predlog FIBA za novo Medregionalno ligo
Razno

SPREJETI SKLEPI
Točka 1: Potrditev zapisnika Korespondenčne seje IO KZS, z dne 23.4.2015
Sklep: Zapisnik Korespondenčne seje IO KZS, z dne 23.4.2015 je bil soglasno sprejet.
Točka 2: Seznanitev o imenovanju novega člana IO KZS
Predsednik Erjavec je seznanil člane IO, da je za novega člana IO KZS imenoval g. Mateja Pirca. V kratkem je podal
obrazložitev za predlog novega člana.
Točka 3: Poslovanje podjetja EP 2013 d.o.o.
Predsednik Erjavec je obrazložil položaj in potek poslovanja podjetja EP 2013 d.o.o., ki se je zaprl 12.3.2015. Na seji je bil
prisoten zadnji direktor podjetja Iztok Rems, ki je bil na voljo za morebitna pojasnila. V razpravi je bilo izmenjanih nekaj
mnenj, vprašanj pa ni bilo zastavljenih.
Točka 4: Formiranje rezervnega sklada KZS
Predsednik Erjavec je na kratko predstavil namen točke in odprl razpravo. Med člani IO-ja je prišlo do razprave o namenu
rezervnega sklada. Podpredsednik Griljc je predstavil svoj pogled in predlagal, da se sklad ne bi imenoval rezervni ampak
razvojni sklad. Iz razvojnega sklada bi se sofinancirali projekti s katerimi bi kandidirali klubi. V razpravi so svoja mnenja
predstavili še člani IO-ja Čad, Erpe, Antauer, Fekonja, Korošec. Avanzo je predlagal, da bi se razvojni sklad formiral iz
sredstev, ki jih KZS pobere od klubov za kazni v skladu z Tekmovalnimi propozicijami. Po razpravi so se vsi člani strinjali,
da morajo strokovne službe KZS-ja pripraviti izhodišča za formiranje in porabo sklada.
Sklep: IO je soglasno sprejel sklep, da morajo strokovne službe KZS do jesenske seje pripraviti izhodišča za
formiranje sklada in porabo sredstev sklada .
Točka 5: Računovodsko poročilo za leto 2014 po opravljeni reviziji
Člani so poročilo prejeli ob vabilu in razen pripombe o potrebi, da se poročilo lektorira in pred objavo še grafično
oblikuje.
Sklep: Računovodsko poročilo se sprejme v celoti
Točka 6: Poročila nadzornega odbora
Člani IO-ja so se seznanili s poročilom Nadzornega odbora KZS

