
 
                     ZDRUŽENJE KOŠARKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE    
 
POROČILO  IO,  DK  in  NO   za SKUPŠČINO ZKTS,  katera bo 23. 08. 2014  v  Domžalah          
     (Poročilo zajema obdobje  od  avgusta 2011   do  julija 2014)   
 
 
IO-Izvršni odbor ZKTS  
Na 4. redni Skupščini ZKTS-Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, katera je bila 07.08.2011 
v Ljubljani-dvorana ŠRC Ježica, so prisotni trenerji soglasno potrdili predloženo skupščinsko 
gradivo;  potrdili so zapisnik 3. seje ter sprejeli poročilo IO ZKTS  in finančno poročilo ZKTS.   
  
Izvršni odbor ZKTS je imel v obdobju med skupščinama letno 4-6 uradnih-rednih sej. 
Dejavnost in letna programska aktivnost  je  potekala po,  že tradicionalno,  ustaljeni praksi. 
  
  
VODENJE EVIDENCE TRENERJEV – članstvo v  ZKTS  
V računalniški bazi  je evidentiranih skupno okoli 850  trenerjev, izmed katerih je v tekočem letu  
status polnopravnega člana ZKTS  izkoristilo od 450  do  600  trenerjev (ki so za tekoče leto 
vplačali/podaljšali  letno članarino ali pa so se na novo včlanili). 
V  letu 2014  bo računalniška trenerska baza podatkov obnovljena oz. bo računalniški program 
posodobljen  in prilagojen sedanjim potrebam – ta projekt ureja Dejan Gašparin. 
 
 
TRENERSKI  KARTONI –  za vodenje ekip na tekmovanjih v Sloveniji 
Na podlagi Zakona o športu je za licenciranje strokovnih delavcev v športu /»Licenca OKS«/  
pristojna  komisija OVŠ  pri OKS /Olimpijskemu komiteju Slovenije/.    
Izdajanje »Trenerskega kartona za vodenje ekip v tekmovanjih SKL«  pa izvaja na prvi stopnji Svet 
trenerjev ZKTS,  morebitne pritožbe na odločitve Sveta trenerjev pa rešuje IO-izvršni odbor ZKTS.   
Za vsako sezono je bilo,  za vodenje ekip klubov v ligaških tekmovanjih SKL/slovenskih 
košarkarskih ligah/,  izdanih na  ime ekipe kluba  okoli  260  trenerskih kartonov in to za 
kategorije  člani/-ice-ČL,   ML=mladinci/-nke  in   KA=kadeti/-nje.  
Izdan ČL-članski trenerski karton velja tudi za vodenje ekip ML in  K v okviru istega kluba. 
 
Za vodenje pionirskih ekip /U14, U12 in U10/   so bili kartoni izdani posebej in to na ime trenerja.  
Izdan karton je omogočal trenerju, da v navedenih kategorijah vodi ekipo  v ligaških tekmovanjih 
SKL.  Trenerji, ki so,  v skladu z izdanimi navodili,  izpolnjevali vse predpisane pogoje za izdajo 
tako imenovanega »PION trenerskega kartona« , so bili oproščeni plačila licenčne takse. 
Za vsako tekmovalno sezono je bilo za te kategorije evidentiranih okoli 300 pionirskih trenerjev, 
vendar pa, zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev,   »PION trenerski karton« niso dobili vsi.  
Letno je bilo izdanih od 200  do  250  PION trenerskih kartonov. 
 
 
 
IZVEDBA LICENČNIH TRENERSKIH SEMINARJEV 
Uspešno so bili izvedeni vsakoletni licenčni seminarji za trenerje vseh starostnih kategorij. 
Udeležba na licenčnih seminarjih je veljala kot osnovni pogoj za pridobitev trenerskega kartona   
 za vodenje ekipe v rednih tekmovanjih SKL-slovenskih košarkarskih lig v tekoči sezoni.. 
Nekateri seminarji so bili sofinancirani iz sredstev   ESS-Evropskih socialnih skladov  in zato    
 kotizacija za udeležbo na seminarju ni bila obračunana. 
Za vsako tekmovalno sezono so bili izpeljani tudi POSEBNI/ izobraževalni/ brezplačni seminarji 
za trenerje najmlajših ekip  U14,  U12  in U10,  kateri so potekali ob regijskem selekcioniranju. 
Za udeležbo trenerjev na teh seminarjih se kotizacija ni zaračunavala! 
  



 
V letu 2012  pa smo bili, zaradi premajhnega števila prijavljenih slovenskih trenerjev,  primorani 
odpovedati že razpisani julijski mednarodni trenerski seminar v času EP U20 v Sloveniji z nazivom 
»International basketball coaching clinic Ljubljana«. 
 
 
 
ŠOLANJE,  USPOSABLJANJE  IN  IZOBRAŽEVANJE  TRENERJEV 
Pri izvedbi tri letnega projekta »Usposabljanje v športu«  smo uspešno sodelovali z FŠ-Inštitut za 
šport,    MŠŠ-Ministrstvom za šolstvo in šport  ter  z izvajalcem programa OKS-OLIMP d.o.o.. 
Konec marca 2012 je bil dokončno  sprejet in kasneje pri MIZKŠ- Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport tudi potrjen,  program  »Usposabljanje v športu«,  za naslednje tri nazive:   

strokovni delavec 1 - /T-pripravnik in T-mladih/,   
strokovni delavec 2 - / trener/ in  
strokovni delavec 3 - /trener 1. razreda/.  

