ZAPISNIK 46. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je bila v četrtek, 24. septembra 2020 v konferenčni dvorani hotela Austria Trend Hotel
Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI: Anže Kalan, Sergej Ravnikar, Jernej Močnik, Borut Kop, Matej Erjavec,
Kristijan Novak, Damijan Korošec, Gašper Kromar
OPRAVIČENO ODSOTNI: Gregor Griljc, Rado Trifunović, Urban Žnidaršič, Igo Gruden,
Sandra Kos
OSTALI PRISOTNI: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Gorazd Trontelj, Boris Majer,
Damir Rađenović, Maja Repež

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 45. seje IO KZS z dne 16.6.2020.
2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 13.7.2020
3. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 9.9.2020

4. Spremembe Tekmovalnih propozicij in Tekmovalnega pravilnika
5. Potrditev sodnikov VTB
6. Potrditev sodnikov WABA
7. Spremembe košarkarskih pravil s 1. 10. 2020
8. Vključitev v članstvo ‘Košarkarsko društvo Maribor MLADI’
9. Poročilo registracijske komisije (razprava)
10. Seznanitev s protokolom za organizacijo treningov in tekem pod prilagojenimi pogoji
11. Določitev datuma naslednje seje IO KZS.

Matej Erjavec, l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije

PREDLOGI SKLEPOV:
K točki 1:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 45. seje IO KZS z dne 16.6.2020
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 2:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 13.7.2020
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 3:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 9.9.2020
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 4:
Komisar članskih tekmovanj, Gorazd Trontelj, predstavi spremembe, ki so v dopolnjenih
Tekmovalnih propozicijah in Tekmovalnemu pravilniku zapisane tako, da bodo ustrezale
trenutnemu stanju.
Predsednik Erjavec pozove predstavnike združenj klubov, da predstavijo svoja stališča.
Kristijan Novak, Anže Kalan, Gašper Kromar in Borut Kop povejo, da v kolikor so pravila in
dejstva znana vnaprej, s spoštovanjem le-teh ne bi smelo biti težav.
Borut Kop predlaga, da bi se po končanih sezonah medalje podelile tudi za 4. mesto. Predvsem
mlajšim igralcem in igralkam to veliko pomeni.
Jernej Močnik ob tem poda predlog, da bi morda namesto medalj tekmovalcem podarili dres,
majico ipd.
Predsednik Erjavec povpraša člane, kakšne so trenutne realne situacije v klubih (treningi,
pripravljalne tekme)
Borut Kop pritrdi, da je trenutno obdobje precej turbulentno, iščejo rešitve, kako obdržati
otroke in hkrati pripeljati nove, večjega osipa v Celju sicer ni bilo, trenutne informacije in
prihodnost pa so strah vzbujajoče. Proračuni klubov se zmanjšujejo (sponzorji popuščajo), boji
se, da bo sezona, ki je pred nami, zelo težka, veliko je negotovosti pri novih sklenitvah
pogodb…
Gašper Kromar vidi največjo težavo ob dejstvu, da so ravnatelji, občine in šole med seboj
neusklajene. Nekatere občine zapirajo dvorane, klubi trenirajo tudi na zunanjih površinah, a
prihaja slabo vreme in neustrezni pogoji za delo. Bolj ambiciozni klubi 3. in 4. lige se ukvarjajo
z vprašanjem, koliko vlagati v članske ekipe.

