
 

 

Classification: Internal 

 

NASLOV OPERACIJE: Razvoj novih in nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo vpeljave digitalnih 

rešitev za uporabnike storitev Košarkarske zveze Slovenije in partnerjev 

 

Košarkarska zveza Slovenije je skupaj s konzorcijskima partnerjema Društvo pomožnih sodnikov in 

statistikov v košarki ter Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije na javnem razpisu »JAVNI RAZPIS 

ZA DIGITALNO PREOBRAZBO NEVLADNIH IN PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ TER POVEČANJE 

VKLJUČENOSTI NJIHOVIH UPORABNIKOV V INFORMACIJSKO DRUŽBO 2021-2023« uspešno pridobilo 

sofinanciranje za projekt »Razvoj novih in nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo vpeljave 

digitalnih rešitev za uporabnike storitev Košarkarske zveze Slovenije in partnerjev«, ki ga sofinancira 

Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO. 

 

GLAVNI NAMEN IN CILJ OPERACIJE 

Glavni namen operacije je izogib težavam in omejenostim, ki jih ponuja trenutni sistem ter izboljšanje 

procesov in uporabniške izkušnje klubov, sodnikov, trenerjev in ostalih uporabnikov z uvedbo 

enotnega sistema, ki bo ponujal občutno izboljšane, enostavnejše in hitrejše storitve vsem 

deležnikom. Te storitve so: 

- Vzpostavitev digitalnega zapisnika (rezultat v živo, poročilo o tekmah) 

- Digitalizirana registracija tekem, delegiranje sodnikov, preverjanje licenc trenerjev in 

pomožnih sodnikov 

- Urejanje prvih registracij igralcev, administracija prestopov in presoj igralcev, izvajanje 

nadzora nad ustreznostjo igralcev 

- Ustvarjanje tekmovanj, vnos in registracija tekem, razporedi tekem, lestvice, urniki tekem, 

prestavljanje, delegiranje sodnikov in vsi ostali postopki vezani na izpeljavo tekem 

- Prijava na tabore KZS, ki končnemu uporabniku omogoča brezpapirno prijavljanje na tabore 

in vse administrativne postopke v digitalni obliki 

- Sistem za članstvo trenerjev v Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije, ki omogoča 

spremljanje članstva, usposobljenosti, prijave na klinike, seminarje, preverjanje pogojev za 

pridobitev licence 

- Vzpostavitev novega sistema za licenciranje košarke 3x3 

- Vzpostavitev digitalnega arhiva, kjer bi bili indeksirani in shranjeni vsi dokumenti ter slike 

- Nova spletna stran, ki bi bila optimizirana za črpanje podatkov iz novega sistema 

- Digitalna registracija prostovoljcev 

 

 

Skupni znesek javnega sofinanciranja znaša 199.996,00 EUR. 

 

»Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO«. 


