ZAPISNIK 36. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
ki je bila v torek, 12. februarja, 2019, ob 17. uri, v konferenčni dvorani Austria Trend Hotela.
PRISOTNI: Matej Erjavec, Borut Kop, Sergej Ravnikar, Roman Lisac, Igo Gruden, Rado Trifunović,
Gregor Griljc, Urban Žnidaršič, Kristijan Novak, Gašper Kromar, Damijan Korošec, Jernej Močnik
ODSOTNI: Anže Kalan
OSTALI PRISOTNI: Rašo Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Damir Rađenović, Gorazd Trontelj,
Jernej Bobič, Maja Repež;

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 35. seje IO KZS z dne 17.12.2018.
2. Potrditev zapisnika in sklepov Korespondenčne seje z dne 4.1.2019.
3. Menjava člana Komisije za pritožbe (Grega Brezovec).
4. Sodniški stroški / sodniška tematika.
5. Tekmovalni sistem v 1. moški SKL.
6. Določitev datuma naslednje seje IO KZS.
7. Razno.

Matej Erjavec, l.r.
Predsednik KZS

SPREJETI SKLEPI:

Pred pričetkom seje je predsednik članom IO predstavil novo izvoljenega predstavnika Društva
košarkarskih sodnikov Slovenije, Urbana Žnidaršiča.
K točki 1.
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi 35. seje Izvršnega odbora, z dne 17. 12.2018.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 2.
Sklep: Potrdi se zapisnik in sklepi Korespondenčne seje Izvršnega odbora, z dne 4.1.2019.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 3.
Sklep: Predlaga in potrdi se nova članica Komisije za pritožbe, Maja Repež.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4.
Gorazd Trontelj predstavi kampanjo »Postani sodnik«, ki jo je organizirala KZS, in na katero se je
zaenkrat odzvalo več kot 100 interesentov.
V zvezi s sodniškimi stroški Sergej Ravnikar poda informacijo, da je pri nekaterih selekcijah
ženskih klubov realizacija stroškov procentualno zelo visoka in da ga skrbi glede prihodnosti
ženske lige. Jernej Bobič obrazloži dejansko situacijo, ki zajema tako podražitve, kot tudi
pocenitve storitev.
Na to temo predsednik spomni na predlog izpred začetka sezone, da KZS pokrije razliko, ki je
nastala z letošnjim pravilnikom. Jernej Močnik poda mnenje, da bo za obstoj ženske košarke
potrebna finančna pomoč. Razvije se debata o dveh ženski ligah (nepotrebno?), generalni
sekretar razloži, da se večina ženskih klubov izogiba prve lige, samoiniciativno želijo nastopati v
drugorazrednem tekmovanju.

V izogib neprijetnostim ob začetku naslednje sezone Borut Kop predlaga, da se za klube v naprej
pripravi cenik storitev.
Urban Žnidaršič spregovori o problematiki, ki jo navajajo sodniki glede potnih stroškov. Predlaga
gotovinska izplačila klubov za povračilo potnih stroškov. Ostali člani ostro nasprotujejo sivi
ekonomiji ali kakršnemukoli gotovinskemu poslovanju, saj sistem, ki ga predlaga predsednik
DKSS niti računovodsko, niti pravno-formalno ne zdrži, IO KZS je zavezan k spoštovanju pravnega
reda R Slovenije.
Žnidaršič še pove, da so FIBA sodniki pripravljeni pomagati in delati.
Sklep: FIBA sodniki, ki so uvrščeni na listo ULEB in niso sodili tekmovanj prod okriljem FIBA si
plačajo licenčno takso sami. Licenčna taksa se sodniku vrne, ko prejmejo delegacijo in sodijo
prvo tekmo pod okriljem tekmovanj FIBA.
Sklep je sprejet. 1 član se vzdrži.

K točki 5:
Matej Erjavec odpre temo letošnjega tekmovalnega sistema, da je kvalitetno nastopanje na treh
»frontah« hkrati izjemno težko (letošnji primer slabe prakse: Petrol Olimpija). Roman Lisac
predstavi klubske težave.
Kristjan Novak razmišlja o popravku/spremembi tekmovalnega koledarja (problem so klubi, ki
igrajo ABA ligo).
Jernej Močnik je mnenja, da v kolikor želimo imeti močno in kvalitetno tekmovanje, potem ga
moramo takega narediti.
Sklep: V marcu se sestanejo Rado Trifunović, Boris Majer, Gorazd Trontelj in predstavnika
Združenj klubov 1. SKL. Delovna skupina pripravi dopolnitve tekmovalnega sistema v tekmovanju
1. SKL za člane.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki 6.:
Sklep: Naslednja seja IO KZS bo v torek, 16.4.2019 ob 17h.
Sklep je soglasno sprejet.

K točki razno:
Borut Kop predlaga, da bi se povečalo dovoljeno število deklet U17, ki lahko nastopijo na tekmi
v članski konkurenci iz 3 na 5. Komisar lige Boris Majer je v odgovoru posredoval podatek, da je
skupno število igralk kategorije U19 in U17 v ekipah članic višje od števila igralk članske
kategorije.

Predsednik Erjavec seznani IO o primeru KK Ajdovščina.

Seja je bila končana ob: 18.50

Zapisala: Maja Repež

