ZAPISNIK 7. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
Seja se je v ponedeljek, 13. aprila 2015, začela ob 17.00, v sejni sobi KZS, Leskoškova 12,
1000 Ljubljana.
Prisotni: Matej Erjavec, Marjan Erpe, Aleš Antauer, Bojan Čad, Živa Kolman, Rado
Trifunović, Matej Kosi, Igo Gruden, Damijan Korošec, Sergej Ravnikar, Ludvik Fekonja,
Gregor Griljc, Uroš Slavinec;
Odsotni: Marko Šter, Marko Voljč;
Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Matej Avanzo, Boris Majer, Mirko Jurjavčič, Anton
Pavlič;

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 6. seje IO KZS, z dne 2. marca, 2015;
Finančno poročilo za leto 2014 in sprejetje plana za leto 2015
Predstavitev ukrepov za izboljšanje plačilne discipline klubov
Predstavitev planov priprav reprezentanc mlajših starostnih kategorij
Spremembe Tekmovalnega pravilnika člani 3. in 4. SKL
Poročila Organov, Združenj in Komisij za leto 2014
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

ZDRUŽENJE LIGE TELEMACH
ZDRUŽENJE 2 SKL
ZDRUŽENJE 3 IN 4 SKL
ZDRUŽENJE ŽENSKIH KLUBOV
ČASTNO RAZSODIŠČE
KOMISIJA ZA KOŠARKO MLADIH
KOMISIJA ZA LICENCIRANJE
TEKMOVALNA KOMISIJA
KOMISIJA ZA PRITOŽBE
REGISTRACIJSKA KOMISIJA
KOMISIJA ZA VETERANSKO KOŠARKO
STROKOVNI SVET
KOMISIJA ZA ULIČNO KOŠARKO (3x3)

n. ZDRAVNIŠKO-ANTIDOPINŠKA KOMISIJA
o. ZKSS
p. ZKTS

7. Zamenjava člana Komisije za veteransko košarko
8. Sprejetje novič članov v KZS:
a. Veteransko košarkarsko društvo SLO 50 PLUS
b. KK Veterani Kočevje
c. KD Raketa
9. Datum naslednje seje IO KZS
10. Razno.

SPREJETI SKLEPI
Točka 1: Pregled zapisnika 6. seje IO KZS z dne 2.3.2015
Sklep: Zapisnik 6. seje IO KZS, z dne 2. marca 2015 je bil soglasno sprejet.
Točka 2: Finančno poročilo za leto 2014 in sprejetje plana za leto 2015
Pavlič je na kratko predstav finančno poročilo za leto 2014. Poročilo je pripravljeno po stroškovnih mestih,
po bilančnih postavkah pa bo pripravljeno po opravljeni reviziji v mesecu maju.
Čad je predstavil izrazil začudenje, da bo KZS celoten dobiček porabila samo za svoje redno delovanje;
Avanzo mu je odgovoril, da to ravno ne drži, ker smo na KZS začeli kar nekaj novih programov (članska B in
U15 reprezentanca, organizacija zimskih počitnic,…) in da smo med klube razdelili opremo (koši, žoge,
kamere) in plačali storitve v skupni vrednosti preko 200.000 €;
Erjavec je predstavil zahtevo, da mora pisarna KZS pisno predstaviti predlog prioritet na odhodkih za novo
dodatno pridobljene prihodke;
Po kratkih predstavitvah mnenj preostalih članov IO-ja je Erjavec nadaljeval točko z predlaganim planom
za leto 2015;
Pavlič je predstavil plan prihodkov in odhodkov za leto 2015, ki je pri prihodkih pripravljen glede na že
podpisane pogodbe pri sponzorjih, na že znan znesek od Fundacije za šport, na že znan znesek OKS in že
znanega zneska prenosa deleža od dobička podjetje EP 2013 d.o.o. Ostali prihodki so ocenjeni glede na
dosedanje izkušnje prihodkov. Odhodki so planirani v okviru zneska prihodkov.
Gruden je dal pripombo, da se iz predstavljenega plana ne vidi kakšne vrste odhodkov zajemajo
posamezni zneski stroškovnih mest.
Erjavec je podal predlog, da bi se zaradi sigurnosti zanesljivosti poslovanja KZS, predvsem likvidnosti,
formira rezervi sklad.
Sklep: IO KZS je soglasno potdil Finančno poročilo za leto 2014 in predlagani Plan prihodkov in odhodko
za leto 2015.

