
 

 

KAJ JE KOŠARKARSKI SUPERŠOLAR? 
 

 

 

 



 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Šolska športna tekmovanja so že nekaj desetletij nepogrešljiv del dodatne ponudbe športnih 
dejavnosti in dejavnosti slovenskega šolskega sistema v Sloveniji, kar ni le evropski, ampak 
celo svetovni unikum. Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka, so povezovalni element 
med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na lokalni ravni, športnimi 
društvi in panožnimi zvezami. Namenjena so učencem in dijakom, vključenim v redni proces 
treniranja, pa tudi vsem tistim, ki jim ukvarjanje s športom še ni ena od življenjskih vrednot. 
 

 

KOŠARKARSKI SUPERŠOLAR (nekdanji Pionirski festival ) 
Košarkarsko tekmovanje Košarkarski Superšolar (nekdaj prepoznaven kot Pionirski festival), 
ki ga z roko v roki organizirata in vodita Košarkarska zveza Slovenije in Zavod za šport 
Republike Slovenije Planica, je najstarejše organizirano ekipno šolsko tekmovanje v 
Sloveniji, saj prva izvedba tega tekmovanja v kategoriji starejših dečkov sega v daljne leto 
1966. Tako je Košarkarski Superšolar na področju šolskega športa v Sloveniji postal vzorčni 
model številnim ostalim športom in v vseh teh letih  ostal sopomenka za množičnost in 
druženje na športnih igriščih. 
 

 

 

 

 

 



  

TEKMOVALNI SISTEM KOŠARKARSKEGA SUPERŠOLARJA 
Tekmovanje Košarkarski Superšolar je za učenke in učence razdeljeno v tri starostne 
kategorije, in sicer U14 (učenci in učenke od 12. do 14. leta starosti ), U12 (učenci in učenke 
od 10. do 12. leta starosti) in U10 (nastop mešanih ekip do 10. leta starosti; le na občinskem in 
področnem nivoju). Poteka v treh tekmovalnih stopnjah. Najprej se ekipe pomerijo na 
občinskem nivoju, nato na področnem, najboljših 36 ekip v vsaki kategoriji pa napreduje na 
državni nivo, ki poteka povsem pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Tekmovanje 
poteka po turnirskem sistemu. 
 

KOŠARKARSKI SUPERŠOLAR V ŠTEVILKAH 
Tako je v tekmovanje vsako leto vključeno prek 250 osnovnih šol (več kot polovica 
slovenskih osnovnih šol) in na košarkarskem igrišču se tako letno druži več kot 5000 otrok. 
Barve svoje šole je med drugim branila tudi večina slovenskih košarkarskih reprezentantov in 
reprezentantk, ki imajo na prve prave košarkarske dvoboje še danes lepe spomine. In 
prepričani smo, da na šolskih košarkarskih igriščih iz leta v leto gledamo bodoče košarkarske 
zvezde. 
 

- Več kot 250 sodelujočih slovenskih osnovnih šol 
- Velika pokritost Slovenije – 16 regionalnih področnih centrov 
- Prek 5000 nastopajočih tekmovalcev (košarkarjev in košarkaric) 
- Več kot 150 turnirjev 
- 15.000 gledalcev/navijačev – sošolcev in sošolk 

 



 
- 250 ravnateljev, 250 profesorjev športne vzgoje, 250 trenerjev 
- 500 organizatorjev turnirjev 
- 300 košarkarskih sodnikov 
- 700 tekem 
- 16 področnih prvakov 
- 4 finalni spektakli – 4 državni prvaki 
- Neskončno košarkarskih užitkov in zabave… 

 

 

KOŠARKARSKI SUPERŠOLAR V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

Na Košarkarski zvezi 
Slovenije se zavedamo, da 
je za razvoj nadobudnih 
košarkarjev in košarkaric 
šolsko tekmovanje 
izjemnega pomena. Zato 
smo se tudi odločili, da 
priljubljeni in skoraj pol 
stoletja stari Pionirski 
festival postopoma 
posodobimo.  

 

 

 



Najprej z novim imenom - Košarkarski Superšolar, spremenjeno celostno grafično podobo in 
nekoliko spremenjenim tekmovalnim sistemom…,  

  

 

 

 

 

 

… v nadaljevanju pa še z  

- Atraktivnimi nagradami za igralce in igralke ter šole udeleženke (npr. obisk treninga 
članske reprezentance, obisk reprezentanta na posamezni šoli, sodelovanje na 
košarkarskih taborih KZS, praktične nagrade partnerjev KZS – že sklenjen dogovor s 
podjetjem Sony…)… 

 

 



 

- Žogami in kompletom dresov Spalding za šole udeleženke… 

 

 

Atraktivnimi prijemi pri 
medijski 
prepoznavnosti… 

- TV oddaja 
- Spletna stran 
- Facebook 
- Twitter 



 

- Bogatim spremljevalnim programom…  

 

 

Košarkarski Superšolar je brez dvoma potencial izjemnega pospeška, ki ga je potrebno 
izkoristiti predvsem za razvoj množičnosti v košarki, krepitve spodnjega dela košarkarske 
piramide ter s tem vsesplošno ozaveščanje mladih, da je šport nekaj najlepšega, kar se jim v 
življenju lahko zgodi.  

 


