
 

Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši 

 

Organizatorja 

Zavod za šport RS Planica in Košarkarska zveza Slovenije 

Informacije: Matic Vidic, Košarkarska zveza Slovenije,  

Leskoškova ulica 12, 1000 Ljubljana,  

tel.: 01 520 10 20, GSM: 041 943 925, faks: 01 520 10 22,  

e-pošta: matic.vidic@kzs.si, kzs@kzs.si. 

 

Datum in kraj tekmovanja 

Šolska tekmovanja: od oktobra 2019 do aprila 2020. 

Občinska tekmovanja: do novembra 2019. 

Področna tekmovanja: do 13. decembra 2019. 

Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinalni turnirji regij: do 17. januarja 2020. 

Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalni turnirji regij: do 14. februarja 2020. 

Tretji krog državnega tekmovanja – finalna turnirja regij: do 13. marca 2020. 

Četrti krog državnega tekmovanja – finale: do 27. marca 2020. 

 

Tekmovalne stopnje 

Šolska tekmovanja so osnovna in jih pripravijo športni pedagogi. Priporočamo, da se športni pedagogi povežejo s 

košarkarskimi klubi in da tekmovanja potekajo po ligaškem ali večkratnem turnirskem sistemu. Tekmovanja so 

organizirana med šolskim letom. 

 

Občinsko tekmovanje pripravijo šola in športni pedagogi v sodelovanju s košarkarskim klubom ali drugim lokalnim 

organizatorjem (športno zvezo, agencijo ali zavodom za šport), ki morajo podatke sporočiti Košarkarski zvezi Slovenije in 

področnim poverjenikom. Priporočamo, da tekmovanja potekajo po ligaškem tekmovalnem sistemu ali po večkratnem 

turnirskem sistemu.  

 

Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih in jih v sodelovanju s košarkarskimi klubi izpeljejo izvajalci, ki so 

na začetku razpisa imenovani pri posameznih področjih. Glede na število osnovnih šol na posameznih področjih se v 

nadaljnje tekmovanje uvrstijo ena, dve, tri ali štiri ekipe (glej razdelitev pri posameznih področjih). Tekmovanje poteka po 

ligaškem tekmovalnem sistemu ali po večkratnem turnirskem sistemu. Izvajalci občinskih in področnih tekmovanj 

koordinatorju pošljejo poročilo v 24 urah po končanem tekmovanju. 

 

 

SISTEM TEKMOVANJA – UČENCI 

 

Sestava regij po PC in število ekip, ki s področja napredujejo v nadaljnje tekmovanje: 

Regija – VZHOD 

VZHOD 1: PC POMURJE (2), PC PODRAVJE (2), PC MARIBOR (2), PC KOROŠKA (1), PC VELENJE (2) 
VZHOD 2: PC POSAVJE (2), PC ZASAVJE (2), PC CELJE (3), PC DOMŽALE (2) 



 

 
Regija – ZAHOD 

ZAHOD 1: PC DOLENJSKA (3), PC GROSUPLJE (2), PC LJUBLJANA I (2), PC NOTRANJSKA (2) 
ZAHOD 2: PC LJUBLJANA II (2), PC GORIŠKA (2), PC GORENJSKA (3), PC OBALA (2) 
 
*Glede na število sodelujočih ekip na področnem nivoju in prijav ekip na državni nivo so možne spremembe pri številu 
ekip, ki napredujejo iz posameznega PC. Tako lahko ob premajhnem številu prijavljenih ekip na državnem nivoju KZS podeli 
»wild card« naslednji ekipi (ne glede na PC), ki zasede prosto mesto.* 
 
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora ekipo prijaviti prek spletne aplikacije skladno s 
skupnimi pravili šolskih športnih tekmovanj – točka 6 PRIJAVA. 
 