Točka 3: Predstavitev ukrepov za izboljšanje plačilne discipline klubov

Točko smo zaradi obsežnosti in pereče tematike obravnavali na koncu dnevnega reda pred točko
razno.
Potekala je široka razprava med člani IO-ja o plačilni nedisciplini, posledicah ukrepov vodstva KZS z realizacijo
izrečenega suspenza in registracijo tekem po uradni dolžnosti, objavljeni nameri za stečaj KK Maribor Nova KBM.
Razprava je bila zelo konstruktivna in na koncu so člani IO sprejeli naslednje sklepe.
Sklepi: IO KZS sprejeme takojšnje spremembe 104 . člena Tekmovalnih propozicij, ki glasi:
104. člen
V primeru neporavnanih finančnih obveznosti do KZS in članov KZS (klubov, ZKSS in ZKTS ) se klubu izreče
suspenz. Suspenz velja za vse ekipe kluba, z izjemo ekip, ki sodelujejo v tekmovanjih U11 in U9, v katerih se ne
izvaja tekmovanje za naslov državnega prvaka.
Ekipe kluba, ki je suspendiran, izgubijo tekme z rezultatom 20: 0 in ne dobijo točke.
V primeru suspenza se tekma odigra, vendar se registrira z rezultatom 20 : 0 v kolikor klub pravočasno ne
dostavi potrdila o poravnavi obveznosti.
Pravico izreka in umika suspenza kluba ima samo generalni sekretar KZS.
IO KZS zadolži strokovne službe KZS, da do naslednje seje IO KZS pripravijo vse potrebne dopolnitve
aktov KZS za uvedbo spremembe uporabe instrumenta »suspenz«; potrebna je dopolnitev Statuta,
Registracijskega pravilnika in Pravilnika o licenciranju.
IO KZS sprejema sklep, da morajo imeti vsi klubi poravnane vse zapadle obveznosti do FIBA, članov KZS
in KZS najkasneje 15 dni pred žrebom za naslednjo sezono.
IO KZS sprejema sklep, , da morajo imeti vsi klubi poravnane vse zapadle obveznosti do FIBA, članov KZS
in KZS na dan 31.12. vsako leto.
Točka 4: Predstavitev planov priprav reprezentanc mlajših starostnih kategorij
Člani IO-ja so se seznanili z planom priprav vseh reprezentanc mlajših starotnih kategorij. Predstavil ga je
vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij Mirko Jurjavčič.
Po predstavitvi ni bilo mnenj članov IO.
Točka 5: Spremembe Tekmovalnega pravilnika člani 3. in 4. SKL
Spremembe Tekmovalnega pravilnika je predstavil Majer, ki je poudaril, da so spremembe usklajene z
Združenjem klubov 3. In 4. SKL. Predstavil je vse spremembe in namen le-teh.
Kosi je potrdil, da je v predlogu sprememb upoštevano večina predlogov združenj in se strinjajo s sprejemom
sprememb.
Sklep: IO KZS potrdi in sprejme predlagane spremembe Tekmovalnega pravilnika člani 3. in 4. SKL

Točka 6: Poročila Organov, Združenj in Komisij za leto 2014
Erjavec je predstavil poročila vseh organov, združenj in komisij KZS za leto 2014. Vsi člani so gradivo
prejeli in nihče ni imel pripomb, ter ni bilo razprave.
Sklep: IO KZS potrdi in sprejme predlagana poročila Organov, Združenj in Komisij KZS, ki so v celoti primerna za
uvrstitev na dnevni red Skupščine KZS
Točka 7: Zamenjava člana Komisije za veteransko košarko
Erjavec je predstavil pobudo Komisije za veteransko košarko za zamenjavo člana komisije. Razprave ni bilo
Sklep: IO KZS za člana komisije za veteransko košarko imenuje Marko Klasek iz Portoroža.
Točka 8: Sprejetje novih članov v članstvo KZS: Veteransko košarkarsko društvo SLO 50 PLUS, KK

Veterani Kočevje in Raketa
Veteransko košarkarsko društvo SLO 50 PLUS dav.št.:
66595681, KK Veterani Kočevje dav.št.: 90026624 in KD Raketa dav. št.: 68681186.
Erjavec predstavi dokumentacijo za včlanitev:

Sklep: IO je soglasno sprejel sklep, da se Veteransko košarkarsko društvo SLO 50 PLUS dav.št.: 66595681, KK
Veterani Kočevje dav.št.: 90026624 in KD Raketa dav. št.: 68681186, sprejme v članstvo KZS.
Točka 9: Datum naslednje seje IO KZS
Erjavec predlaga datum 25.5.2015 za 8.sejo IO KZS
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da je naslednja 8. seja IO KZS v ponedeljek 25.5.2015 ob 17.00 v
sejni sobi KZS.

