
 
TEKMOVALNA KOMISIJA                Ljubljana, 8. 7. 2019 

 
Košarkarskim klubom 

 
zadeva: PREGLED PRIJAV ČLANSKIH EKIP ZA TEKMOVALNO SEZONO 2019/2020 

  
Tekmovalna komisija KZS po prejetem poročilu komisije za Licenciranje o izdanih tekmovalnih 
licencah, posredovanih prijav klubov, izpolnitvi pogojev tekmovalnega pravilnika in določil 
tekmovalnih propozicij posreduje pregled prijavljenih ekip za sodelovanje v članskih 
tekmovanjih v tekmovalni sezoni 2019/2020. 
 

1. 1. SKL ČLANI 
1. SIXT Primorska – ABA 1 liga, 2. Cedevita Olimpija (Ljubljana) – ULEB Cup in ABA 1. Liga*, 3. 
Hopsi Polzela (Polzela) – AAC, 4. Krka (Novo mesto) – ABA 1. liga, 5. Rogaška (Rogaška Slatina) 
- ABA 2. liga, 6. Helios Suns (Domžale) – ABA 2 liga, 7. Gorenjska gradbena družba Šenčur 
(Šenčur) – AAC, 8. Zlatorog Laško (Laško), 9. Šentjur (Šentjur), 10. Terme Olimia Podčetrtek 
(Podčetrtek). 
* zaprosilo, da ekipa ne nastopa v 1. delu tekmovanja. 

 
 Tekmovalni sistem: 

V prvem delu tekmovanja nastopajo prijavljene ekipe, ki si zagotovijo nastop po določilih 
Tekmovalnega pravilnika in Pravilnika o licenciranju. 
Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (18 kol) in razporedu, ki je določen na 
podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk v skladu s koledarjem tekmovanja.  
 
V drugem delu v tekmovanju za naslov državnega prvaka tekmovanja sodeluje 6 ekip. 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu 10 kol. 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po 
prvem delu tekmovanja in sicer tako, da so pari zadnjega kola:  

 prvouvrščena ekipa: drugouvrščena ekipi, 

 tretjeuvrščena ekipa: četrtouvrščena ekipa, 

 petouvrščena ekipa: šestouvrščena ekipa, 
Rezultati prvega dela se prenašajo, v primeru da katera od ekip zaradi sodelovanja v dveh 
mednarodnih tekmovanjih ne sodeluje v prvem delu tekmovanja, se izidi ne prenešajo.  
V tem primeru ima ekipa, ki ni nastopala v prvem delu tekmovanja, nižjo številko. 
 
V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 1. SKL sodelujejo 4 ekipe. 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po trikrožnem ligaškem sistemu 9 kol, sedmo in osmo 
uvrščena ekipa odigrata tekmo več kot domačin. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 
Prvo, drugo in tretje uvrščena ekipa tega dela tekmovanja v prihodnji sezoni sodeluje v 
tekmovanju 1. SKL. 

  



 
Šest ekip tekmovanja za prvaka in prvi dve ekipi tekmovanja za obstanek se uvrstijo v končnico 
za naslov državnega prvaka: 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa lige za prvaka: drugouvrščena ekipa lige za obstanek (par A); 

 drugouvrščena ekipa lige za prvaka: prvouvrščena ekipa lige za obstanek (par B). 

 tretjeuvrščena ekipa lige za prvaka: šestouvrščena ekipa lige za prvaka (par C). 

 četrtouvrščena ekipa lige za prvaka: petouvrščena ekipa lige za prvaka (par D). 
 
b. v drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalna ekipa para A: zmagovalna ekipa para D (par 1); 

 zmagovalna ekipa para B: zmagovalna ekipa para C (par 2). 
 

c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipi igrata na tri dobljene tekme, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para 1: zmagovalec para 2.  
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po drugem delu ligaškega 
tekmovanja.  

  

 2. 2. SKL 
1. Ilirija (Ljubljana), 2. Celje, 3. Mesarija Prunk Sežana, 4. Brinox Medvode, 5. Parklji 
(Ljubljana), 6. ECE Triglav (Kranj), 7. Hrastnik, 8. LTH Castings (Škofja Loka), 9. Žoltasti Troti 
(Novo mesto),  10. Ljubljana, 11. Postojna, 12. Portorož. 
 