 

Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinalni turnirji regij (sodeluje 36 ekip) 

 
S področnih tekmovanj se na državno tekmovanje uvrsti 36 ekip, in sicer po zgoraj razloženem ključu (iz posameznega 
področnega centra napreduje določno število predstavnikov; skupno 18 na posamezno regijo): 
 
Četrtfinalni turnirji (v oklepaju uvrstitev na področnem nivoju) 

 
VZHOD 1 
SKUPINA 1: Maribor (prvi), Koroška (prvi), Velenje (drugi) 
SKUPINA 2: Pomurje (prvi), Podravje (drugi), Maribor (drugi) 
SKUPINA 3: Velenje (prvi), Podravje (prvi), Pomurje (drugi) 
 
VZHOD 2 
SKUPINA 4: Celje (prvi), Zasavje (prvi), Posavje (drugi) 
SKUPINA 5: Celje (tretji), Posavje (prvi), Domžale (drugi) 
SKUPINA 6: Celje (drugi), Domžale (prvi), Zasavje (drugi) 
 
ZAHOD 1 
SKUPINA 7: Dolenjska (tretji), Ljubljana (drugi), Grosuplje (prvi) 
SKUPINA 8: Dolenjska (drugi), Grosuplje (drugi), Notranjska (prvi) 
SKUPINA 9: Dolenjska (prvi), Ljubljana (tretji), Notranjska (drugi) 
 
ZAHOD 2: 
SKUPINA 10: Gorenjska (prvi), Ljubljana (četrti), Goriška (prvi) 
SKUPINA 11: Gorenjska (drugi), Obala (prvi), Goriška (drugi) 
SKUPINA 12: Gorenjska (tretji), Ljubljana (prvi), Obala (drugi) 
 
Udeleženci v prvem krogu državnega tekmovanja igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju odigrajo 
tri tekme), v drugi krog se uvrstita dve prvouvrščeni ekipi iz vsake skupine. 
Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalni turnirji regij (sodeluje 24 ekip) 

 
Iz četrtfinalnih turnirjev v polfinalne turnirje napreduje 24 ekip (po dve prvouvrščeni iz vsake skupine). Sestavo skupin 
polfinalnih turnirjev dobimo z žrebom, ki se opravi v prostorih Košarkarske zveze Slovenije (ekipi, ki sta bili v isti skupini 
četrtfinalnih turnirjev, se ne moreta pomeriti med seboj. Vodstvo tekmovanja lahko postavi nosilce glede na izide 
četrtfinalnih turnirjev, oziroma preteklo sezono tekmovanja). 
 
VZHOD 1 



 

SKUPINA A: tri ekipe 
SKUPINA B: tri ekipe 
VZHOD 2 
SKUPINA C: tri ekipe 
SKUPINA D: tri ekipe 
 
ZAHOD 1 
SKUPINA E: tri ekipe 
SKUPINA F: tri ekipe 
ZAHOD 2 
SKUPINA G: tri ekipe 
SKUPINA H: tri ekipe 
 
Udeleženci v drugem krogu državnega tekmovanja igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju 
odigrajo tri tekme), v tretji krog se uvrsti prvourvščena ekipa iz vsake skupine. 
 

Tretji krog državnega tekmovanja – finalna turnirja regij (sodeluje 8 ekip) 

 
Iz polfinalnih turnirjev na finalna turnirja regij napreduje 8 ekip, po štiri ekipe iz vsake regije. Tako dobimo štiri ekipe na 
vzhodu in štiri ekipe na zahodu, ki se na turnirju med seboj pomerijo za naslov prvaka vzhoda, oziroma zahoda. Polfinalna 
para na finalnem turnirju regij dobimo z žrebom, ki se opravi v prostorih Košarkarske zveze Slovenije – križata se Vzhod 1 
in Vzhod 2, oziroma Zahod 1 in Zahod 2. Na finalni turnir za naslov državnega prvaka se uvrstita zmagovalca obeh finalnih 
tekem posameznega turnirja (švicarski sistem). 
 
Finale vzhodne regije 

Polfinale 1 – ekipa Vzhod 1 : ekipa Vzhod 2 

Polfinale 2 – ekipa Vzhod 1 : ekipa Vzhod 2 

Finale 1 – zmagovalec polfinala 1 : poraženec polfinala 2 

Finale 2 – poraženec polfinala 1 : zmagovalec polfinala 2 

 

Finale zahodne regije 

Polfinale 1 – ekipa Zahod 1 : ekipa Zahod 2 

Polfinale 2 – ekipa Zahod 1 : ekipa Zahod 2 

Finale 1 – zmagovalec polfinala 1 : poraženec polfinala 2 

Finale 2 – poraženec polfinala 1 : zmagovalec polfinala 2 
 
 

Četrti krog državnega tekmovanja – finalni turnir za naslov državnega prvaka (sodelujejo 4 ekipe) 
Na finalnem turnirju sodelujejo štiri najboljše ekipe sezone. Polfinalna para dobimo z žrebom, križata se regiji vzhod in 
zahod. Zmagovalec turnirja postane državni prvak košarkarskega tekmovanja »Košarkarski Superšolar« za starejše učence. 
 
