ZAPISNIK 42. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je bila v torek, 10. marca, 2020, ob 17.00 uri, v konferenčni dvorani hotela Austria
Trend Hotel, Ljubljana.
PRISOTNI: Rado Trifunović, Anže Kalan, Sergej Ravnikar, Jernej Močnik, Borut Kop,
Gašper Kromar, Matej Erjavec, Gregor Griljc, Igo Gruden, Kristijan Novak, Damijan
Korošec

OPRAVIČENO ODSOTNI: Sandra Kos, Urban Žnidaršič
OSTALI PRISOTNI: Rašo Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Damir Rađenović, Grega
Brezovec, Maja Repež.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 41. seje IO KZS z dne 17.12.2019
2. Potrditev zapisnik in sklepov 1. januarske korespondenčne seje z dne 20.1.2020
3. Potrditev zapisnik in sklepov 2. januarske korespondenčne seje z dne 23.1.2020
4. Potrditev zapisnik in sklepov februarske korespondenčne seje z dne 28.2.2020
5. Razpis o nagradah in priznanjih KZS
6. Sprememba tekmovalnega sistema fantov U15
7. Razpis za prijavo ekip mlajših starostnih kategorij za DP in Pokal – 2020/2021
8. Določitev datuma Redne letne skupščine KZS
9. Določitev datuma naslednje seje IO KZS
10. Razno: digitalno licenciranje

Matej Erjavec, l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije

PREDLOGI SKLEPOV:
K točki 1:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 41. seje IO KZS z dne 17.12.2019
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 2:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 1. januarske korespondenčne seje z dne 20.1.2020
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 3:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 2. januarske korespondenčne seje z dne 23.1.2020
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi februarske korespondenčne seje z dne 28.2.2020
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 5:
Maja Repež članom IO predstavi predlog ter vsebinske in časovne okvire Razpisa.
Sklep: Potrdi in sprejme se Razpis o nagradah in priznanjih KZS s predlaganimi časovnimi roki
za objavo in prijavo kandidatov.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 6:
Boris Majer predstavi glavne spremembe pravilnika in sicer da se skrči tekmovalni koledar iz
26 na 22 tekem, poleg tega se bodo tekmovanja odvijala bolj regionalno, s čimer se bodo
optimizirali
stroški,
ki
nastajajo
zaradi
razdalj
potovanj
na
tekme.
Jernej Močnik v razmislek k morebitni uskladitvi koledarja tekmovanj doda, da so nedeljski in
večerni termini manj primerni. Igralci, ki hkrati nastopajo v kategoriji U15 in U17, so na račun
zgoščenosti tekmovanj aktivni vseh 7 dni v tednu. Rado Trifunović meni, da je iz strokovnega
vidika to lahko problematično, saj otroci potrebujejo počitek. Gregor Griljc pove, da je v veliki
večini športnih panog zgoščenost treningov in tekmovanj podobna.
Komisar tekmovanj še doda, da so v mesecu maju in juniju v tekmovalnem koledarju že
reprezentančne akcije, zato je izredno težko pridobiti in uskladiti termine med sezono.
Sklep: Sprejmejo se spremembe Tekmovalnega pravilnika.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 7:
Borut Kop meni, da je rok za razpis nekoliko prekratek, zato predlaga podaljšanje roka za vsaj
14 dni. Ker pisarna po koncu razpisa potrebuje še nekaj časa za pripravo kvalifikacij, se rok
podaljša do četrtka, 2.4.2020.
Sklep: Sprejme in potrdi se Razpis za prijavo ekip mlajših starostnih kategorij za DP in Pokal
2020/2021. Rok se podaljša iz 25.3.2020 na 2.4.2020.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 8:
Sklep: Redna letna skupščina bo 3.6.2020 ob 17h
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 9:
Sklep: Naslednja seja IO bo 14.4. ob 17h
Sklep je soglasno sprejet.

