
 

 

 
ZAPISNIK 10. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 Seja se je v ponedeljek, 5. 10. 2015, začela ob 17.00, v sejni sobi KZS, Leskoškova 12, Ljubljana.  Prisotni: Matej Erjavec, Igo Gruden, Uroš Slavinec, Živa Kolman, Matej Kosi, Sergej Ravnikar, Ludvik Fekonja, Rado Trifunović, Damijan Korošec, Aleš Antauer, Matej Pirc, Dušan Debenak, Jernej Močnik in Bojan Gorjanc;  Odsotni: Marko Voljč, Gregor Griljc in Marko Šter;  Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Goran Semenič in Anže Blažič.  
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 9. seje IO KZS, z dne 20. 6. 2015.  2. Imenovanje in potrditev novih članov IO KZS. 3. Poročilo registracijske komisije (pritožba KK Hopsi Polzela). 4. Odlog uporabe prostostoječih košev. 5. Smernice sprememb Pravilnika o licenciranju in pregled poslovanja klubov po ligah za leto 2014. 6. Predlog sprememb Tekmovalnih propozicij KZS. 7. Predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika KZS. 8. Odgovor na pripombe ob izplačilih sodniških stroškov preko študentskih napotnic (sklep 8. Seje IO KZS ). 9. Finančno poročilo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih na dan 15. 9. 2015. 10. Predlog generalnega sekretarja za izrek suspenza IO KZS predlaganim klubom zaradi neplačila za sezono 2014/15. 11. Prošnja VTB Lige za sojenje slovenskih sodnikov. 12. Sprejem društva Košarkarski klub Sevnica, davčna št.: 26022192 v članstvo KZS. 13. Datum naslednje seje IO KZS. 14. Razno.  



 ZAPIS SESTANKA IN SPREJETI SKLEPI 
točka 1. Potrditev zapisnika 9. Seje IO KZS, z dne 20. 6. 2015.   Sklep 1: Zapisnik  9. seje IO KZS, z dne 20. 6. 2015 se sprejme v celoti.  točka 2. Imenovanje in potrditev novih članov IO KZS.  Sklep 2: Za člane IO KZS se potrdijo predlagani člani: 

 Aleš Antauer  predstavnik Združenja Lige Telemach 
 Bojan Gorjanc  predstavnik Združenja ekip 2. SKL 
 Matej Kosi  predstavnik Združenja ekip 3. in 4. SKL  točka 3: Poročilo Registracijske komisije (pritožba KK Hopsi Polzela). Goran Semenič je obrazložil pritožbo KD Hopsi Polzela in potek postopka o prestopu igralca Šlutej iz KK Elektre v KD Hopsi Polzela.  Sklep 3: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da se pritožbi KD Hopsi Polzela ugodi, postopek uvedbe suspenza se prekine do dokončne odločitve rednega sodišča.  točka 4: Odlog uporabe prostostoječih košev. Predlagatelj Aleš Antauer je članom IO KZS predstavil vzroke odloga o obvezni uporabi prostostoječih košev.   Sklep 4: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da se do nadaljnjega odloži obvezna uporaba prostostoječih košev.  točka 5: Smernice sprememb Pravilnika o licenciranju in pregled poslovanja klubov po ligah za leto 2014. Goran Semenič je predstavil glavne značilnosti dosedanjega Pravilnika o licenciranju in smernice sprememb pravilnika, ki se načrtujejo. Smernice je že obravnavala zato imenovana komisija, ki je podala svoje predloge.  Razpravo je odprl Aleš Antauer, ki je poudaril, da so se je premalo uporabili v pravilniku zapisani kriteriji: A (obvezen), B (neobvezen) in C (priporočljiv). Menil je, da je nepotrebna obvezna zaposlitev pri trenerjih ekip mlajših starostnih kategorij v klubih. Obvestil je člane, da je sklep Združenja Lige Telemach, da se ukine obvezna revizija za klube. Uroš Slavinc je odprl vprašanje potrebe revizije za klube. Matej Kosi je predlagal, da se pred izdelavo čistopisa komisija sestane in ga pregleda. Jernej Močnik je vprašal kateri datum oz. obdobje je presečno ali poslovno leto ali tekmovalna sezona.  Goran Semenič mu je odgovoril, da je pri licenciranju na KZS presečni datum 31.12., da pa so pri NZS uvedli še en presečni datum in sicer pred začetkom tekmovalne sezone. Takratni pregled je samo finančni.          



