ZAPISNIK 9. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
Seja se je v soboto, 20. 6. 2015, začela ob 15.00, v sejni sobi Hotela Plaza, Bratislavska cesta 8,
Ljubljana.

Prisotni: Matej Erjavec, Gregor Griljc, Igo Gruden, Marjan Erpe, Uroš Slavinec, Bojan Čad, Živa
Kolman, Matej Kosi, Sergej Ravnikar, Ludvik Fekonja in Matej Pirc;
Odsotni: Marko Voljč, Aleš Antauer, Rado Trifunović, Damijan Korošec in Marko Šter;
Ostali prisotni: Radoslav Nesterović, Aleš Križnar, Mirko Jurjavčič, Boris Majer.

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

DNEVNI RED:

Potrditev zapisnika 8. Seje IO KZS, z dne 25.5.2015.
Seznanitev o imenovanju novega člana IO KZS.
Predlog ustanovitve Razvojnega sklada KZS.
Predlog koledarja za tekmovalno sezono 2015/16.
Predlog spremembe 36. člena Tekmovalnega pravilnika.
Pritožbi KK Slovenska Bistrica in ŠD Košarkarska šola Miklavž na plačilo nadomestila za prestope
igralcev KK Maribor
7. Predlog liste Tehničnih komisarjev za tekmovalno sezono 2015/16
8. Predlog FIBA za novo Regionalno ligo.
9. Datum naslednje seje IO KZS
10. Razno.

ZAPIS SESTANKA IN SPREJETI SKLEPI

točka 1. Potrditev zapisnika 8. Seje IO KZS, z dne 25.5.2015.

Sklep 1: Zapisnik 8. seje IO KZS, z dne 25.5.2015 se sprejme v celoti.
točka 2. Imenovanju novega člana IO KZS.

Sklep 2: Za novega člana IO KZS se na predlog predsednika KZS imenuje Jerneja Močnika.
točka 3: Predlog ustanovitve Razvojnega sklada KZS.

Aleš Križnar je predstavil dva predloga modela Razvojnega sklada KZS. V predlogu je pričetek
delovanja v letu 2016 in v dve letnem ciklusu, za kar naj bi bilo zagotovljenih sredstev 80.000,00
EUR. Prvo leto je testno.
V prvem predlogu je 80 % sredstev namenjenih projektom klubov (1- do 5 projektov) in 2 x po 10
% projektom ZKTS in ZKSS. Sredstva so namenjena mlajšim starostnim kategorijam od U11-U15.
V prvem letu/ciklu je predlog U14-U15.
V drugem projektu so sredstva namenjena za delovanje po regijah in klubih (prednost pri izboru
bi imeli skupni regijski projekti) in sicer za 1 do dve regiji, ki sta košarkarsko manj razviti, kar bi
pomenilo sredstva za 4 profesionalne trenerje, ki bi skrbeli za ekipe v prvem ciklu/letu od U14 do
U15.
Ob Razvojnem skladu KZS je potrebno dodatno zagotavljati tudi sredstva NPŠŠ in OPŠŠ ter druga
sredstva iz virov financiranja države in občin.
Po razpravi so bila sprejeta naslednja stališča:
1. potrebno je integrirati oba koncepta in projekt Razvojnega sklada KZS še razvijati naprej,
2. člani IO naj posredujejo strokovni službi KZS svoja dodatna razmišljanja in pobude v zvezi s
tem projektom, ki jih bo IO KZS obravnaval na prihodnji seji.
točka 4: Predlog koledarja za tekmovalno sezono 2015/16.

Majer Boris je razložil problematiko priprave koledarja, Kosi Matej in Bojan Čad sta posredovala
konkretne pripombe vezane na koledar tekmovanj, ki jih bo Tekmovalna komisija KZS pri pripravi
dokončnega predloga v okviru možnosti upoštevala.
Sklep 4: IO KZS sprejme koledar tekmovanj v predloženi obliki in pooblašča Tekmovalno komisijo

KZS in strokovno službo KZS, da po prejemu manjkajočih koledarjev mednarodnih in
mednarodnih regionalnih tekmovanj v moški članski kategoriji dokončno oblikujeta koledar
tekmovanj.

točka 5: Predlog spremembe 36. člena Tekmovalnega pravilnika KZS.
Majer Boris je pojasnil predlagano spremembo, s katero se vračamo v prvoten tekmovalni sistem
žreba za finalni turnir pokalnega tekmovanja za člane.
Sklep 5: IO KZS soglaša s spremembo 36. člena Tekmovalnega pravilnika KZS, ki se nanaša na
zaključni turnir pokalnega tekmovanja za člane.

točka 6 : Pritožbi KK Slovenska Bistrica in ŠD Košarkarska šola Miklavž na plačilo nadomestila za
prestope igralcev KK Maribor.
Majer Boris je pojasnil vsebino pritožb klubov ter pojasnil tudi predlog KŠ Sani Bistrica, da bi
namesto denarnega nakazila izvedli akcije v okviru delovanja reprezentanc mlajših starostnih
kategorij.

Sklep 6: IO KZS potrjuje odločbe Registracijske komisije KZS, da se igralcem mlajših starostnih
kategorije KK Maribor, za katere je bil vložen zahtevek za prestop v prestopnem roku med 20. aprilom
in 10. majem odobri prestop v drug klub proti plačilu 20 % izračunane vrednosti nadomestila za
posameznega igralca. Prav tako strokovna služba KZS pripravi predlog pogodbe med KZS in KŠ Sani
Bistrica v zveza z ustrezno kompenzacijo v storitvah.

točka 7: Predlog liste Tehničnih komisarjev za tekmovalno sezono 2015/16.
Majer Boris je predstavil predlog in postopek za oblikovanje list tehničnih komisarjev. Pripombo je imel
predsednik ZKSS, ki bi želel dodatno uvrstiti še tri kandidate na liste.
Sklep 7: IO KZS sprejme predlog liste tehničnih komisarjev za tekmovalno sezono 2015 /2016 ter
pooblašča predsednika Tekmovalne komisije KZS, da s predsednikom ZKSS uskladi konkretne dodatne
predloge.

točka 8: Predlog FIBA za novo Regionalno ligo.
Generalni sekretar KZS je seznanil prisotne z aktivnostmi vezanimi na formiranje nove Premier ABA Lige
in delovanjem klubov in zvez ter FIBA v zvezi s tem. Po daljši razpravi je bil sprejet sklep:
Sklep 8: Tekmovalna komisija KZS preuči možnost, da tudi klubi, ki sodelujejo v mednarodnih in
mednarodnih regionalnih tekmovanjih, sodelujejo v prvem delu tekmovanja 1. SKL.

točka 9: Datum naslednje seje IO KZS.

Sklep 9: Naslednja seja IO KZS bo v ponedeljek 5. 10. 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi KZS.
točka 10: Razno.
Na predlog predsednika KZS

Sklep 10: V KZS se sprejmeta društvi:
- Veteransko društvo Štajerska,
- Košarkarsko društvo Žoltasti troti.

Na predlog generealnega sekretarja KZS

Sklep 11: Za namestnika generalnega sekretarja se imenuje Aleša Križnarja.
Na predlog predsednika KZS

Sklep 12: KZS pripravi kandidaturo za organizacijo ene skupine EP za člane v letu 2017.

Seja je bila zaključena ob 16.45.
Zapisal : Boris Majer.

