ZAPISNIK 18. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je bila v ponedeljek, 26. septembra, 2016, ob 17. uri, v sejni sobi hotela Radisson BLU
Plaza Hotel Ljubljana, na naslovu Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI: Matej Erjavec, Aleš Antauer, Borut Kop, Gašper Kromar, Igo Gruden, Andrej
Jelen, Sergej Ravnikar, Bojan Gorjanc, Matej Pirc, Damijan Korošec, Mirko Jurjavčič (po
pooblastilu Radota Trifunovića).
ODOSTNI: Uroš Slavinec, Rado Trifunović, Gregor Griljc, Jernej Močnik, Dušan Debenak,
Marko Šter.
OSTALI PRISOTNI: Rašo Nesterović, Boris Majer, Anton Pavlič, Gorazd Trontelj, Aleš Križnar,
Damir Rađenović, Jana Mihalič.

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 17. seje IO KZS, z dne 18. 6. 2016.
2. Poročilo o dolgu klubov na dan žrebanja, 24. 8. 2016.
3. Poročilo o delu registracijske komisije ter morebitne pritožbe.
4. Soglasje za sojenje v mednarodnih tekmovanjih
5. Sodelovanje klubov oz. slovenskih ekip v mednarodnih tekmovanjih
6. Pravilnik o delu statistikov.
7. Prijava reprezentanc mlajših starostnih kategorij v uradna mednarodna tekmovanja.
8. Možnost organizacije evropskega prvenstva U20 za moške v letu 2017.
9. Možnost organizacije EuroBasketa 2019 za ženske, skupaj s Srbijo.
10. Vloga za začasno registracijo dvorane Podčetrtek.
11. Prijava za registracijo društva Športno košarkarsko društvo Kras.
12. Datum naslednje seje IO KZS.
13. Razno.

SPREJETI SKLEPI:
K točki 1. Sprejeti sklep: Zapisnik 17. seje IO KZS, z dne 18. 6. 2016 se sprejme v celoti.
Matej Erjavec je ob tej priložnosti pozdravil novega člana v IO oz. predstavnika Združenja 3. in 4.
SKL za moške Gašperja Kromarja, ki je zamenjal Mateja Kosija.
K točki 2. Predstavitev.
Tone Pavlič je predstavil kronološki dolg oz. poročilo o stanju dolga klubov 1., 2., 3. Moške ter 1.
Ženske SKL na dan žrebanja 24. 8. 2016. Dolgov v tem trenutku ni.
K točki 3.
Sprejeti sklep: Pritožbi KK Šenčur Gorenjska gradbena družba na sklep Registracijske komisije KZS, ki je
zavrnila prestop igralca Urbana Gorjanc iz KK Domžale se ne ugodi in se potrdi odločitev Registracijske
komisije. Igralec Urban Gorjanc v skladu s podpisano pogodbo ostane član KK Domžale.
Sprejeti sklep: Pritožbi KK Union Olimpija na sklep Registracijske komisije KZS, ki je odobrila
prestop igralca Gregorja Glas iz KK Posavje Krško v KK Lastovka Domžale se ne ugodi in se potrdi
odločitev Registracijske komisije. Igralec Gregor Glas je glede na posredovano dokumentacijo za
prestop (zahtevek za prestop in izpisnica KK Krško) član KK Lastovka Domžale.
Sprejeti sklep:
Sklep Izvršnega odbora KZS je, da Registracijska komisija KZS podeli vsem igralcem, ki so nastopili v
kvalifikacijah za nastop v 1. SKL za B ekipe kluba in so pridobili pravico nastopa pred sprejemom
sprememb Registracijskega pravilnika, podeli pravico nastopa za A ekipe klubov.
Sprejeti sklep: Člani Izvršnega odbora KZS so sprejeli stališče, da je potrebno Registracijski
pravilnik KZS spoštovati v celoti, vključno z določili 56./6 člena, ki govori o tem, da lahko igralci
prehajajo iz ekipe C in B v A ekipo, medtem ko povratek iz A ekipe v B ali C ekipe ni možen. To
določilo velja še zadnjih deset let in se v tem času ni spreminjalo ali dopolnjevalo.
K točki 4. Sprejeti sklep: Mednarodne sodnike VTB lige IO KZS soglasno potrdi, pri čemer ne sme
trpeti nacionalno prvenstvo.
Matej Erjavec je članom IO-ja pojasnil, da FIBA VTB ligo priznava, medtem ko ABA lige ne. ABA
liga je bila z uradnim sklepom Izvršnega odbora FIBE suspendirana in je tako s strani FIBE
nepriznana organizacija.
K točki 5. Predstavitev in razprava.

