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I. UVOD 
 
KK Ajdovščina je, v obdobju zadnjih treh let z angažiranjem profesionalnega strokovnega delavca za vodenje 
in delo z mlajšimi kategorijami, vzpostavil organizacijsko urejen ter strokovno utemeljen okvir programa 
dela z mlajšimi starostnimi kategorijami, ki vključuje delo v košarkarskih krožkih oziroma v okviru interesnih 
dejavnosti na osnovnih šolah, nadalje pa tudi klubsko košarkarsko šolo ter vadbene skupine in tekmovalne 
ekipe v vseh starostnih kategorijah, ki jih v okviru starostne kategorizacije mlajših kategorij določa KZS (U09, 
U11, U13, U15, U17 in U19). 
 
Ker so se ob tem pojavljala nekatera odprta vprašanja glede organizacije ter ciljev, obsega in vsebin 
strokovnega dela z mlajšimi kategorijami, smo se v okviru Strokovnega štaba kluba odločili za pripravo 
dokumenta, ki bo jasno in nedvoumno ter strokovno utemeljeno določal doktrino in organizacijo klubskega 
strokovnega dela. Kot tak ta dokument deloma povzema in je nastal na osnovi predhodno že pripravljenega 
in sprejetega »Splošnega okvirja strategije in ciljev organizacije in izvajanja strokovnega dela v KK 
Ajdovščina«, ki ga je marca 2017 pripravil Krump, takrat kot kandidat za vodjo strokovnega štaba kluba. V 
obeh primerih gre za strateško in dolgoročno zasnovana dokumenta, katerih glavni namen je usmerjanje in 
usklajeno delovanje vseh dejavnikov in deležnikov delovanja KK Ajdovščina. To pomeni, da je dokument v 
nekoliko prilagojeni verziji neposredno namenjen tudi igralcem mlajših kategorij in njihovim staršem. 
 
Ob formalni potrditvi tega dokumenta (vodstvo kluba) bodo tako na eni strani organizacijski in strokovni 
delavci dobili obvezujoče smernice svojega dela, na drugo strani pa igralci mlajših kategorij in njihovi starši 
uvid v sistem klubskega dela ter vnaprejšnje informacije o možnostih, pogojih in zahtevah, ki jih vstop v 
klubsko delo na eni strani ponuja in omogoča, na drugi pa postavlja tudi kot obvezujoče.  
 
 

II. DEJAVNOST IN CILJI STROKOVNEGA DELA V KK AJDOVŠČINA 
 
S splošnim okvirjem strategije ter organizacije in izvajanja strokovnega dela v KK Ajdovščina je klub naloge 
in cilje svojega delovanja določil v treh smereh in sicer;  
 

1. Strateški cilji 
v okviru katerih je vodstvo kluba ocenilo, da imajo Ajdovščina, kot občina in mesto ter  KK Ajdovščina, kot 
regionalno pomembna  in prepoznavna športna organizacija, ustrezne izhodiščne potenciale, ki klubu 
omogočajo, da lahko, seveda ob ustrezni naklonjenosti in podpori širše lokalne skupnosti, pri načrtovanju 

konkretnih letnih in obdobnih ciljev izhaja iz ambicije postopnega prevzemanja vloge nosilca 
kakovosti in razvoja košarkarskega športa v Goriški regiji.  
 
To pomeni, da bi klub lahko in moral v okvir strategije svojega nadaljnjega delovanja in razvoja vključiti 
naslednje usmeritve; 

 aktivna popularizacija košarkarskega športa, ki bo ustvarjala pogoje množičnega vključevanja in 
ukvarjanja s košarko, 

 vzpostavitev strokovno utemeljenega sistema selekcije in usmerjanja mladih igralcev v kakovostni 
in vrhunski tekmovalni šport na področju košarke, 

 postopno dograjevanje organizacije delovanja kluba, ki naj na športnem področju omogoča 
ustrezno optimalno raven profesionalizacije strokovnega dela, 

 formiranje kakovostnega in dovolj številčnega strokovnega štaba, kar vključuje tudi selekcijo in 
razvoj lastnih strokovnih kadrov, 

 postopno večanje obsega in intenzivnosti ter kakovosti izvajanja športnih programov, 
 strokovnost izvajanja športnih programov temelji na večanju interdisciplinarnosti oziroma uvajanju 

strokovnjakov različnih profilov. 
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Te usmeritve bi se na športno tekmovalnem področju klubskega delovanja morale udejanjati v naslednjih 
ciljih; 

 večanje števila kakovostnih in vrhunskih igralcev, 
 uspešno primarno uveljavljanje teh igralcev na nacionalni ravni v članski in mladinski kategoriji ter 

v okviru mlajših kategorij, 
 sekundarno uveljavljanje najkakovostnejših igralcev na mednarodni klubski in reprezentančni ravni, 
 KK Ajdovščina sodeluje v nacionalnih uradnih tekmovanjih v vseh starostnih kategorijah z najmanj 

eno tekmovalno ekipo, 
 tekmovalna uspešnost klubskih tekmovalnih ekip se načrtuje in realizira v okviru realne kakovosti 

igralcev in ekip, pri tem pa je usmerjena k postopnemu, vendar kontinuiranemu napredku.  
 
Kot rečeno, takšna strateška usmeritev potrebuje na eni strani nekaj širšo podporo lokalne skupnosti (in to 
ne samo na materialnem področju), na drugi strani pa tudi zavedanje samega kluba, da mora takšna 
podpora delovati kot soustvarjalna sinergija povratnega prispevka kluba h kakovosti življenja in bivanja 
prebivalstva občine in regije ter k prepoznavnosti in uveljavljenosti mesta in občine v regiji oziroma regije 
na nacionalni ravni.     
 

