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Analysis of foreign players’ performance in the 1A Slovenian Basketball 
League in the 2003–2011 period 
Abstract
The study was based on the analysis of foreign basketball players playing in the last eight seasons in 1.A Slovenian Basketball 
League. In the analysis we want to highlight the importance and necessity of playing the role of foreigners in Slovenian basketball. 
Principal findings of the study show that in the past two seasons is detected the gradual decline of foreign players in 1.A Slovenian 
Basketball League. Foreign players come mainly from the former common state space. Among the players from abroad dominate 
players at the position of the center. On average, the players from abroad are aged 26 and they play 40 % of game play time. Based 
on the calculated performance index, by more than half do not fall within the rang of quality or high-quality players.

Key words: basketball, foreign players, quality.
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Analiza igranja tujcev v 
 1. A slovenski košarkarski ligi 

 v obdobju 2003–2011

Izvleček
V raziskavi smo na osnovi analiziranja 
igranja tujih košarkarjev v zadnjih osmih 
sezonah 1. A slovenske košarkarske lige 
želeli osvetliti pomen, vlogo in potrebo 
igranja tujcev v slovenski košarki. Pogla-
vitne ugotovitve raziskave kažejo, da je 
v zadnjih dveh sezonah zaznati postopni 
upad tujih igralcev v 1. A slovenski košar-
karski ligi. Tuji igralci prihajajo predvsem 
iz prostora bivše skupne države. Med 
igralci iz tujine prevladujejo igralci na 
položaju centra. V povprečju so igralci iz 
tujine stari 26 let in igrajo 40 % igralnega 
časa. Na podlagi izračunanega indeksa 
učinkovitosti jih več kot polovica ne spa-
da v nivo kakovostnih ali zelo kakovo-
stnih igralcev.

Ključne besede: košarka, tujci, kakovost.

Foto: Arhiv KZS, Domžale, 2.1.2012. 
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Uvod �
V slovenski košarki se že dalj časa zastavlja 
vprašanje, povezano z igranjem oziroma 
nastopanjem tujih košarkarjev v državnih 
tekmovanjih. Vse od osamosvojitve Slo-
venije ureja Košarkarska zveza Slovenije 
(KZS) to vprašanje s pomočjo registracij-
skega pravilnika, ki opredeljuje formalne 
pogoje za igranje oz. pravico za nastopa-
nje tujih košarkarjev pri nas. 

Glede na predpise, ki jih opredeljuje 
omenjeni pravilnik KZS, lahko igranje 
tujih državljanov oziroma košarkarjev v 
Sloveniji delimo na (Registracijski pravil-
nik KZS, 2011):

igranje otrok tujih državljanov na zača- –
snem delu v Sloveniji,

igranje zelo perspektivnih mladih tujih  –
igralcev s posebnim statusom in

igranje tujih državljanov v članski kon- –
kurenci.

Tuje igralce članske kategorije lahko za 
eno tekmovalno sezono registrirajo:

klubi, člani 1. A moške SKL; –

klubi, člani 1. ženske SKL; –

klubi, člani 2. SKL za tisti del državnega  –
prvenstva, v katerem se srečajo s klubi 
1. A SKL in

klubi, člani 3. in 4. SKL pod posebnimi  –
pogoji (veljavna pogodba o zaposlitvi, 
delavno dovoljenje, potrdilo o šolanju 
ali potrdilo o urejenem prebivališču v 
Sloveniji).