Točka 7: Poročilo Registracijske komisije
Predsednik Erjavec je pozval pripravljalca poročila Registracijske komisije Borisa Majerja, da obrazloži poročilo.
Majer je predstavil kronologijo dogodkov, ki so privedli do potrebe za izračune nadomestil. Obrazložil je način
izračuna in osnovo za določitev %, ki ga je potrebno plačati za odobritev prestopov. Igralci za katere je bil vložen
zahtevek za prestop so vsi imeli izdane izpisnice KK Maribor, vendar so zaradi suspenza lahko prestopili samo ob
soglasju generalnega sekretarja. V razpravi so se člani IO-ja v glavnem strinjali z pogoji.
Sklep: Sprejme se sklep, da se igralcem KK Maribor, za katere je bil vložen zahtevek za prestop v prestopnem roku
odobri prestop v drug klub proti plačilu 20 % izračunane vrednosti nadomestila za posameznega igralca. Registracijska
komisija mora vsem klubom v katere iglaci prestopajo izdati poseben sklep.
.
Točka 8: Pritožba KD Hopsi Polzela na Sklep Registracijske komisije na izrek suspenza
Pred začetkom seje je bil članom razdeljen Sklep o umiku suspenza, ki ga je izdala Registracijska komisija. Razlog za umik
je plačilo KD Hopsi Polzela, ki so ga izvedli v petek 22.5.2015. S tem sklepom se točka ni obravnavala
Točka 9: Spremembe in dopolnitev Registracijskega pravilnika
Predsednik Erjavec je pozval pripravljalca sprememb in dopolnitev Registracijskega pravilnika Borisa Majerja, da
predstavi in obrazloži spremembe in dopolnila. Majer je obrazložil predlagane spremembe in dopolnila in namen
le-teh. V razpravi, ki jo je predsednik odprl je Erpe predlaga, da se v točki 1b doda še NCAA. Podporo je dobil tudi
predlog, da se v starostna meja pri dvojnih licencah zviša na 19 let.
Sklep: IO KZS soglasno potrujeje predlagane spremembe in dopolnitve Registracijskega pravilnika, ki se kot gradivo
uvrsti na sejo skupščine KZS z dopolnitvama:
1. b - 16. člen – doda se tudi določilo, da petletna omejitev ob igralcih z izdanim LoC velja tudi za igralce, ki
nastopajo v NBA in NCAA ligi;
7.2. – doda se določilo, da se starostna meja zviša na 19 let
Točka 10: Spremembe Pravilnika o licenciranju
Predlagane spremembe Pravilnika o licenciranju je članom predstavil predsednik komisije Semenič. Seznanil je člane, da
se je sestala Komisija za spremembe Pravilnika o licenciranju, katere člani so bili še predstavniki vseh združenj. Na
sestanku in po posamičnih usklajevanjih je komisija prišla do predlaganih priporočil in predlogov. Člani so se strinjali z
predlaganimi spremembami, Antauer pa je prenesel še sklep Združenja Lige Telemach, da so klubi proti reviziji
poslovanja. Po kratki razpravi so člani podprli predlagane sklepe.
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel naslednje sklepe:
Za tekmovalno sezono 2015/2016 se ukine podroben finančni pregled za 1. žensko SKL in 3. moško

SKL
Za tekmovalno sezono 2015/2016 je v 2. moški SKL obvezen le ne profesionalni trener ( vodja mlajših
starostnih kategorij )
Oddelku za licenciranje se naloži da za sezono 2016/2017 pripravi čistopis Pravilnika o licenciranju v
skladu z zgoraj navedenimi smernicami, ter ga predloži v sprejem na sejo IO KZS v mesecu oktobru 2015.
Točka 11: Spremembe in dopolnitev Statuta KZS
Do predloga za spremembo statute KZS je prišlo na podlagi sistemske ureditve izrekanja suspenza s strani generalnega
sekretarja in Izvršnega odbora KZS je potrebno med pristojnosti in naloge Generalnega sekretarja in Izvršnega odbora
opredeliti tudi manjkajoče pristojnosti. Statut samo generalno določa da imata generalni sekretar in Izvršni odbor to
možnost, posamezni izvedbeni pravilniki ( Registracijski pravilnik, tekmovalne propozicije ) pa določajo podrobnejše
postopke in primere, v katerih se lahko izreče suspenz. Tako je potrebno dodati: pri pristojnostih Izvršnega odbora:
izreka suspenz na podlagi Tekmovalnih propozicij in pri pristojnosti generalnega sekretarja: izreka in preklicuje suspenz
na podlagi Registracijskega pravilnika in na podlagi Tekmovalnih propozicij
Sklep: IO KZS soglasno potrjuje predlagana sklepa, ki se kot gradivo uvrsti na sejo Skupščine KZS
Točka 12: Vabilo za Skupščino KZS 2015 in dnevni red
Pri predlogu za vabilo na Skupščino se zamenjata točki 7. in 8. tako, da je najprej točka za sprejem sprememb
Statuta in nato točka za spremembo Registracijskega pravilnika. Kosi je predlagal, da se gradivo za skupščino
članom zveze dostavi do 10.6.2015.
Sklep: IO KZS v celoti sprejema predlagano Vabilo in dnevni red za Skupščino z predlaganimi popravki
Točka 13: Datum naslednje seje IO KZS
Člani IO-ja so se na predlog in argumentaciji Majerja odločili, da bo naslednja seja IO še v mesecu juniju.
Sklep: IO je soglasno sprejel sklep, da bo naslednja seja IO KZS v soboto 20.6.2015 ob 15.30 v sejni sobi Hotel Plaza
(po končani Skupščini KZS)
Točka 14: Predlog FIBA za novo Medregionalno ligo
Predsednik in generalni sekretar sta članom IO-ja predstavila dogajanje o ustanovitvi nove medregionalne lige pod
okriljem FIBA.
Točka 15: Razno
AD 1 – Predlog za spremembo in dopolnitev Tekmovalnega pravilnika košarke 3 X 3