Tekmovalni sistem: 
V prvem delu tekmovanja sodeluje 12 ekip. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem 
sistemu in razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 
 
V drugem delu v tekmovanju za naslov prvaka sodeluje 8 ekip: 
a. v prvem krogu končnice (četrtfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalni pari:  

 prvouvrščena ekipa: osmouvrščena ekipa (par A); 

 drugouvrščena ekipa: sedmouvrščena ekipa (par B). 

 tretjeuvrščena ekipa: šestouvrščena ekipa (par C). 

 četrtouvrščena ekipa: petouvrščena ekipa (par D). 
 
b. v drugem krogu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, tekmovalna para:  

 zmagovalna ekipa para A: zmagovalna ekipa para D (par 1); 

 zmagovalna ekipa para B: zmagovalna ekipa para C (par 2). 
 
  



 
c. v tretjem krogu končnice (finale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekme, tekmovalni par je:  

 zmagovalec para 1: zmagovalec para 2.  
Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po drugem delu ligaškega 
tekmovanja.  
Zmagovalna ekipa tretjega  kroga končnice v prihodnji sezoni sodeluje v tekmovanju 1. SKL. 

 
V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 2. SKL sodelujejo 4 ekipe: deveto-, deseto-, 
enajsto- in dvanajstouvrščena ekipa 1. dela tekmovanja. 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu (6 kol). 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po 
prvem delu tekmovanja in sicer tako, da so pari zadnjega kola: 

 devetouvrščena ekipa 2. SKL: desetouvrščena ekipa 2. SKL, 

 enajstouvrščena ekipa 2. SKL: dvanajstouvrščena ekipa 2. SKL. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo.  
Tretje- in četrtouvrščena ekipa drugega dela tekmovanja za obstanek v 2. SKL (enajsto- in 
dvanajstouvrščena ekipa 2. SKL) v prihodnji tekmovalni sezoni sodeluje v tekmovanju 3. SKL. 

  

 3. 3. SKL 
a. skupina VZHOD: 
1. Radenska Creativ Sobota (Murska Sobota), 2. Vojnik, 3. AKK Branik (Maribor), 4. Konjice 
(Slovenske Konjice), 5. Nazarje, 6. Janče Ljubljana, 7. Zagorje, 8. Bistrica (Slovenska Bistrica),  
b. skupina CENTER: 
1. Grosuplje, 2. Litija,  3. Kolpa (Črnomelj), 4. ENOS Jesenice, 5. Krvavec Meteor (Cerklje na 
Gorenjskem), 6. Ježica (Ljubljana), 7. Calcit Basketball (Kamnik), 8. Petrol Olimpija mladi 
(Ljubljana). 
c. skupina ZAHOD: 
1. Plama Pur (Ilirska Bistrica), 2. Nova Gorica mladi, 3. Hidria (Idrija), 4. Ajdovščina, 5. Slovan 
(Ljubljana), 6. Tolmin, 7. Pivka Perutninarstvo, 8. Cerknica,  
 
Tekmovalni sistem: 
V prvem delu tekmovanju sodeluje 24 ekip, razdeljenih v tri skupine po 8 ekip (vzhod, center, 
zahod) 
Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu (14 kol) in razporedu, ki je določen na 
podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk. 
  



 
V drugem delu v tekmovanju za uvrstitev v 2. SKL sodeluje 6 ekip, ki osvojijo prvo in drugo 
mesto v skupinah vzhod, center in zahod. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem 
sistemu (8 kol) in razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 
Prvo - in drugouvrščena ekipa 2. dela tekmovanja za prvaka v prihodnji sezoni nastopata v 2. 
SKL. 
 
V drugem delu v tekmovanju za razvrstitev od 7. do 18. mesta sodeluje 12 ekip, ki osvojijo 
tretje, četrto, peto in šesto mesto v skupinah vzhod, center in zahod.  
Tekmovanje poteka v treh skupinah (vzhod, center, zahod) s štirimi ekipami po dvokrožnem 
ligaškem sistemu (6 kol) in razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 
 
V drugem delu v tekmovanju za obstanek v 3. SKL od 19. do 24. mesta sodeluje do 6 ekip, ki 
osvojijo sedmo in osmo mesto v skupinah vzhod, center in zahod. Tekmovanje poteka po 
dvokrožnem ligaškem sistemu (8 kol) in razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele 
in izžrebanih številk. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 
Triindvajseto - in štiriindvajsetouvrščena ekipa v prihodnji sezoni nastopata v 4. SKL, 
nadomestita ju prvo - in drugouvrščena ekipa 4. SKL. 