Iz Registracijskega pravilnika KZS 2011 iz-
haja, da ima lahko vsak klub 1. A moške in 
1. ženske SKL v sezoni 2011/12 neomejeno 
število registriranih in podeljenih pravic 
nastopa za tuje košarkarje in košarkarice. 
Pri tem pa velja, da mora za vsak klub 1. 
A moške SKL na vsaki tekmi nastopiti naj-
manj 7 igralcev s slovenskim državljan-
stvom, 5 pa je lahko tujcev. Če na tekmi 
nastopi 10 igralcev, mora biti v ekipi 7 
igralcev s slovenskim državljanstvom in 
3 tujci. Za vsak klub 1. ženske SKL mora 
na vsaki tekmi nastopiti najmanj 9 igralk s 
slovenskim državljanstvom, 3 pa so lahko 
tujke. Če na tekmi nastopi 10 igralk, mora 
biti v ekipi 9 igralk s slovenskim državljan-
stvom in 1 tujka.

Košarkarske zveze evropskih držav na raz-
lične načine opredeljujejo pojem tujcev v 
nacionalnih tekmovanjih, prevladuje pa 
opredelitev, ki je vezana na državljanstvo. 
V Španiji so npr. kot tujci opredeljeni vsi 

igralci, ki ne morejo nastopati za državno 
reprezentanco. V Franciji so iz opredeli-
tve tujcev izvzeli tako imenovane »doma 
vzgojene igralce«, torej igralce, ki so se 
kot tujci pričeli s košarko ukvarjali med 12. 
in 21. letom starosti v francoskih klubih. V 
Italiji in Turčiji ločujejo tujce in naturalizi-
rane igralce. V nekaterih državah ločeno 
obravnavajo tujce iz neevropskih držav 
ali tujce iz držav izven Evropske unije.

Podatki v Tabeli 1 se nanašajo na maksi-
malno dovoljeno število tujcev v članskih 
ekipah, ki sodelujejo v najkakovostnej-
šem, praviloma profesionalnem tekmo-
vanju (ligi) posamezne države, ter na 
ekipo z 12 igralci, ki imajo pravico nasto-
panja na posamezni tekmi.

Na osnovi podatkov iz Tabele 1 lahko 
ugotovimo, da košarkarske zveze praktič-
no vseh evropskih držav oziroma članic 
FIBA Europe formalno omejujejo število 
tujcev v članskih ekipah najkakovostnej-
ših tekmovanj, nekatere (Turčija, Rusija, 
Poljska, Izrael, Hrvaška …) pa omejujejo 
tudi število tujcev, ki so lahko hkrati v 
igralni peterki. S petimi dovoljenimi tujci 

je Slovenija v okviru poprečja, ki za na-
vedenih 20 držav znaša 5,3 tujca. Košar-
karske zveze 9 od analiziranih 20 držav 
so pri omejevanju števila tujcev bolj re-
striktivne kot Slovenija. Zanimivo je tudi, 
da so košarkarske zveze prav vseh držav 
bivše Jugoslavije (bivšega skupnega ko-
šarkarskega prostora, ki pa ga še zmeraj 
oziroma ponovno povezuje skupno tek-
movanje) pri omejevanju števila tujcev 
bolj restriktivne kot Slovenija.

V zadnjih letih je mogoče zaslediti trend 
upadanja števila dovoljenih tujcev in s 
tem torej dejstvo, da si nacionalne ko-
šarkarske zveze z restriktivnejšo politiko 
omejevanja števila tujcev prizadevajo 
v nacionalnih tekmovanjih zaščititi la-
stno produkcijo in možnost uveljavljanja 
doma vzgojenih igralcev. V naslednji se-
zoni naj bi se število tujcev zmanjšalo na 
Nizozemskem ter v Nemčiji in Avstriji.

Na podlagi zbranih podatkov lahko oce-
nimo, da slovenski klubi oziroma njihove 
članske ekipe, ki sodelujejo v evropskih 
mednarodnih tekmovanjih, zaradi aktu-
alne omejitve števila tujcev (na največ 5) 

Tabela 1: Pregled omejevanja števila tujcev v najkakovostnejših ligah po Evropi (Strokov-
ni svet KZS, 2011)

