
 

 

ZAPISNIK 2. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

,ki je bila v ponedeljek, 29. septembra, 2014, ob 17. uri, v sejni sobi KZS, Leskoškova 12, 1000 
Ljubljana. 
Prisotni: Matej Erjavec, Marjan Erpe, Sergej Ravnikar, Franc Kokalj, Marko Šter, Aleš Antauer, Bojan 
Čad, Živa Kolman, Rašo Nesterovič, Rado Trifunovič, Matej Kosi, Igo Gruden, Damijan Korošec; 
Odsotni: Gregor Griljc; 
Ostali prisotni: Iztok Rems, Matej Avanzo, Goran Semenič, Jana Mihalič. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 1. seje IO KZS, z dne 30. junija 2014 in pregled zapisnika korespondenčne seje, z dne 
23.9.2014; 

2. Poročilo registracijske komisije; 

3. Spremembe registracijskega pravilnika; 

4. Spremembe pravilnika  o tehničnih komisarjih; 

5. Potrditev mednarodnih sodnikov VTB liga; 

6. Datum naslednje seje IO KZS; 

7. Razno. 

  

  

 

 



 

 

SPREJETI SKLEPI: 
 

K točki 1:   Sklep: Zapisnik 1. seje IO KZS, z dne 30. junija 2014 se soglasno sprejme v celoti, ravno tako se soglasno           
sprejme  zapisnik korespondenčne seje IO KZS, z dne 23.9.2014; 

K točki 2:    Sklep:  Predsednik Registracijske komisije KZS je povedal, da prvič v 15. letih ni bilo nobene pritože, zato IO 
KZS ne odloča o ničemer. Končno poročilo o številu prestopov bo podano na naslednji seji IO KZS, ki bo 3.11.2014; 

K točki 3:    Sklep:  Pisarno KZS člani IO KZS pooblastijo, da predlog sprememb registracijskega pravilnika  posreduje 
stokovnemu svetu KZS ter združenjem KZS, ki skupaj oblikujejo predlog sprememb, ki se ponovno obravnava na  
decembrskem IO KZS ter se  po sprejetju uvrsti na točko dnevnega reda Skupščine KZS 2015;  
 
Bojan Čad:  s predlogom se ne strinja, saj meni, da bi morala enaka pravila veljati  tudi za 2SKL; 
Aleš Antauer: predlog pomeni pravo razmišljanje za slovensko  košarko. Vendar v 1 SKL ni zadosti slovenskih kvalitetnih 
igralcev, obenem ni zadosti denarja za nakup kvalitetnih tujih igralcev ter obenem v 1SKL igra veliko število starejših 
slovenskih igralcev. Omenjena problematika ima več nivojev, zato je potrebno temeljito razmisliti o rešitvi; 
 Rašo Nesterović:  Mladim slovenskim  igralcem je potrebno dati čas, ne morejo takoj pokazati rezultate; 
Marjan Erpe:  predlog je simpatičen in ga je potrebno temeljito pretehtati ter podati tako pozitivne kot negativne 
učinke. Poudari tudi, da je tuj igralec cenejši, od enako kvalitetnega, domačega. 
Igo Gruden: Predlaga, da pridobimo informacije od drugih zvez, kako se pri drugih zvezah lotevajo in stimulirajo igro 
domačih igralcev ter zmanjšanja registracije tujcev. 
 
K točki 4:     Sklep: Spremembe pravilnika o tehničnih komisarjih se soglasno sprejmejo v celoti;  
 
K točki 5:     Sklep:  Mednarodne sodnike VTB lige  IO KZS soglasno potrdi, pri čemer ne sme trpeti nacionalno    
prvenstvo; 
 
K točki 6:    Sklep: Naslednja seja IO KZS bo  v ponedeljek, 3.11.2014, ob 17.uri; 
 
 



 

 

Razno: 
 
Ad1: Matej Erjavec poda članom IO KZS informacijo, da je KZS sklenila svetovalno pogodbo  z Darijanom Koširjem; 
 
Ad2:  Sklep: Nagrade reprezentantom se uvrstijo v finančni načrt za naslednje leto ter se realizirajo tudi za preteklo 
leto, kar člani IO KZS soglasno potrdijo; 
 
Ad 3: Sklep: Iztok Rems poda članom IO KZS informacijo, da je KZS sklenila pogodbo z Zavodom IPF, ki ščiti sorodne 
pravice in proizvajalce fonogramov Slovenije, torej ščitijo pravice glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 
(javno predvajanje, javno prenašanje). KZS je pripravila razdelitev stroškov po omenjeni pogodbi za vsa tekmovanja  
1SKL za moške in ženske, 2SKL za moške in ženske, 3 SKL za moške, 4SKL za moške, Ligo ABA ter EUROCUP, kar člani IO 
KZS soglasno potrdijo; 
 
AD 4: Iztok Rems posreduje članom IO KZS informacijo, da je s strani Ženskega združenja prišla pobuda, da bi se 
pomagalo ženskim klubom in razvoju ženske košarke. KZS bo na podlagi te pobude pomagal z naslednjima ukrepoma: 

- Trenerji ženskih klubov gredo na finalni del na Madžarsko (strošek gre na KZS); 
- Vsem ženskim klubom oz. trenerjem bo povrnjena kotizacija za strošek trenerskega seminarja; 

 
Ad 5: Iztok Rems posreduje informacijo o neplačevanju klubov do KZS ter da se finančna struktura klubov 1SKL iz leta v 
leto izboljšuje;  
 
 Ad 6: Iztok Rems poda informacijo o investiranju KZS v samo delovanje klubov; 
  
Ad 7: Iztok Rems poda članom IO KZS informacijo o Superpokalu. 
 
 
 
Seja je končana: 18:20 
 
Zapisnik napisala: Jana Mihalič 
 