 Sklep 5: IO KZS je zadolžil strokovne službe, da do novembrske seje IO KZS pripravijo usklajen čistopis Pravilnika o licenciranju. Pravilnik o licenciranju mora biti sprejet najkasneje na decembrski seji IO KZS.  točka 6 : Predlog sprememb Tekmovalnih propozicij KZS. Boris Majer je predstavil celovito prenovo Tekmovalnih propozicij za vse range tekmovanja. Obrazložil je vse spremembe. V razpravi je Matej Kosi opozoril na problematiko možnosti pritožbe na odločitev komisarja lige, vezano na izrek časovne prepovedi nastopanja na tekmah ali vodenja ekipe. Predlaga, da se pritožbeni rok skrajša, prav tako mora Komisija za pritožbe prejeti dokončen sklep pred naslednjo tekmo.  Sklep 6: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da se sprejmejo Tekmovalne propozicije KZS v predlagani obliki z dopolnitvijo, ki jo je posredoval Matej Kosi.  točka 7: Predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika KZS. Boris Majer je člane IO KZS seznanil, da predlog sprememb v predlagani obliki ni dobil podpore vseh združenj članskih ekip in da so se dogovorili o postopku sprejetja sprememb. Na podlagi predstavljenega so člani sprejeli naslednja dva sklepa:  Sklep 7: Na podlagi predstavljenega, so člani IO KZS soglasno sprejeli naslednja dva sklepa: 
 Sklep 1:  

o spremembe Tekmovalnega pravilnika KZS se preda v obravnavo   vsem z združenjem moških klubov, ki morajo svoje pripombe podati do 20. 12. 2015; 
o Tekmovalna komisija dopolni predlog Tekmovalnega pravilnika KZS in ga v obravnavo posreduje Strokovnemu svetu KZS; 
o Strokovni svet KZS predlog obravnava na svoji redni seji v februarju 2016; 
o Usklajen predlog Tekmovalnega pravilnika KZS obravnava na svoji seji v aprilu 2016 (predlog mora biti obravnavan pred izdajo »Razpisa tekmovanja za tekmovalno sezono 2016/17«);  

 Sklep 2: 
o vsi klubi 1. SKL za člane morajo sodelovati v tekmovanju od 1. dela tekmovanja; 
o klubi morajo za nastopanje v mednarodnih in regionalnih tekmovanjih pridobiti soglasje Generalnega sekretarja KZS; 
o klubi morajo pred pridobitvijo soglasja Generalnega sekretarja KZS za nastopanje v mednarodnih ali mednarodnih regionalnih tekmovanjih posredovati pisno izjavo, da bo njihova članska ekipi nastopala v 1. SKL v vseh delih tekmovanja; 
o sprejme se sprememba tekmovalnega sistema v pokalnem tekmovanju za člane, ki je usklajena s pokroviteljem tekmovanja (ključna sprememba je, da na zaključnem turnirju sodelujejo 4 ekipe).    