DRŽAVA
ŠTEVILO 
TUJCEV

OPOMBA

1 AVSTRIJA 2 V naslednji sezoni zmanjšanje na 1 tujca.

2 BELGIJA 7

3 FRANCIJA 5 V kvoto tujcev niso všteti »doma vzgojeni igralci«.

4 GRČIJA 6

5 HRVAŠKA 4 Največ 2 v igralni peterki.

6 IZRAEL 6 Največ 3 v igralni peterki.

7 ITALIJA 6 + 1* *Dodaten tujec je lahko le naturaliziran igralec.

8 LITVA 5 + 1* *Za dodatnega plačilo 15.000 EUR takse.

9 MAKEDONIJA 4

10 NEMČIJA 7 V naslednji sezoni zmanjšanje na 6 tujcev.

11 NIZOZEMSKA 7 V naslednji sezoni zmanjšanje na 6 tujcev.

12 POLJSKA 5 Največ 3 v igralni peterki.

13 RUSIJA 6 Največ 3 v igralni peterki.

14 ŠPANIJA 5 + 2* *Izven držav FIBA Europe.

15 SLOVAŠKA 3 Kot tujci se štejejo samo igralci izven EU.

16 SLOVENIJA 5

17 SRBIJA 4

18 ŠVICA 6

19 TURČIJA 5 + 1*
*Dodaten tujec je lahko le naturaliziran igralec 
Največ 3 v igralni peterki.

20
VELIKA BRITA-
NIJA

3 Kot tujci se štejejo samo igralci izven EU.
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v primerjavi s svojimi konkurenti pri tem 
niso v podrejenem položaju. Nasprotno, 
lahko ugotovimo, da so slovenski klubi, 
ki sodelujejo v regionalni ligi (Jadranska 
liga) glede števila tujcev in v primerjavi 
s svojimi konkurenti iz Srbije in Hrvaške 
v boljšem položaju (Strokovni svet KZS, 
2011).

V pričujoči raziskavi smo želeli podrob-
neje osvetliti in analizirati problematiko 
igranja tujih košarkarjev na najvišji ravni 
klubskega tekmovanja pri nas, tj. 1. A SKL. 
V obdobju zadnjih osmih sezon (2003–
2011) smo ugotavljali število vseh tujcev 
v posameznih sezonah in klubih, njiho-
vo starost, njihov izvor oz. državljanstvo, 
igralna mesta, število odigranih tekem 
in igralni čas. Na osnovi igralne statisti-
ke smo za vse tuje košarkarje izračunali 
indeks učinkovitosti (EFF) in tako skušali 
oceniti njihovo kakovost oz. učinkovitost 
igranja. 

Metode �
V analizo igranja tujcev so bili vključeni 
vsi igralci iz tujine oz. vsi košarkarji s sta-
tusom tujca, ki so imeli v tekmovalnih 
sezonah od 2003/04 do 2010/11 pravi-
co nastopanja za moške članske ekipe 
v našem najkakovostnejšem klubskem 
tekmovanju, tj. v 1. A slovenski košarkar-
ski ligi. V vzorec smo izbrali vse tuje ko-
šarkarje, ki so zaigrali vsaj na eni uradni 
tekmi. Pri tem smo zajeli vse tekme lige 
v izbranem obdobju, vključno z zadnjimi 
krogi lige za prvaka in lige za obstanek.

Najpomembnejše spremenljivke, ki smo 
jih uporabili v nalogi, so bile:

število vseh tujcev v izbranih košarkar- –
skih sezonah,

starost tujcev v izbranih košarkarskih  –
sezonah,

njihov izvor oz. državljanstvo, –

klub, za katerega so nastopali v izbra- –
nih košarkarskih sezonah,

igralna mesta igralcev iz tujine, –

število odigranih tekem in igralni čas  –
igralcev iz tujine ter

igralna uspešnost kluba, za katerega so  –
nastopali v izbrani košarkarski sezoni, 
in njihova individualna kakovost glede 
na izmerjen indeks učinkovitosti (EFF) 
v izbranih košarkarskih sezonah.