Rado Trifunovič je predstavil razloge za spremembo Tekmovalnega pravilnika, da se za naslov prvaka Slovenije
štejejo rezultati treh turnirjev za ekipo in ne 4.
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel spremembe Tekmovalnega pravilnika košarke 3 X 3. O spremembah TP bo
vodja tekmovanja Vlado Krivokapić obvestil vse vodje prijavljenih ekip.
AD 2 – Prošnji za sprejem društva v članstvo KZS in sicer: KOŠARKARSKI KLUB PREBOLD 2014 davčna št.; 58386955
Sklep: IO je soglasno sprejel sklep, da se KOŠARKARSKI KLUB PREBOLD 2014 dav.št.: 58386955, sprejme v članstvo
KZS.
AD 3 – Predsednik Erjavec je prebral pismo bivšega člana Komisije za licenciranje g. Boštjana J. Thurnherr in naložil
strokovnim službam, da se vsem članom Komisije za licenciranje, ki jim je potekel mandate, pošlje pismo zahvale
za vložen trud pri delu komisije
AD 4 – Predsednik Erjavec seznani člane IO-ja o povezavi v Združenje športnih zvez. V združenju bi z KZS pristopili
še Smučarska zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije, Nogometna zveza Slovenije, Rokometna zveza Slovenije in
Hokejska zveza Slovenije. Namen združenja zvez je povečati vpliv na odločitve, ki so povezane na razvoj športa
panogah zvez v prihodnosti. Predlagal je, da se ga pooblasti, da lahko ureja vse potrebne formalnosti za včlanitev
KZS v Zvezo velikih zvez.
Sklep: IO KZS daje soglasje k ustanovitvi »Zvezi velikih zvez« in pooblašča predsednika, da uredi vse potrebno za
ustanovitev »Zveze velikih zvez«
AD 5 – Predstavnik ZKSS v IO-ju Fekonja je predstavil problem izplačil sodniških stroškov preko študentskih
napotnic. Ker je bilo gradivo predstavljeno šele na seji je prosil, da mu strokovne službe pošljejo odgovor na
naslednji seji. Povdaril je, da strokovne službe še vedno niso pripravile čistopisa spremembe 49. člena
Tekmovalnih propozicij.
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklepa:
Strokovne službe KZS morajo do jesenske seje IO pripraviti odgovor na pripombe ob izplačilih
sodniških stroškov preko študentskih napotnic
Strokovne službe KZS morajo do jesenske seje IO pripraviti predlog čistopisa sprememb 49.
Člena Tekmovalnih propozicij
AD 5 – Predsednik Erjavec je članom IO-ja predstavil predlog, da se Iztoka Remsa predlaga v FIBA HALL OFF FAME
za vrhunske dosežke kot sodnik.
Sklep: IO KZS soglasno sprejme sklep, da strokovne službe pripravijo predlog za sprejetje Iztoka Remsa v Hišo
slavnih pri FIBA

Seja je bila zaključena ob 19.45.
Zapisal : Anton Pavlič.

