ZAPISNIK 48. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je potekala v torek, 15.12.2020 preko video Zoom konference.
NA SEJI SO SODELOVALI: Sergej Ravnikar, Jernej Močnik, Matej Erjavec, Kristijan
Novak, Gašper Kromar, Rado Trifunović, Igo Gruden.
OPRAVIČENO ODSOTEN: Anže Kalan
ODSOTNI: Borut Kop, Damijan Korošec, Gregor Griljc, Urban Žnidaršič, Sandra Kos
OSTALI PRISOTNI: Aleš Križnar, Damir Rađenović, Grega Brezovec, Boris Majer, Gorazd
Trontelj, Mirko Jurjavčič, Matej Likar

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 47. seje IO KZS z dne 5.11.2020.

2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 5.11.2020
3. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje IO KZS z dne 18.11.2020
4. Sofinanciranje stroškov oddaljenim klubom
5. Poročilo delovanja reprezentanc v iztekajočem se letu
6. Potrditev selektorjev mlajših reprezentanc
7. Podelitev pravice nastopa igralcu Jaka Oberlajt za KK Bistrica
8. Potrditev nadomestnega predstavnika KZS na redni Skupščini OKS
9. Določitev datuma naslednje seje IO KZS
10. Določitev datuma Redne letne skupščine KZS – 3.6.2021

Matej Erjavec, l.r.
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije

PREDLOGI SKLEPOV:

K točki 1:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 47. seje IO KZS z dne 5.11.2020.
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 2:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 5.11.2020
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 3:
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi korespondenčne seje IO KZS z dne 18.11.2020
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 4:
Aleš Križnar predstavi stališče in dejanske prevozne stroške, ki so nastali za klube v
letošnjem letu, vezano na tekmovanja.
Sklep: Zaradi odpovedi tekmovanj v večini letošnjega leta se oddaljenim klubom glede na
pretekla leta izvede 50 % sofinanciranje.
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 5:
Sklep: Predstavljeno poročilo se potrdi v celoti.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 6:
Sklep: Potrdijo se predlogi selektorjev mlajših reprezentanc.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 7:
Boris vsem prisotnim predstavi nastalo situacijo in razloži pobudo za predlog. Želja je, da se
do konca sezone 2020/2021 v prvi vrsti igralcu omogoči igranje, kljub sporom, ki so nastali
na relaciji dveh klubov in starši.
Sklep: Igralcu Jaka Oberlajt se podeli pravica nastopa za KK Bistrica
Sklep je soglasno sprejet

K točki 8:
Sklep: Za nadomestnega predstavnika KZS na redni Skupščini OKS se potrdi Križnar Aleš
Sklep je soglasno sprejet

K točki 9:
Sklep: Naslednja redna seja IO bo 21.1.2021
Sklep je soglasno sprejet

K točki 10:
Sklep: Naslednja Letna Skupščina KZS bo 3.6.2021
Sklep je soglasno sprejet
K točki Razno:
Predsednik Erjavec pozove prisotne, da izrazijo svoje mnenje glede poteka (prvoligaških)
tekmovanj, vzdušja in splošne situacije.
Kristijan Novak pove, da vzdušje na klubskih tekmah primernoo splošni situaciji, interes za
košarko pada tako med gledalci, kot med sponzorji. Večjih incidentov ni, nekako so se
navadili na ta način dela in nastopanja. Na vprašanje predsednika, kaj se v njihovem klubu
dogaja z mladino, Kristijan pove, da kolikor je le mogoče, mlajše igralce priključujejo
članskemu moštvu in treningom. Verjame, da bodo sezono korektno izpeljali do konca, se pa
sprašuje kaj bo z drugoligaši, morda ideja o vikend turnirjih v mehurčku?
Jernej Močnik vpraša, kakšno bo prehajanje med ligami v primeru, da se sezona zaradi
pandemije ne bi mogla normalno zaključiti. Matej Erjavec pove, da bo to zagotovo tema
januarske/februarske seje IO - reševanje oziroma iskanje načina za izvedbo sezone v vseh
preostalih ligah.
Seja je bila končana ob 17:30.
Zapisala: Maja Repež