Kakovost in uspešnost tujih košarkarjev 
smo ugotavljali s pomočjo uradne stati-
stike tekem, objavljene na spletnih stra-

neh KZS (http://www.kzs.si/). Na osnovi 
teh podatkov smo za vse izbrane igralce 
izračunali koeficient učinkovitosti (EFF), 
ki upošteva vse statistične parametre za 
posameznega igralca, ki so v statistični 
preglednici uradne statistike KZS nareje-
ni po naslednji formuli1:

EFF = PT+RT+AS+ST+BS-TO-(P3A-P3M)-

(P2A-P2M)-(P1A-P1M)

Podatke o številu tujcev, njihovi starosti, 
državljanstvu in klubu, za katerega so na-
stopali, smo pridobili s pomočjo registra-
cijske komisije Košarkarske zveze Sloveni-
je, ki vodi knjigo vseh registriranih tujih 
igralcev košarkarjev v Republiki Sloveniji. 
Ostale podatke smo pridobili s pomočjo 
uradne statistike tekem, objavljene na 
spletnih straneh KZS (http://www.kzs.
si/).

1 Legenda sklepnih akcij: 
PT – točke, RT – skoki, AS – podaje, ST – ukra-
dene žoge, BS – blokade, TO – izgubljene žoge, 
P3A – število vrženih metov za tri točke, P3M – 
število zadetih metov za tri točke, P2A – število 
vrženih metov za dve točki, P2M – število 
zadetih metov za dve točki, P1A – število vrže-
nih metov za eno točko, P1M – število zadetih 
metov za eno točko

Podatke smo uredili in obdelali s pomo-
čjo računalniškega programa Microsoft 
Excel 2010 in IBM SPSS Statistisc (verzija 
19).

Rezultati in razlaga �

Pregled tujih košarkarjev po 
številu in klubih, za katerega 
so nastopali

Pogled v zgodovino igranja tujih košar-
karjev v Sloveniji nam pove, da je skupno 
število tujcev, ki so igrali v slovenskih klu-
bih prvič preseglo število 100 v sezoni 
2001/02 (Dežman idr., 2003). Že takrat je 
bil ugotovljen konstanten trend pove-
čevanja števila tujcev v slovenskih košar-
karskih klubih, hkrati pa avtorji Smernic 
razvoja košarke v Sloveniji (Dežman idr., 
2003) ugotavljajo tudi, da v Slovenijo 
ne prihajajo igrati najkakovostnejši tuji 
košarkarji, temveč manj kakovostni, ki za-
sedajo mesta slovenskim perspektivnim 
igralcem.

Tabela 2 prikazuje število tujcev, ki so za-
stopali barve različnih klubov v 1. A slo-
venski košarkarski ligi po letu 2002.

Tabela 2: Pregled števila tujih košarkarjev v 1. A SKL od sezone 2003/04 po klubih

Klubi \ Sezone
2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

Skupna 
vsota

Elektra Šoštanj 2 1 2 3 3 6 4 2 23

Helios Domžale 3 4 6 2 5 4 5 3 32

Hopsi Polzela 2 1 5 4 4 16

Koper 2 2 4 6 4 2 4 24

Krka Novo mesto 8 6 2 2 5 7 6 3 39

Maribor 2 1 3

Nova Gorica 3 3

Parklji Ljubljana 1 1

Postojna 3 4 5 4 16

Rogla Zreče 1 1 2 2 6

Sežana 5 1 2 3 4 15

Slovan 2 3 5 6 8 4 1 1 30

Šenčur Kranj 5 5

Šentjur 2 3 2 2 5 5 2 3 24

TCG Škofja Loka 1 1 2 2 1 2 9

Triglav Kranj 1 2 2 5

Union Olimpija 6 7 10 4 4 8 7 7 53

Zagorje 2 2 5 6 4 19

Zlatorog Laško 3 6 7 6 6 4 4 3 39

Skupna vsota 42 38 47 44 54 60 48 29 362
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V Tabeli 2 so zajete vse ekipe, ki so v iz-
branem obdobju igrale v 1. A SKL. Ne-
katere so nastopale v našem najvišjem 
klubskem tekmovanju v celotnem izbra-
nem obdobju, nekatere pa samo v dolo-
čenih sezonah. Ugotovimo lahko, da so 
vsi slovenski prvoligaški klubi v izbranem 
obdobju nastopali vsaj z enim tujcem ali 
več. Izjema je le ekipa Parkljev iz Ljublja-