K točki 6. Sprejeti sklep: Pravilnik o delu statistikov se sprejme v celoti.
K točki 7. Predstavitev in razprava.
Mirko Jurjavčič je predstavil možnost prijave reprezentanc mlajših starostnih kategorij na uradna
mednarodna tekmovanja za sezono 2017/2018 (6 uradnih reprezentanc). Rok za prijavo je 17. 10.
2016. Člani odbora so se strinjali s predlogom, da se prijavi vseh šest reprezentanc mlajših
kategorij na uradna tekmovanja FIBE v letu 2017. Stroškovno to pomeni približno podoben
zalogaj kot v letu 2016, odstopanja so možna zaradi povečanih stroškov potovanj na uradna
tekmovanja (odvisno od lokacij tekmovanj v 2017).
K točki 8. Predstavitev in razprava.
Aleš Križnar je predstavil možnosti za organizacijo EP U20 za moške v letu 2017. O organizaciji se
razmišlja zaradi mnenja, da gre za zelo kvalitetno generacijo, ki je sposobna ob predpostavki, da
se vsi igralci udeležijo reprezentančne akcije, doseči rezultatski uspeh. Z organizacijo povečamo
možnosti, da se vsi nosilci odzovejo, v tem primeru bi bil zadoščen tudi drugi vidik, ki je
odmevnost dogodka oziroma promocija košarke. Finančni vidik organizacije je glede na trenutne
izračune pokazal, da obstaja možnost, da bo stroškov z organizacijo med 50.000 in 80.000 EUR
več kot prihodkov. V razpravi člani odbora podprejo idejo organizacije in podajo pozitivno
mnenje, kljub morebitnim tveganjim, ki se izpostavijo med razpravo ter podajo svoje predloge o
organizaciji. Prevlada mnenje, da je veliko več pozitivnih vidikov organizacije kot negativnih.
Borut Kop predlaga, da se razmisli o soorganizaciji obeh EP U20 (moške in ženske hkrati) zaradi
nižanja stroškov in še dodatne odmevnosti dogodka. Potrebno je iskati možnosti za lokalnega
organizatorja/soorganizatorja in ustreznih lokacij. Rok za prijavo je: 17.10.2016.
K točki 9. Predstavitev in razprava.
Matej Erjavec je omenil, da bi bila organizacija EuroBasketa 2019 za ženske, skupaj s Srbijo
zanimiva, težavo predstavlja le prevelika kotizacija. O morebitni končni odločitvi prijave bo
odločal IO KZS s korespondnčno sejo.
K točki 10. Sprejeti sklep:
Vloga za začasno registracijo dvorane Podčetrtek za tekmovanje v 1 SKL se odobri za eno
tekmovalno sezono 2016/17.

K točki 11. Sprejeti sklep: Športno košarkarsko društvo Kras in Športno društvo Žogica Divača se
sprejmeta v članstvo Košarkarske zveze Slovenije.
K točki 12. Sprejeti sklep: Naslednji seji IO KZS v letu 2016 bosta v ponedeljek, 7. 11. 2016 ter v
ponedeljek, 19. 12. 2016.
K točki 13: Razno.

AD1: Člani se seznanijo s pripravljenimi in medsebojno usklajenimi popravki ter spremembami
vseh aktov KZS.

Seja je bila končana 18:36
Zapisnik zapisala: Jana Mihalič