Ker za izvedbo programa  niso bila več na voljo »Evropska sredstva«, je bil od leta 2013 dalje vsak 
posamezen tečaj  plačljiv. Izvedbo tečajev  je prevzela Fakulteta za šport-FŠ /dr. Erčulj, s KZS in 
Združenjem klubov  je bila dogovorjena delna finančna pomoč k stroškom tečajev,  ZKTS pa je 
pomagala z izbiro ustreznih krajev, predavateljev in z distribucijo razpisov. 
 
 
 
INFORMIRANOST   
Informacije o  delovanju ZKTS  potekajo  preko že posodobljene spletne strani ZKTS,  kjer se 
objavljajo razne informacije in strokovno gradivo. Spletno stran zelo skrbno ureja Dejan Gašparin. 
   
Na spletni strani ZKTS je objavljen seznam prejemnikov tradicionalnega naziva »najuspešnejši  
trener minule sezone – TRENER LETA«  in to za štiri starostne kategorije:  trener moških in    
ženskih članskih ekip ter trener mlajših moških in ženskih  starostnih  kategorij. 
 
Objavljen je tudi seznam vsakoletnih prejemnikov “POSEBNE PLAKETE ZKTS«,  katera je 
namenjena izbranemu trenerju predvsem za uspešno dolgoletno  in vzgojno-pedagoško   delo z 
mladimi igralci. Posebna plaketa za dolgoletno delo z mladimi igralci pa, od leta 2012,  ni bila več    
podeljena, ker se bodo  kriteriji za podeljevanje korigirali oz. se bodo pripravili novejši kriteriji. 
 
Še je aktualna  tudi  izposoja hranjenega gradiva iz, še vedno  bolj skromne in prostorsko omejene,  
videoteke  in trenerske knjižnice. 
 
 
OSTALO: 
 
V letu 2011 so uspešno zaključili usposabljanje »FIBA EUROPE COACHING CERTIFICATE« 
(FECC),  ki je trajalo v obdobju od leta 2009 do 2011, naslednji trenerji:   trenerji Radovan  
Trifunovič, Dejan Čikić  in  Nejc Višnikar.   
Nekaterim trenerjem je bilo odobreno sofinanciranje pri udeležbi na Mednarodnem  trenerskem 
seminarju v Beogradu 25. in 26. junija 2011  ter  na  Poletnem košarkarskem taboru  »Prof. 
A.Nikolića« v Zlatiboru od 28. do 31. julija 2011. 

   
 
V letu 2012 je bilo odobreno sofinanciranje:  
*   za udeležbo na »RIMINI kliniki« trenerjem: Bassin Luka,  Kordič Milan in Šager Matej,  
*   za sodelovanje na »Trenerskem seminarju v Beogradu«  dvema trenerjema:   
                                                                                              Potočnik Gašper in Mravljak Žiga. 
 



 
Uspešni so bili dogovori  o medsebojnem sodelovanju s predstavniki italijanske trenerske zveze. 
Sestanka, dne 01.06.2012 v Vidmu,  so se udeležili Ravnikar, Drvarič in Jurjavčič, načrtovano 
srečanje v Ljubljani,  ob EP 2012 za U20,  pa je žal odpadlo.   
 
 
Usposabljanje FECC  v obdobju od leta 2011 do 2013  sta  uspešno zaključila trenerja  Tomo 
Orešnik  in  Borut  Fijavž. 
 
 
Za mednarodno trenersko usposabljanje za obdobje od leta 2013 do vključno leta 2015  »FECC 
2013«  je bil izdelan razpis.   Po pregledu prejetih prijav so bili predlagani in izbrani trije:  Fartek 
Tomaž,  Jurić Miro in Valentinčič Jernej.  
 
 
V letu 2014 je bila opravljena korekcija dveh  aktov ZKTS:  Pravila ZKTS in Pravilnik o 
licenciranju trenerjev za vodenje košarkarskih moštev v SLO.  (nosilec projekta je Janez Drvarič)   
 
 
 
 
DK-Disciplinska komisija ZKTS   
Nekaj gradiva,  kot prijava ali pa kot opozorilo,  so člani komisije v času med skupščinama prejeli 
in obravnavali.  Vsi primeri,  prejeti  v času med skupščinama ZKTS,   so bili s strankami rešeni po 
medsebojni pozitivni komunikaciji  in zato disciplinski ukrepi niso bili potrebni. 
Sklepna ugotovitev DK:   V času med skupščinama ZKTS,  od avgusta 2011 pa do julija 2014 leta,  
DK ni izdala nobene obremenilne odločbe oz. ni izrekla nobene disciplinske sankcije. 
 
 
 
NO-Nadzorni odbor-NO ZKTS   
Med skupščinama so člani NO transparentno spremljali delovanje in aktivnost vseh organov ZKTS. 
Vsakoletna  ugotovitev je bila, da je bil načrtovan program uspešno izveden,  finančno poslovanje 
pa je potekalo  skladno z veljavno zakonodajo.   
Sklepna ugotovitev NO:  V času med skupščinama ZKTS,  od avgusta 2011 pa do julija 2014 leta,   
je finančno poslovanje potekalo  skladno z veljavno zakonodajo. načrtovani program dela pa je bil 
uspešno izveden.   
 
 
 
 
Ljubljana,  16.08.2014 
         Poročilo pripravili: 
         Predsednik ZKTS s sodelavci 
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