Anže Kalan pove, da je bil začetek težaven, termini za trenažne procese dolgo niso bili znani,
težave so in bodo z organizacijo otroških/mladinskih tekem – protokol zahteva svoje ukrepe,
druženja pred dvoranami pa ostajajo.
Kristijan Novak doda, da prvoligaši načeloma z dvoranami težav niso imeli, je pa to problem
v mlajših selekcijah, saj se določene dvorane zapirajo. Pri organizaciji tekmovanj mlajših
kategorij ni dovolj klubskega kadra, ki bi pomagal, ni varnostne službe ipd… za članske tekme
ni večjih težav.
Predsednik Erjavec pove o pozitivni izkušnji z izpeljavo Superpokala, v kolikor se spoštuje
priporočila in ukrepe, bi se dalo tekme odigrati tudi z gledalci.
Jernej Močnik razmišlja, kakšne so možnosti zakupa dvoran in naenkrat/v istem dnevu,
vikendu odigrati nekaj tekem v mehurčku (delitev stroškov)
Sergej Ravnikar vidi težavo predvsem pri mlajših kategorijah, kjer straši vozijo otroke na tekme
in v vmesnem času nimajo vstopa v dvorane.
Sklep: Sprejmejo se spremembe Tekmovalnih propozicij in Tekmovalnega pravilnika
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 5:
Sklep: Odobri se sojenje mednarodnim sodnikom tekmovanja ULEB v tekmovalni sezoni
2020/2021. Delegator VTB lige mora za delegiranje sodnika pridobiti soglasje delegatorja KZS,
ki lahko odobri delegacijo v kolikor sodnik izpolnjuje svoje obveznosti v okviru sojenja
državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja SPAR.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 6:
Sklep: Odobri se sojenje sodnikom tekmovanja WABA v tekmovalni sezoni 2020/2021.
Delegator WABA lige mora za delegiranje sodnika pridobiti soglasje delegatorja KZS, ki lahko
odobri delegacijo v kolikor sodnik izpolnjuje svoje obveznosti v okviru sojenja državnega
prvenstva in pokalnega tekmovanja SPAR.
Sklep je soglasno sprejet.

Dodaten sklep: V primeru, da tudi vodstvo ABA lige pozove KZS, da posreduje seznam
slovenskih sodnikov in tehničnih komisarjev za sojenje Liga ABA, strokovna služba KZS
posreduje soglasje na osnovi predloga, ki ga pripravi komisija za sodniška vprašanja KZS.
V kolikor bodo sodniki in tehnični komisarji, ki ne bodo prejeli soglasja KZS, opravljali naloge
v okviru ABA lige, ne bodo delegirani na tekme KZS. Omenjeni sklep ne velja za sodnike
uvrščene na listo sodnikov ULEB.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 7:
Gorazd Trontelj pove, da so vsi sodniki, tehnični komisarji in pomožni sodniki že bili seznanjeni
s spremembami na predsezonskih seminarjih in webinarjih. Članom IO predstavi glavne
spremembe, ki začnejo veljati s 1.10..
Sklep: Sprejmejo se predlagane spremembe košarkarskih pravil s 1.10.2020
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 8:
Sklep: ‘Košarkarsko društvo Maribor MLADI’ se sprejme v članstvo
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 9:
Boris Majer pove, da je bilo v prestopnem roku izvedenih 363 registracij.
ŽKD Ježica je podala pritožbo proti sklepu Registracijske komisije v primeru prestopa igralke
Hlebec Maše v ŽKD Ledita. Član Registracijske komisije Boris Majer članom pojasni
podrobnosti primera in postopek v skladu z določili Registracijskega pravilnika KZS in Zakona
o športu, na podlagi katerih je Registracijska komisija podala omenjeni sklep.
Sklep: Izvršni odbor potrdi že izdan sklep Registracijske komisije v zadevi ŽKD Ježica – ŽKD
Ledita.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 10:
Gorazd Trontelj pove, da je Košarkarska zveza Slovenije v sodelovanju z dr. Brankom
Cvetičaninom in na podlagi objavljenih protokolov, objavila svoj protokol, ki je temelj za
organizacijo in izvedbo tekem in treningov. Protokol je bil poslan in potrjen s strani NIJZ.
Sklep: Sprejme se dokument Higienska priporočila in protokol za organizacijo in izvedbo
tekem ter za izvedbo treningov pod prilagojenimi pogoji.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 11:
Sklep: Naslednja seja IO bo 5.11. ob 17h
Sklep je soglasno sprejet

K točki RAZNO:
ŠRC Brdo - Poslovni direktor Aleš Križnar pove, da je s strani Mestne občine Kranj prišla
iniciativa oziroma pobuda, da bi se ekipni dvoranski športni združili in dobili skupen trenažni
center na Brdu. Projekt je še v začetni fazi, predvidena izvedba je leto 2023.
Bubble – Iz FIBE so sporočili, da se bosta novembrski in februarski cikel ženske in moške
reprezentance odigrala v 'mehurčku'. Termini ostajajo, možnost organizacije v Sloveniji.
Generalni sekretar Rašo Nesterović obvesti člane, da Košarkarska zveza Srbije ob 50. obletnici
osvojitve svetovnih prvakov, predlaga organizacijo dogodka v čast zmagovalcem (Daneu,
Žorga, Jelovac)
Seja je bila končana ob: 18.20
Zapisala: Maja Repež

