
 

 

 
ZAPISNIK 12. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS 

 Seja je bila v ponedeljek, 14. 12. 2015, s pričetkom ob 17.00, v Gostilni Kovač, Pot k Savi 3, 1000 Ljubljana.  Prisotni: Matej Erjavec, Gregor Griljc, Živa Kolman, Matej Kosi, Sergej Ravnikar, Rado Trifunović, Damijan Korošec, Matej Pirc, Dušan Debenak, Bojan Gorjanc, Aleš Antauer, Igo Gruden, Jernej Močnik, Uroš Slavinec.  Odsotni: Ludvik Fekonja,Marko Šter  Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Miroslav Jurjavčič, Anton Pavlič in Anže Blažič.  
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 11. seje IO KZS, z dne 9. 11. 2015.  2. Prošnja za soglasje sprejetja pogojev poenostavljene prisilne poravnave KD Slovan. 3. Finančno poročilo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih na dan 31. 10. 2015. 4. Poročilo o delu reprezentanc mlajših starostnih kategorij. 5. Poročilo o delu moške članske reprezentance. 6. Sprememba določb Tekmovalnih propozicij v vseh kategorijah. 7. Sprememba Pravilnika o licenciranju. 8. Imenovanje komisij KZS. 9. Datum naslednje seje IO KZS.  10. Razno.  
 
 
 



 ZAPIS SESTANKA IN SPREJETI SKLEPI 
točka 1. Potrditev zapisnika 11. seje IO KZS, z dne 9. 11. 2015. Aleš Antauer je podal pripombo, da sklep pod točko 5 ni bil realiziran. Aleš Križnar je obrazložil, zakaj sklep ni bil realiziran in prosil, da IO KZS odobri, da se sklep realizira do naslednje seje.  Sklep 1: Zapisnik 11. seje IO KZS, z dne 9. 11. 2015 se sprejme, razen v delu, da mora sklep 5 zapisnika 10. seje IO KZS realizirati do naslednje seje.  točka 2: Prošnja za soglasje sprejetja pogojev poenostavljene prisilne poravnave KD Slovan. Matej Erjavec je člane IO KZS seznanil, da je KZS s strani KD Slovan prejela prošnjo za potrditev soglasja za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave. Glede na okoliščine je za KZS najbolje, da se soglasje potrdi.   Sklep 2: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da se strinja s predlogom KD Slovan za poenostavljeno prisilno poravnavo in pooblašča predsednika da podpiše soglasje.  točka 3: Finančno poročilo prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih na dan 31. 10. 2015. Anton Pavlič je na kratko predstavil poročilo, ki so ga člani prejeli v četrtek, dne 10. 12. 2015. Na poročilo ni bilo pripomb in razprave.  točka 4: Poročilo o delu reprezentanc mlajših starostnih kategorij. Miroslav Jurjavčič je kot direktor reprezentanc mlajših starostnih kategorij na kratko predstavil glavne značilnosti in poudarke iz poročila. Matej Erjavec je odprl razpravo in pohvalil poročilo. Uroš Slavinec se je vprašal ali je situacija res boljša in ali smo na pravi krivulji. Pogreša primerjavo z ostalimi državami. Razprava se je obrnila v smer dela po klubih in dela Strokovnega sveta KZS (SS KZS). M. Jurjavčič je opozoril, da se poročilo nanaša na delo z reprezentancami in ne na delo po klubih. Rado Trifunovič je predstavil stališče SS KZS in željo, da se v njegovem okviru postavi sistem, da bi si mladi igralci s svojim delom zaslužili igranje v članskih ekipah slovenskih lig. Člani IO KZS so tudi predlagali, da bi večkrat prejeli poročilo o delu SS KZS. Jernej Močnik pa je spomnil na spremenjen sistem telesne vzgoje v šolstvu, ki je zelo pomemben pri razvoju fantov in deklet v šolah.  Sklep 3: IO KZS je soglasno sprejel poročilo o delu reprezentanc mlajših starostnih kategorij.  točka 5: Poročilo o delu moške članske reprezentance. Poročilo je predstavil Rado Trifunovič, ki je člane IO KZS tudi obvestil o sklepih SS KZS na poročilo, ki jim ga je predstavil selektor Jure Zdovc. Matej Erjavec je v začetku razprave spomnil, da konec leta selektorju poteče pogodba in da bo izbor selektorja v januarju 2016.          



 Sklep 4: IO KZS je soglasno sprejel Poročilo o delu moške članske reprezentance. 
točka 6 : Sprememba določb Tekmovalnih propozicij v vseh kategorijah. Boris Majer je predstavil in obrazložil spremembe določb Tekmovalnih propozicij. Vprašanj in razprave ni bilo.   Sklep 5: IO KZS je soglasno sprejel spremembe določb Tekmovalnih propozicij. 
točka 7: Sprememba Pravilnika o licenciranju. Aleš Križnar in Boris Majer sta predstavila in obrazložila spremembe Pravilnika o licenciranju. Matej Kosi je opozoril na napako pri kriteriju A za 4.f - Kadrovsko organizacijski strukturi na strani 38.  Sklep 6: IO KZS je soglasno sprejel predlagane spremembe Pravilnika o licenciranju.  točka 8: Imenovanje komisij KZS. Aleš Križnar je obrazložil potrebo po spremembah pri imenovanja komisij KZS in odgovoril na vprašanje Aleša Antauerja, če je bilo potrebno komisije spreminjati dvakrat v enem mesecu.   Sklep 7: IO KZS je soglasno sprejel predlagane komisije KZS. 
točka 9: Datum naslednje seje IO KZS.   Sklep 8: Naslednja, 13. seja IO KZS bo v ponedeljek 18. 1. 2016 ob 17 uri v sejni sobi KZS. 
točka 10: Razno   

o Pobuda Jerneja Močnika o večji medijski prepoznavnosti tekmovanja. Zaradi aktualnosti teme se je razvila živahna razprava z različnimi pogledi na medijsko prepoznavnost košarke in tekmovanj v slovenskem prostoru. Anže Blažič je predstavil dogovor med RTV Slovenija, ŠPORT TV in KZS o tem, da bodo spletni prenosi tekem 1. moške članske SKL preusmerjeni tudi na ŠPORT TV. Po dogovoru naj bi bili v prenosu po dve tekmi na krog.    Seja je bila zaključena ob 18.30.  Zapisal : Anton Pavlič.  
 
 