 

 4. 4. SKL – rok za prijave ekip do 21. 8. 2018 
 Do sedaj prijavljene naslednje ekipe: 

1. Vrhnika, 2. Globus (Ljubljana), 3. Vrtine Palir (Prebold), 4. ŠD Šentvid Ljubljana, 5. Ivančna 
Gorica, 6. Krško (pogojna prijava), 7. Radovljica (pogojna prijava), 8. Vrani Vransko, 9. 
Logatec, 10. Portorož mladi (pogojna prijava).  
Ni prijav ekip, ki so sodelovale v tekmovanju v pretekli tekmovalni sezoni: 
 1. Dravograd Koroška, 2. Brežice, 3. Gorenja vas, 4. Stražišče Kranj, 5. Lesdog Kočevje, 6. Žiri. 
 
Tekmovalni sistem: 
Komisar lige bo seznam sodelujočih ekip in tekmovalni sistem objavil po zaključku roka za 
posredovanje prijav, to je po 21. 8. 2019. 
 

 5. Pokal SPAR 
a. ekipe uvrščene v četrtfinale: 
1. SIXT Primorska (Koper), 2. Cedevita Olimpija (Ljubljana), 3. Krka (Novo mesto), 4. Rogaška 
(Rogaška Slatina), 5. Helios Suns (Domžale), 
b. ekipi uvrščeni v 3. krog: 
1. Hopsi Polzela (Polzela) – skupina VZHOD, 2. Gorenjska gradbena družba Šenčur (Šenčur) – 
skupina ZAHOD. 
 
  



 
c. ekipe uvrščene v drugi krog tekmovanja: 
VZHOD: 
1. Šentjur, 2. Terme Olimia Podčetrtek, 3. Celje, 4. Brinox Medvode,  5. Parklji, 6. Hrastnik, 7. 
Ljubljana, 8. Litija,  9. Radenska Creativ Sobota 10. Vojnik, 11. AKK Branik, 12. Konjice, 13. 
Nazarje, 14. Slovan, 15. Janče Ljubljana, 16. Zagorje, 17. Bistrica, 18. Ježica, 19. Calcit 
Basketball, 20. Petrol  Olimpija mladi, 21. Globus, 22. Vrani Vransko, 
ZAHOD: 
1. Zlatorog Laško, 2. Ilirija,  3. Mesarija Prunk Sežana, 4. ECE Triglav, 5. LTH Castings, 6. Troti,  
7. Postojna, 8. Portorož, 9. Plama Pur, 10. Grosuplje, 11. Nova Gorica mladi, 12. Hidria, 13. 
Kolpa, 14. ENOS Jesenice, 15. Ajdovščina, 16. Krvavec Meteor, 17. Tolmin, 18. Pivka 
Perutninarstvo, 19. Cerknica, 20. Vrhnika, 21. Ivančna Gorica, 22. Logatec.  
 
Tekmovalni sistem: 
V tekmovanju od 2. Do 5. Kroga odelujejo vse ekipe razen ekip, ki sodelujejo v mednarodnih 
tekmovanjih. Te ekipe se v tekmovanje vključijo v 6. krogu tekmovanja. 
Igra se po sistemu izpadanja na podlagi opravljenega žreba. Skupen žreb bo določil 
tekmovalne pare 2. in 3. kroga, po odigranem 3., 4. in 5. krogu se izvede žreb za naslednji krog 
tekmovanja. 

  
V 2., 3., 4. 5. krogu in četrtfinalu ekipe igrajo dve tekmi z možnostjo neodločenega rezultata. 
Na drugi tekmi se v primeru skupnega neodločenega rezultata obeh tekem igrajo podaljški 
(eden ali več) do končnega zmagovalca. Prednost druge tekme na domačem igrišču ima ekipa, 
ki je bila bolje uvrščena v pretekli tekmovalni sezoni. 
Pari šestega kroga (četrtfinala) so: 
- par A: ekipa 1: ekipa 8; 
- par B: ekipa 2: ekipa 7; 
- par C: ekipa 3: ekipa 6; 
- par D: ekipa 4: ekipa 5. 