FINALNI TURNIR 



 

Polfinale 1 – ekipa iz VZHODA : ekipa iz ZAHODA 
Polfinale 2 – ekipa iz VZHODA : ekipa iz ZAHODA 
Za 3. mesto – poraženi ekipi iz polfinala 
Za 1. mesto – zmagovalni ekipi iz polfinala 
 

Za izpeljavo državne ravni tekmovanja (1., 2., 3. in 4. krog) bo izvajalec izbran na podlagi razpisa (obrazec 6). Za izpeljavo 

lahko kandidirajo šole, ki zagotavljajo kakovostno izpeljavo prireditve in imajo najboljše materialne možnosti. Kandidati 

posredujejo ponudbo najkasneje 7 dni pred naslednjo stopnjo tekmovanja. 

 

 

SISTEM TEKMOVANJA – UČENKE 

 

Število ekip, ki s področja napredujejo v nadaljnje tekmovanje: 

PC POMURJE (2), PC PODRAVJE (2), PC MARIBOR (2), ZDRUŽENA PC KOROŠKA IN PC VELENJE (1), PC CELJE (3), PC 
POSAVJE (1), PC ZASAVJE (1), PC DOLENJSKA (3), PC GROSUPLJE (2), PC DOMŽALE (1), PC LJUBLJANA (2), PC GORENJSKA 
(3), PC NOTRANJSKA (2), ZDRUŽENA PC GORIŠKA IN PC OBALA (2) 
 
*Glede na število sodelujočih ekip na področnem nivoju in prijav ekip na državni nivo so možne spremembe pri številu 
ekip, ki napredujejo iz posameznega PC. Tako lahko ob premajhnem številu prijavljenih ekip na državnem nivoju KZS podeli 
»wild card« naslednji ekipi (ne glede na PC), ki zasede prosto mesto.* 
 
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora ekipo prijaviti prek spletne aplikacije skladno s 
skupnimi pravili šolskih športnih tekmovanj – točka 6 PRIJAVA. 
 

Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinalni turnirji (sodeluje 27 ekip) 

 
S področnih tekmovanj se na državno tekmovanje uvrsti 27 ekip, in sicer po zgoraj razloženem ključu (iz posameznega 
področnega centra napreduje določno število predstavnikov). 
 
Četrtfinalni turnirji (v oklepaju uvrstitev na področnem nivoju) 

 
SKUPINA 1: Maribor (prve), združena Koroška in Velenje (prve), Celje (tretje) 
SKUPINA 2: Pomurje (prve), Podravje (prve), Maribor (druge) 
SKUPINA 3: Celje (prve), Pomurje (druge), Podravje (druge)  
 
SKUPINA 4: Celje (druge), Zasavje (prve), Dolenjska (druge) 
SKUPINA 5: Ljubljana (prve), Dolenjska (tretje), Posavje (prve) 
SKUPINA 6: Dolenjska (prve), Ljubjana (druge), Domžale (prve) 
 
SKUPINA 7: Gorenjska (druge), Grosuplje (prve), združena Obala in Goriška (druge) 
SKUPINA 8: Gorenjska (prve), Grosuplje (druge), Notranjska (druge) 
SKUPINA 9: združena Obala in Goriška (prve), Notranjska (prve), Gorenjska (tretje) 
 
Udeleženke v prvem krogu državnega tekmovanja igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju 
odigrajo tri tekme), v drugi krog se uvrsti prvouvrščena ekipa iz vsake skupine. 
 
Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalni turnirji (sodeluje 9 ekip) 

 



 

SKUPINA A: prvouvrščene skupina 1, prvouvrščene skupina 2, prvouvrščene skupina 3 
SKUPINA B: prvouvrščene skupina 4, prvouvrščene skupina 5, prvouvrščene skupina 6 
SKUPINA C: prvouvrščene skupina 7, prvouvrščene skupina 8, prvouvrščene skupina 9 
 

Udeleženke v drugem krogu državnega tekmovanja igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju 
odigrajo tri tekme), na finalni turnir se uvrsti prvouvrščena ekipa iz vsake skupine. 
 

Tretji krog državnega tekmovanja – finalni turnir za naslov državnih prvakinj (sodelujejo 3 ekipe) 

 

Na finalnem turnirju sodelujejo prvouvrščene ekipe posameznih polfinalnih turnirjev državnega tekmovanja. Udeleženke 
igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju odigrajo tri tekme). Gostiteljica turnirja igra prvo in tretjo 
tekmo. Zmagovalka turnirja postane državna prvakinja košarkarskega tekmovanja »Košarkarski Superšolar« za starejše 
učenke. 
 

Pravila 

V kategoriji starejših učenk se v skladu s pravili igre igra z manjšo žogo (žoga št. 6). Za izvedbo tekmovanja mora izvajalec 

priskrbeti puščico za izmenično posest žoge. 

Tekme se igrajo po pravilih FIBA.  

V enem dnevu lahko ekipa odigra največ dve tekmi po razporedu, ki ga pripravi vodja tekmovanja v dogovoru s 

koordinatorjem panoge.  

V vseh kategorijah je na vseh ravneh tekmovanj izrecno prepovedano igranje kakršne koli conske obrambe. Dovoljeno 

je podvajanje, ki izhaja iz postavljene osebne pressing obrambe, na napadalčevi obrambni polovici. V kategoriji starejših 

učencev in učenk je dovoljeno igrati conski pressing na napadalčevi obrambni polovici. Dovoljeno je igrati osebni 

pressing po celotnem igrišču. 

Igralni čas je 3x10 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo tretjino ter petminutnim 

odmorom med drugo in tretjo tretjino. Podaljšek traja pet minut čiste košarkarske igre. V zadnjih dveh minutah tretje 

tretjine in ob podaljšku se ura za merjenje časa ustavlja tudi ob doseženem košu iz igre. 

V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja po eno minuto odmora, razen v tretji tretjini, ko lahko ekipa 

uveljavi dve minuti odmora. Ekipi zamenjata strani igrišča po drugi tretjini. 

Na posamezni stopnji tekmovanja/turnirju (npr. četrtfinale, polfinale, finale regij, finalni turnir) mentor šolske ekipe pred 

prvo tekmo ekipe prijavi na tekmovalnem kartonu (iz aplikacije e-šport) največ do 16 igralcev/igralk, izmed katerih 

trener/mentor pred vsako tekmo izbere 12 igralcev/igralk, ki bodo na tekmi nastopili. 

Na posamezni tekmi lahko za vsako šolsko ekipo nastopa največ 12 igralcev/igralk, ekipa pa lahko nastopi, če je navzočih 

najmanj 10 igralcev/igralk. 

V prvi tretjini nastopa ekipa A (pet ali šest igralcev), v drugi tretjini ekipa B (pet ali šest igralcev, ki niso nastopili v prvi 

tretjini), v tretji tretjini pa mešana ekipa. Trener označi ekipi A in B 10 minut pred pričetkom tekme. 

Če eden ali več igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more nadaljevati igre (pet osebnih napak, poškodba, izključitev), lahko 

igrajo le še preostali igralci, ki so bili prijavljeni za nastop v tej tretjini. 



 

*** Izjema so šole, v katere je v tekočem šolskem letu vpisanih manj kot 150 učencev. V tem primeru šolska ekipa na 

tekmah v 1. in 2. fazi državnega tekmovanja lahko sodeluje tudi z najmanj osmimi igralci (prva tretjina 4 igralci A in igralec 

B, druga tretjina 4 igralci B in igralec A. Igralca, ki sta igrala prvo in drugo tretjino, v tretji ne smeta igrati).*** 

Izpolnjeni »bonus« štirih osebnih napak se računa za vsako tretjino posebej. 

V kategoriji starejših učencev in učenk NI dovoljen nastop mešanih ekip. 

 

 

 

 

 

 