ne, ki je v zadnji sezoni (2010/11) kot edi-
na nastopala brez tujca.

S Slike 1 je razvidno postopno naraščanje 
skupnega števila tujcev v 1. A SKL do se-
zone 2008/2009. V zadnjih dveh sezonah 
je zaznati postopni upad števila tujcev v 
1. A SKL, kar bi lahko pripisali omejevanju 
števila tujih košarkarjev s strani Košarkar-
ske zveze Slovenije ter slabi ekonomski 

moči klubov, ki je povezana z razmerami 
v slovenskem gospodarstvu in verjetno 
tudi z zmanjševanjem obsega javnih 
sredstev, namenjenih športu.

Osnovne demografske značil-
nosti tujih košarkarjev

Pregled starostne strukture nam pokaže 
približno enak delež košarkarjev v staro-
stnih razponih od 21 do 25 let in od 26 
do 30 let. 78 % vseh tujih košarkarjev je 
starih od 21 do 30 let. Samo 10 % je mlaj-
ših od 21. leta. V izbranem obdobju je 
bil najmlajši košarkar iz tujine star 16 let, 
najstarejši pa 45 let. Očitno se slovenski 
klubi odločajo predvsem za izkušenejše 
igralce iz tujine in ne novince.

Med tujimi košarkarji, ki igrajo v 1. A SKL, 
prevladujejo košarkarji iz prostora bivše 
skupne države, kar lahko pripišemo ge-
ografski bližini, kulturnim ter jezikovnim 
podobnostim in tudi ekonomskemu de-
javniku. Splošno znano je, da so tuji igralci 
za klube lahko celo finančno dostopnejši 
kot domači. To seveda še posebej velja za 
košarkarje iz gospodarsko manj razvitih 
in ekonomsko šibkejših držav, kamor lah-
ko prištevamo tudi košarkarje iz prostora 
bivše Jugoslavije. Samo približno petina 
tujcev prihaja iz ZDA oz. severne Ameri-
ke. Po vsej verjetnosti so slednji tudi ce-
novno manj dostopni kot prej omenjeni 
košarkarji iz sosednjih balkanskih držav.

Med tujci močno prevladujejo košarkarji 
na igralnem mestu centra, sledijo jim bra-
nilci, daleč najmanj pa je krilnih igralcev.

Glede na manjše število visokoraslih slo-
venskih košarkarjev je tak podatek priča-
kovan in razumljiv. Nekoliko preseneča 
razmeroma veliko število branilcev. V Slo-
veniji namreč ne primanjkuje košarkarjev 
na tem igralnem mestu. Glede na veliko 
število tujih branilcev se seveda postavlja 
vprašanje kakovosti domačih igralcev na 
tem igralnem mestu.

Igralni čas tujcev in kakovost 
tujih košarkarjev

Tuji košarkarji igrajo v povprečju 40 % 
vsega igralnega časa, ki je na voljo. Po-
datki kažejo, da so največ igralnega časa 
tujim košarkarjem namenili v KK Union 
Olimpija in to kar povprečno 123 minut 
na tekmo oziroma 61,6 % igralnega časa. 
Podatek je pričakovan, saj v tem klubu 
tudi igra največje število tujcev.

Slika 1: Število igralcev iz tujine v 1. A SKL po sezonah v izbranem obdobju.