 točka 8: Odgovor na pripombe ob izplačilih sodniških stroškov preko študentskih napotnic (sklep 8. Seje IO KZS ). Ludvik Fekonja se je za odgovor zahvalil in bil z njim zadovoljen.  točka 9: Finančno poročilo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih na dan 15. 9. 2015. Anton Pavlič je predstavil finančno poročilo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih na dan 15. 9. 2015 in njegove glavne značilnosti. Igo Gruden je predlagal, da se pri poročilu na naslednji seji doda še projekcija na dan 31. 12. 2015 in da se letošnje bilance optimizirajo glede na računovodske standarde.  Sklep 9: Strokovne službe morajo za novembrsko sejo IO KZS pripraviti finančno poročilo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih skupaj s projekcijo na dan 31. 12. 2015  točka 10: Predlog Generalnega sekretarja KZS za izrek suspenza IO KZS predlaganim klubom zaradi neplačila za sezono 2014/15. Rašo Nesterović in Anton Pavlič sta predstavila spisek klubov/društev katerim je bil izrečen suspenz Generalnega sekretarja zaradi neplačil svojih obveznosti do KZS. Spisek je pripravljen na dan 2. 10. 2015. Pri posameznih klubih/društvih je bila podana informacija, da je KD Slovan po odločbi sodišča od 1. 10. 2015 v prisilni poravnavi. Po razpravi s predstavitvijo različnih mnenj in predlogov so člani sprejeli:  Sklep 10: IO KZS je soglasno sprejel naslednje sklepe: 
o odloži se odločanje o suspenzu IO KZS za KD SLOVAN  davčna št.: 20768117 do končne odločitve sodišča zaradi enostavne prisilne poravnave;   
o z dnem 26. 10. 2015 se izreče suspenz IO KZS za naslednje klube/društva: 1. KK POTOČJE-POSAVJE KRŠKO davčna št.: 22940073 2. ŠKD DRAŽEN PETROVIĆ davčna št.: 96340673 3. ŠD KRANJSKA GORA davčna št.: 76255719 4. KK KRANJSKA GORA davčna št.: 46157972 5. ŠD KŠ SANI BEČIROVIĆ davčna št.: 54588324 
o OKK LENART davčna št.: 10441930, odobri se obročno odplačevanje dolga; skrajni rok plačila celotnega dolga iz sezone 2014/15 in starejših je 29. 2. 2016 
o KK RADOVLJICA davčna št.: 81661983, odobri se obročno odplačevanje dolga; skrajni rok plačila celotnega dolga iz sezone 2014/15 in starejše je 29. 2. 2016  točka 11: Prošnja VTB Lige za sojenje slovenskih sodnikov. Boris Majer je predstavil prošnjo VTB lige za delegiranje sodnikov na njihovih tekmah.  Sklep 11: IO KZS daje soglasje mednarodnim sodnikom Boltauzer Mateju, Javor Damirju, Majkič Mariu, Petek Saši in Pukl Saši, da lahko sodijo tekme VTB Lige v tekmovalni sezoni 2015/2016. Delegator sodnikov VTB Lige je dolžan pred posredovanjem delegacije posameznemu sodniku stopiti v stik z delegatorjem članskih tekmovanj KZS in pridobiti soglasje za sojenje sodnika na posamezni tekmi, kar velja od 5. 10. 2015 dalje. 



  točka 12: Sprejem društva Košarkarski klub Sevnica, davčna št.: 26022192 v članstvo KZS. Matej Erjavec je predstavil še prošnjo KK VETERANI ZLATOROG LAŠKO davčna št.: 437078882 za sprejem v članstvo KZS. Oba društva sta poslala celotno dokumentacijo za sprejem.   Sklep 12: IO KZS soglasno sprejme KK SEVNICA davčna št.: 26022192 in KK VETERANI ZLATOROG LAŠKO davčna št.: 437078882 v članstvo  KZS.  točka 13: Datum naslednje seje IO KZS.  Sklep 13: Naslednja seja IO KZS bo v ponedeljek 9.11.2015 ob 17.00  v sejni sobi KZS.  točka 14: Razno. 
o Organizacija Evropskega prvenstva 2017 v Sloveniji:  Matej Erjavec je članom IO KZS prenesel informacije o razgovorih, ki jih je imel v Lillu na temo organizacije ene skupine na Evropskem prvenstvu 2017.          Aleš Križnar je člane IO KZS obvestil, da je pisarna s strani FIBA Europa prejela pogoje za kandidaturo. Z razlago pogojev je seznanil člane, predvsem pa z časovnico oddaje potrebnih dokumentov za kandidaturo.  Sklep: IO KZS nalaga vodstvu, da začne pogovore s pristojnimi organi, službami o možnosti organizacije ene predskupine EP 2017.  
o Situacija v ZKSS po Skupščini 1. 10. 2015: Ludvik Fekonja je kot predstavnik ZKSS v IO KZS in kot v.d. predsednik ZKSS predstavil videnje trenutne situacije, ko ZKSS nima strokovnega vodstva, predsednik je odstopil, vsi mednarodni sodniki pa so prekinili sodelovanje z vodstvom. Zaradi tega tudi ni bilo pred sezonskega seminarja za sodnike in tehnične komisarje 1. SKL.    Boris Majer je seznanil člane IO KZS, da se zaradi nastale situacije v ZKSS  Tekmovalna komisija KZS že srečuje z težavami. Največja težava je, da ni pravega sogovornika in ni strokovne pomoči ob spornih situacijah na tekmah.  Sklep: IO KZS pooblašča Generalnega sekretarja, da  imenuje »Komisijo za sodniška vprašanja« in tako poskrbi za regularnost tekmovanj, ki jih organizira KZS.   Seja je bila zaključena ob 20.15.  Zapisal : Anton Pavlič.  

 