Točka 10: Razno
AD 1 – Živa Kolman je v imenu Zduženja ženskih klubov posredovala pobudo z nujnimi ukrepi za ohranitev
1. Ženske SKL. Na kratko je povzela pomembne dele pobude in vzroke za nastalo situacijo, ko se bodo
zaradi pogojev licenciranja in finančnih zahtev klubi odločili za nastop v 2. SKL in ne v 1. SKL. Lahko pride
do situacije, ko ne bo dovolj prijav za tekmovanje v 1. SKL, kar pomeni, da bo ženska košarka izpadla iz
financiranja iz javnih sredstev.
Po razpravi in izmenjanju stališč preostalih članov je prevladalo mnenje, da je potrebno spremeniti
Pravilnik o licenciranju za ženske klube in oprostiti prijavnino za 1. žensko SKL v sezoni 2015/16.
Sklep: IO KZS je soglasno sprejel sklep, da so ekipe prijavljene v 1. žensko SKL v tekmovalni sezoni
2015/16 oproščene plačila prijavnine.
IO KZS pooblasti generalnega sekretarja, da formira delovno skupino, ki bo pripravila vse
potrebno spremembo pravilnika za licenciranje. V skupini morajo biti predstavniki vseh zainteresiranih

združenj in strokovnih služb na KZS.

AD 2 – Ludvik Fekonja je kot predsednik ZKSS poslal predlog sklepa za IO KZS. Članom IO-ja je obrazložil
namen predlaganih sklepov.
Majer je obrazložil kakšna je bila praksa do sedaj in kakšno podlago imamo v dokumentih KZS.
V razpravi se o predlogu sklepa ni uspelo dogovoriti. Erjavec je predlagal, da se Fekonja in Majer uskladita
predlog sklepa. Uskladitev sklepov je bila uspešno opravljena.
Sklepi: Izvršni odbor KZS imenuje nacionalnega instruktorja FIBA pri KZS na osnovi prejetega predloga Združenja
košarkarskih sodnikov Slovenije, ki mora biti ustrezno obrazložen.
Izvršni odbor KZS predlaga kandidate za mednarodne sodnike FIBA na osnovi prejetega predloga
Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije. Pred posredovanjem predloga mora biti predlog usklajen med ZKSS
in nacionalnim instruktorjem FIBA pri KZS.
Izvršni odbor KZS predlaga kandidate za mednarodne tehnične komisarje FIBA na osnovi prejetega
predloga tekmovalne komisije in Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije.
Izvršni odbor KZS v skladu s pravilniki FIBA izdaja soglasje za sojenje sodnikov v tekmovanjih, ki jih vodi
FIBA na osnovi prejetega predloga Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije.
Izvršni odbor KZS v skladu s pravilniki FIBA izdaja soglasje za sojenje sodnikov na mednarodnih
regionalnih tekmovanjih in na mednarodnih turnirjih v organizaciji drugih košarkarskih zvez. Pred izdajo soglasja
Izvršni odbor KZS pridobi mnenje Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije, pri čemer je potrebno zagotoviti
delegiranje teh sodnikov na tekmovanjih v organizaciji KZS.
D 3 – Erjavec in Nesterovič sta članom IO-ja predstavila namen sestanka na sedežu FIBA v Ženevi.
Predstavila sta stališče FIBA na regionalno ligo ABA

AD 4 – Erjavec seznani člane IO-ja o povezavi v Združenje športnih zvez. V združenju bi z KZS pristopili še
Smučarska zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije, Nogometna zveza Slovenije, Rokometna Zveza
Slovenije in Hokejska zveza Slovenije. Namen združenja zvez je povečati vpliv na odločitve, ki so povezane
na razvoj športa panogah zvez v prihodnosti.

AD 4 – Erpe je člane IO-ja seznanil, da KK Krka in KK Union Olimpija pripravljata predlog spremembe
registracijskega pravilnika v delu, ki se nanaša na prestope in podelitve pravice nastopa mladih igralcev za
članske ekipe. Predsednik je opozoril pripravljalce sprememb Registracijskega pravilnika, da morajo

strokovni službi pavočasno dostaviti gradivo.

Seja je bila zaključena ob 20.05.
Zapisal : Anton Pavlič.