Slika 2: Starostna struktura igralcev iz tujine.

Slika 3: Nacionalnost tujih košarkarjev.
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V nadaljevanju smo analizirali še kakovost 
tujih košarkarjev, in sicer s pomočjo skle-
pnih akcij, ki se beležijo v sklopu statisti-
ke igre in omogočajo izračun koeficienta 
učinkovitosti (EFF).

Višji indeks pomeni višjo oceno učinko-
vitosti igranja. Glede na povprečne vre-
dnosti EFF lahko ugotovimo, da je imel 
KK Hopsi iz Polzele najučinkovitejše tuj-
ce, na prvih mestih pa lahko zasledimo 
še Šentjur in Koper. Naših najuspešnej-
ših klubov (Union Olimpija, Krka, Helios 
Domžale, Zlatorog Laško, Slovan) ne 
zasledimo med klubi z najučinkovitejši-
mi tujci. Vendar je potrebno opozoriti, 
da na rezultate oz. višino indeksa poleg 
številčnosti in igralnega časa (minutaže) 
igralcev iz tujine vpliva tudi kakovost 
soigralcev v ekipi, torej kakovost ostalih 
tujcev in predvsem domačih igralcev. V 
ekipi s kakovostnejšimi domačimi igral-
ci torej tujci težje dosežejo visok indeks 
učinkovitosti. Poleg omenjenega vpliva 
na rezultate tudi faza tekmovanja v dr-
žavnem prvenstvu. Nekateri klubi, ki so v 
izbranem obdobju igrali v Evroligi (Union 
Olimpija) in v Jadranski ligi (Union Olim-
pija, Krka, Helios, Laško in Slovan), so se 
namreč v izbranih sezonah vključili šele 
v sklepni del državnega prvenstva (t. i. 
ligo za prvaka). Kakovost ekip je v ligi za 
prvaka, kamor se uvrstijo najboljše ekipe 
iz rednega dela tekmovanja, seveda viš-
ja kot v ligi za obstanek, kjer tekmujejo 
ekipe z dna lestvice rednega dela tekmo-
vanja. Na tekmah proti bolj kakovostnim 
ekipam posamezni igralci seveda težje 
dosežejo visoke indekse učinkovitosti.

Slika 4: Struktura tujih košarkarjev po igralnih mestih.

Slika 5: Delež igralnega časa tujcev po klubih v izbranem časovnem obdobju.

Tabela 3: Filtriran pregled (število tujcev v izbranem obdobju je 10 ali več) povprečnih koeficientov učinkovitosti po klubih glede na 
igralni čas igralcev iz tujine

Klub
Št. tujcev v vseh 

sezonah
Vsota EFF

Povprečje EFF 
tujca na tekmo

Povprečno št. igranih mi-
nut na tekmo na tujca

Indeks EFF/igralni čas 
(minutaža)

Sežana 15 126,65 8,44 25,80 0,33

Postojna 16 120,35 7,52 21,56 0,35

Elektra Šoštanj 23 169,98 7,39 20,74 0,36

Zagorje 19 173,39 9,13 23,79 0,38

Slovan 30 222,02 7,40 19,17 0,39

Koper 24 240,58 10,02 24,96 0,40

Krka Novo mesto 39 361,53 9,27 22,28 0,42

Union Olimpija 53 418,79 7,90 18,60 0,42

Helios Domžale 32 304,03 9,50 21,72 0,44

Zlatorog Laško 39 382,26 9,80 22,18 0,44

Šentjur 24 276,63 11,53 25,33 0,46

Hopsi Polzela 16 202,97 12,69 24,44 0,52
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V nadaljevanju smo glede na višino in-
deksa EFF tuje košarkarje razdelili na štiri 
skupine oz. kakovostne kategorije: neka-
kovostni, manj kakovostni, kakovostni in 
zelo kakovostni igralci. Pri tem smo upo-
števali kriterije, ki jih uporablja Košarkar-
ska zveza Slovenije.

