
 

 

Ljubljana, 01. september 2020 
 

IZOBRAŽEVANJA ZA STATISTIKE PRED NOVO TEKMOVALNO 
SEZONO  

 
Spoštovani, 
 
Košarkarska zveza Slovenije bo tudi pred tekmovalno sezono 2020/21 organizirala seminarje 
za statistike.  
 
Seminarji bodo letos zaradi znane situacije s koronavirusom potekali deloma preko spleta, 
deloma pa »v živo«. 
 
Letošnji seminarji bodo razdeljeni v naslednje sklope: 
 

A. Seminar za statistike za pridobitev ali podaljšanje licence FIBA 
 
Vsem statistikom, ki so seminar za licenco FIBA opravili leta 2018 letos poteče licenca 
FIBA za vodenje statistike na FIBA klubskih tekmovanjih ter reprezentančnih tekmah. 
 
Na seminar za pridobitev licence FIBA se lahko prijavijo: 
- Vsi statistiki, ki so že do sedaj imeli veljavno FIBA licenco (opravili seminar v letu 

2018). 
- Vsi statistiki, ki so zadnji dve sezoni imeli licenco A in v vsaki od zadnjih dveh 

sezon vodili statistiko vsaj na 5 tekmah 1. SKL za moške (skupaj na 10 tekmah). 
 

Navodila glede seminarja in aktivnosti pred seminarjem boste prejeli naknadno po 
elektronski pošti. 

 
Vsi statistiki, ki se morda ne bodo odločili za ponovno pridobitev licence FIBA se 
lahko prijavijo na osvežitveni predsezonski seminar za statistike za pridobitev licence 
A ali B. 
 
Seminar za statistike za pridobitev ali podaljšanje licence FIBA bo potekal v četrtek, 
1. oktobra, ob 17.30, v Austria Trend hotelu v Ljubljani. 
 
Rok za prijavo: torek, 8. september, do 12. ure. 
 

  



 

 

B. Osvežitveni predsezonski seminar za statistike za pridobitev licence A 
ali B 

 
Za vse statistike, ki so se že lani udeležili predsezonskega seminarja bodo organizirani 
štirje seminarji, od katerih se mora vsak statistik udeležiti enega. 
 
1) za licenco A: 

četrtek, 17. september, ob 17.30, preko spleta 
ali 
sreda, 7. oktober, ob 20.00, preko spleta 
 

2) za licenco B: 
četrtek, 17. september, ob 20.00, preko spleta 
ali 
sreda, 7. oktober, ob 17.30, preko spleta 
 

Rok za prijavo: torek, 8. september, do 12. ure. 
 
Licenco A potrebujejo vsi statistiki, ki bodo opravljali delo statistikov na tekmah 1. 
SKL za moške. 
Licenco B potrebujejo vsi statistiki, ki bodo opravljali delo statistikov na tekmah 2. 
SKL za moške in 1. SKL za ženske. 
 
POMEMBNO: Samo statistiki z licenco A lahko opravljajo delo statistika na tekmah 
1. SKL za moške! 
 
Seminar se zaključi z izpitom - uspešno opravljen izpit je pogoj za izdajo licence. Izpit 
po zaključenem seminarju je sestavljen iz praktičnih primerov – videoposnetkov in 
teoretičnih vprašanj. 
 
Seminar je obvezen za vse statistike, ki želijo opravljati delo statistikov v novi 
tekmovalni sezoni. 
 
Seminarja za licenco A se lahko udeležijo vsi statistiki z veljavno licenco A ali B v 
sezoni 2019/20 ali 2018/19. 

 
 

C. Seminar za statistike z veljavno licenco FIBA  
(ki so licenco FIBA pridobili v letu 2019) 

 
Statistiki bodo v skladu s pravilnikom o delu statistikov opravili seminar za 
podaljšanje licence A za delo statistikov v tekmovalni sezoni 2020/21. 
 
- Termini seminarjev so navedeni pod točko B: Osvežitveni predsezonski seminar 

za statistike za pridobitev licence A ali B. 
 



 

 

Seminar se zaključi z izpitom, ki je enak izpitu za licenco A - uspešno opravljen izpit je 
pogoj za izdajo licence A za sezono 19/20. Izpit po zaključenem seminarju je 
sestavljen iz praktičnih primerov – videoposnetkov in teorije. 
 
Vsi statistiki, ki so seminar za licenco FIBA opravili leta 2019 imajo veljavno licenco 
FIBA do leta 2021. Licenco FIBA za vodenje statistike na tekmah potrebujejo vsi 
statistiki, ki bodo statistiko vodili na FIBA klubskih tekmovanjih ter reprezentančnih 
tekmah.  

 
Prijava na seminarje in plačilo licence (velja za vse vrste licenc): 
 
Prijava na seminarje je možna za vse vrste osvežitvenih seminarjev in seminar za licenco 
FIBA do torka, 8. septembra, do 12. ure. 
 
Prijave sprejemamo izključno preko izpolnjenega obrazca na povezavi  
https://forms.gle/cfPJsLa8ccVEFiNh6  
 
Izdaja licence A ali B za vodenje statistke v sezoni 2020/21 znaša 20 EUR na osebo (z 
vključenim DDV). Košarkarska zveza Slovenije bo posredovala račune posameznikom 
(društvom) ter jim nato po plačilu posredovala tudi veljavne ID kartone statistikov za delo na 
tekmah v novi tekmovalni sezoni. Računi bodo posredovani po zaključenih seminarjih. 
 
Udeležba na seminarjih in uspešno opravljen izpit je pogoj za izdajo licence za novo 
tekmovalno sezono 2020/21. 
 
Seminarje bo izvajal Andrej Baš, FIBA inštruktor za statistike. 
 
 
 
 
Športni pozdrav! 
 

Gorazd Trontelj, 
komisar članskih tekmovanj 

 
 
 

https://forms.gle/cfPJsLa8ccVEFiNh6