K točki RAZNO:
1. Grega Brezovec predstavi članom IO digitalno rešitev postopka licenciranja. Kristijan
Novak potrdi, da je zadeva zelo poenostavljena in uporabniku prijazna. Postopki
licenciranja so že v teku. Zaradi digitalizacije je potrebno posodobiti Pravilnik o
licenciranju in sicer v delu, ki se nanaša na dostopnost in oddajo gradiva.
STAR ZAPIS
2.
Strokovna služba KZS posreduje Košarkarskemu klubu - prosilcu za licenco uradno licenčno
dokumentacijo v pisni obliki in na elektronskem mediju.
3.
Prosilec za licenco izpolni uradno licenčno dokumentacijo in jo z ustreznimi prilogami v pisni
in elektronski obliki v postavljenih rokih vrne Strokovni službi KZS.
NOVI ZAPIS
2.
Strokovna služba KZS posreduje Košarkarskemu klubu - prosilcu za licenco uradno licenčno
dokumentacijo, ki je dostopna na spletnem portalu za licenciranje Košarkarske zveze Slovenije.
3.
Prosilec za licenco na spletnem portalu za licenciranje Košarkarske zveze Slovenije izpolni
uradno licenčno dokumentacijo in jo z ustreznimi prilogami v postavljenih rokih odda
Strokovni službi KZS.
Sklep: Sprejme se posodobitev Pravilnika o licenciranju.
Sklep je soglasno sprejet.

1. Boris Majer člane IO obvesti, da so imeli Generalni sekretar in Komisarja tekmovanj že
v mesecu avgustu 2019 sestanek s predsednikom DKSS. Na sestanku so se dogovorili,
da DKSS do 1.2.2020 formira Strokovni svet in o tem obvesti pisarno KZS.
Predsednik DKSS je na sestanku s komisarjema lig 16. februarja 2020 v razgovoru
pojasnil, da Strokovni svet DKSS ni formiran, a da je rok kandidatom za člane sveta
podaljšal. Do seje IO KZS pisarna KZS ni prejela nobene dodatne informacije o
formiranju Strokovnega sveta DKSS.
Glede na dogovor iz meseca avgusta 2019, bo celotno strokovno delo, vezano na
sodniško organizacijo do zaključka te tekmovalne sezone in v prihodnji tekmovalni
sezoni opravljala Komisija za sodniška vprašanja KZS.
2. Boris Majer pove še, da je zaradi trenutnih izrednih razmer (virus COVID-19) že
pripravljen model, kako naj bi tekmovanja potekala v prihodnje. Začasno so
zaustavljena tekmovanja U11 in U9 (predvsem zaradi same logistike klubov). Poleg
tega so posamezne regije pričele zapirati telovadnice. Tekmovalna komisija razmišlja o
preložitvi nekaterih, za igralce zelo pomembnih tekmovanj (zaključni turnirji fantov in
deklet U19) in skrajšanju drugih tekmovanj (2. SKL mlajše kategorije), zagotovo pa je
njena osnovna naloga, da poskrbi za primeren zaključek članskih tekmovanj in
tekmovanj 1. SKL v vseh mlajših starostnih kategorijah..
Sklep: IO KZS pooblašča Tekmovalno komisijo KZS da po potrebi spremeni koledar
tekmovanja in v primeru prekinitve tekmovanj pripravi predlog zaključka posameznih
tekmovanj. Pri določitvi terminov za izvedbo zaključnih turnirjev bo upoštevala tudi
sodelovanje ekip na zaključnih turnirjih mednarodnih tekmovanj.
Sklep je soglasno sprejet.

3. Borut Kop povpraša o trenutnem statusu trenerjev, ki so od 1.3.2020 zaposleni na KZS

na podlagi Razpisa NPŠŠ 2020 - 2024. Aleš Križnar pojasni, da so pogodbe o zaposlitvi
med KZS in trenerji ter prijave le-teh na ustrezne institucije zaključene ter da bo
strokovni del pisarne KZS v naslednjih dneh kontaktiral še klube, s katerimi bodo
določene tako vsebinske kot finančne podrobnosti.

Seja je bila končana ob: 17:40

Zapisala: Maja Repež