Izmed 362 tujcev, ki so igrali v zadnjih 
osmih sezonah v slovenskih prvoligaših, 
jih 52 spada v kategorijo zelo kakovo-
stnih, kar predstavlja 14 % vseh tujcev. 
Največ tujcev spada v kategorijo manj 
kakovostnih, skoraj 60 % vseh tujcev pa 
lahko uvrstimo med manj kakovostne in 
nekakovostne. 

Čeprav, kot rečeno, na višino indeksa 
učinkovitosti igranja EFF vpliva več de-
javnikov, pa lahko z veliko mero goto-
vosti sklepamo, da kriteriji selekcije tujih 
košarkarjev s strani klubov niso najbolj 
ustrezni in da kakovost tujih košarkarjev 
ni takšna, da bi na njihov račun zanemar-
jali razvoj perspektivnih mladih domačih 
igralcev.

Zagotovo je na kakovost igranja tujcev 
vplivala tudi aktualna gospodarska in 
politična kriza, kar se je sprva poznalo na 
kvaliteti – klubi so se odločali za nakupe 
manj kvalitetnih – cenejših tujcev, v za-
dnji sezoni pa se to opazi tudi na številu 
tujcev, ki je drastično upadlo.

Zaključek �

V Sloveniji imamo veliko mladih nadar-
jenih košarkarjev, ki za svoj košarkarski 
razvoj in afirmacijo potrebujejo čim ve-
čje število tekem in čim bolj pomembno 
vlogo v svojih ekipah. Če v teh ekipah 
igrajo kakovostni tuji košarkarji, lahko 
to pozitivno vpliva na razvoj mladih ko-
šarkarjev. V nasprotnem primeru se do-
gaja, da manj kakovostni tuji košarkarji 
zmanjšujejo priložnost za igro mlajšim 
domačim igralcev in s tem tudi možnost 
za njihov razvoj in nabiranje potrebnih 
izkušenj. Glede na finančno situacijo, ki 
vlada v večini naših klubov, in slabo per-
spektivo v tem pogledu, bi morali naši 
klubi manj posegati po manj kakovo-
stnih tujih košarkarjih in se bolj usmeriti 
v načrtno in strokovno delo z domačimi 
mladimi igralci in njihov razvoj. Žal (ali 
pa na srečo) bo verjetno finančna situ-
acija sama klubom onemogočila drage 
nakupe tujih košarkarjev in jih prisilila v 
bolj kvalitetno delo z mladimi domačimi 
košarkarji. Glede na rezultate pričujoče 
študije lahko rečemo, da je trend zmanj-
ševanja števila tujcev v zadnjih dveh se-
zonah že mogoče zaslediti. Kljub vsemu 
pa obstaja nevarnost, da bodo klubi še 
naprej v prevelikem obsegu posegali po 
tujih, čeprav cenejših in posledično še 

manj kakovostnih igralcih, namesto da bi 
se bolj usmerili v lastno produkcijo igral-
cev in s tem v večji meri vplivali tudi na 
razvoj slovenske košarke nasploh. V času 
pred pomembnimi košarkarskimi tekmo-
vanji, ki jih bo gostila Slovenija (evropsko 
prvenstvo za košarkarje do 20. leta staro-
sti in evropsko člansko prvenstvo), lahko 
samo ponovimo ugotovitev, zapisano v 
Smernicah razvoja košarke v Sloveniji, ki 
jih je sprejela skupščina KZS že pred več 
kot desetletjem. »Kakovostni tuji igralci 
v članski konkurenci v Sloveniji so do-
brodošli, manj kakovostni pa ne smejo 
zasesti mest perspektivnim domačim 
igralcem« (Dežman idr., 2003).
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Slika 6: Delež tujcev po klubih glede na oceno kakovosti v izbranem obdobju.

Jakob Tratar
absolvent Fakultete za šport

jakob.tratar@gmail.com