  
Zaključni turnir štirih ekip se izvede v obliki turnirja. Na tekmovanju sodelujejo zmagovalne 
ekipe 6.kroga tekmovanja. 
Tekmovalna para sta: 
Polfinale: 
- par 1: zmagovalec para A: zmagovalec para B,  
- par 2: zmagovalec para C in zmagovalec para D 
Finale: zmagovalec para 1: zmagovalec para 2 . 
Tekma za 3. mesto se ne igra. 

  
 6. 1. SKL članice 
 Prijavljene ekipe: 

1. Cinkarna Celje, 2. Triglav (Kranj), 3. Ilirija (Ljubljana), 4. Ježica (Ljubljana), 5. Grosuplje,  6. 
Maribor, 7. Konjice (Slovenske Konjice), 8. Domžale, 9. Ledita (Domžale). 
 
  



 
Tekmovalni sistem: 
V prvem delu sodelujejo vse prijavljene ekipe. Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem 
sistemu in razporedu, določenem za prvi in drugi krog na podlagi Bergerjeve tabele in 
izžrebanih številk. V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo v 18 kolih 16 tekem. 
 
V drugem delu v tekmovanju za državnega prvaka tekmovanja sodeluje 6 ekip. 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu 10 kol. 
Razpored tekem pripravi komisar lige na podlagi Bergerjeve tabele in razvrstitve ekip po 
prvem delu tekmovanja in sicer tako, da so pari zadnjega kola:  
 

 prvouvrščena ekipa: drugouvrščena ekipi, 

 tretjeuvrščena ekipa: četrtouvrščena ekipi, 

 petouvrščena ekipa: šestouvrščeni ekipa, 
Rezultati prvega dela se prenašajo. 
 
V drugem delu v tekmovanju uvrstitev v 1. SKL sodelujejo 3 ekipe. 
V tem delu tekmovanja ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu 6 kol. 
Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se prenašajo. 

  
V tretjem delu tekmovanja se prve štiri ekipe po odigranem druge delu tekmovanja uvrstijo v 
končnico za naslov državnega prvaka, kjer igrajo po principu 1:4 in 2:3. 
V prvem kolu končnice (polfinale) ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, v drugem kolu (finale) na 
tri dobljene tekme. Prednost tekme več na domačem igrišču ima višje uvrščena ekipa po 
drugem delu tekmovanja. Tekma za 3. mesto se ne igra. 

  
Vrstni red ekip od vključno tretjega mesta dalje (1. mesto osvoji zmagovalna ekipa finalnih 
tekem – državnemu prvaku, drugo mesto osvoji poražena ekipa finalnih tekem) se določi na 
podlagi uvrstitve po drugem delu tekmovanja. 
 

 7. Pokal članice 
 Prijavljene ekipe: 

1. Cinkarna Celje, 2. Triglav (Kranj), 3. Ilirija (Ljubljana), 4. Ježica (Ljubljana), 5. Grosuplje,  6. 
Maribor, 7. Konjice (Slovenske Konjice), 8. Domžale, 9. Ledita (Domžale), 10. Krka (Novo 
mesto). 
 
Tekmovalni sistem: 
V 1. krogu tekmovanja ekipe odigrajo dve tekmi. 
Sodelujejo ekipe Konjice, Domžale, Ledita, Krka, zmagovalni ekipi obeh tekem se uvrstita v 2. 
krog tekmovanja. 
V 2. krogu tekmovanja ekipe odigrajo dve tekmi. 
Tekmovalne pare in organizatorje prve oziroma druge tekme določi žreb brez vnaprej 
postavljenih nosilcev. Zmagovalne ekipe obeh tekem se uvrstijo na zaključni turnir. 

  
Zaključni turnir štirih ekip se izvede v obliki turnirja v kraju organizatorja. 
Organizator tekmovanja se določi na osnovi razpisa, ki ga Tekmovalna komisija posreduje 
sodelujočim klubom in objavi na spletni strani KZS. 
  



 
Tekmovalne pare določi žreb: 
a. polfinale:  par A: 1: 2, par B: 3: 4 
b. finale: zmagovalec para A: zmagovalcu para B.  
Tekma za 3. mesto se ne igra. 

   Košarkarska zveza Slovenije 
   Komisar članskih tekmovanj 

Boris Majer 
 

 