2. Osnovne dejavnost kluba na športnem področju, ki so naslednje; 
 popularizacija košarkarskega športa in usmerjanje otrok v učenje in vadbo košarke, 
 izvajanje programov interesnih dejavnosti v okviru šolskega športa (košarkarski krožki, šola košarke)  
 izvajanje programov množičnega tekmovalnega športa otrok in mladine (rekreativni šport), 
 izvajanje programov selekcijskega tekmovalnega športa otrok in mladine usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport, 
 učenje in vadba košarke na ravni množičnega rekreativnega in tekmovalnega športa mladih  
 izvajanje trenažnega procesa na kakovostnem in vrhunskem nivoju, 
 izvajanje programov usmerjanja telesnega razvoja igralcev ter njihove kondicijske priprave, 
 izvajanje selekcijskega procesa (identifikacija taletnov) in usmerjanja igralcev, 
 izvajanje procesa »scoutinga« in do selekcioniranja,  
 medicinska podpora trenažnega in tekmovalnega procesa ter celovita zdravstvena oskrba igralcev 

(po poškodbena terapija, preventiva in kurativa, regeneracija in nutricistika),  
 skrb za celoviti psihosocialni in osebnostni razvoj igralcev, 
 sodelovanje pri skrbi za šolsko uspešnost igralcev in pri pedagoški podpori usklajevanja šolskih in 

športnih obveznosti, 
 zagotavljanje materialno finančnih pogojev za izvajanje športne dejavnosti, 
 zagotavljanje strokovno-organizacijske, tehnične in logistične ter administrativne podpore  izvajanja 

športne dejavnosti. 
 

3. Cilji in naloge izvajanja športne dejavnosti v šoli košarke in tekmovalnem športu mladih 
3.1. Popularizacija košarkarskega športa in zagotavljanje množičnosti; 

 ustvarjanje pogojev za množično ukvarjanje s košarko, 
 usmerjanje otrok v vadbo in igranje košarke, 
 zagotoviti možnost vadbe in igranja košarke vsem zainteresiranim. 

3.2. Kakovostna selekcija (identifikacija talentov) in do selekcioniranje; 
 sistematično in strokovno ugotavljanje potencialov in preddispozicij, 
 načrtno spremljanje in usmerjanje razvoja sposobnosti in lastnosti posameznika. 

3.3. Usmerjanje oziroma športna orientacija mladih igralcev (glej shemo 02 v naslednjem poglavju). 
3.4. Izvajanje kakovostnega in sistematičnega procesa učenja in vadbe košarke; 

 individualizirani programi usmerjeni v košarkarski razvoj posameznika, 
 vključitev posameznika v ekipo, 
 razvoj ekipe in posameznika znotraj ekipe. 

3.5. Sistematični razvoj telesnih sposobnosti ter izvajanje treninga telesne priprave in proti 
poškodbene preventive. 
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3.6. Izvajanje potrebne zdravstvene preventive in kurative ter medicinske podpore trenažnemu in 
tekmovalnemu procesu. 

3.7. Sistematičen razvoj osebnostnih lastnosti. 
3.8. Individualno planiranje in usklajevanje 

 šolskih in športnih ciljev, 
 izobraževalnih ali poklicnih obveznosti s športnimi aspiracijami in obveznostmi. 

3.9. Sodelovanje s šolami oz. izobraževalnimi institucijami pri pripravi in realizaciji individualiziranih 
izobraževalnih programov, ki bodo upoštevali in vključevali tudi zakonsko opredeljene možnosti 
usklajevanja s športnimi obveznostmi; 
 športni oddelki v osnovnih in srednjih šolah, 
 status športnika oziroma pedagoška pogodba športnika, 
 individualna učna pomoč. 

3.10. Individualno načrtovanje športne kariere v skladu z realno ter strokovno ocenjenimi možnostmi, 
kar vključuje; 
 sistematično dolgoročno spremljanje individualnega športnega razvoja (testiranja), 
 analiziranje posameznikove igralne uspešnosti, 
 analiziranje uspešnosti v usklajevanju športnih in šolskih obveznosti, 
 omejevanje vpliva športnih agentov in ustvarjanja nerealnih komercialnih pričakovanj. 

3.11. Sistematično uveljavljanje najbolj nadarjenih in kakovostnih posameznikov v skladu z njihovimi 
dejanskimi sposobnostmi in aspiracijami. 

3.12. Doseganje tekmovalnih rezultatov in načrtovanih tekmovalnih ciljev v skladu z realnim 
potencialom in kakovostjo tekmovalnih ekip. 

3.13. Sistematično in organizirano usmerjena ekipna vzgoja ter ustvarjanje klubske pripadnosti. 

                   
Tako določene klubske dejavnost in cilji strokovnega dela so podlaga in okvir za postavitev konkretne 
oziroma izvedbene organizacije strokovnega dela na področju mlajših kategorij KK Ajdovščina. Seveda pa je 
pri tem potrebno upoštevati in vključevati tudi vsa tista širša in splošna izhodišča organizacije strokovnega 
dela, ki jih kot relevantne definirajo normativne in zakonske podlage športnega področja v Sloveniji 
(občinski normativni akti ter sistem javnega financiranja, Zakon o športu), nadalje normativni okvirji 
delovanja na področju košarkarskega športa (KZS, FIBA), prav tako pa tudi akademska in znanstveno 
raziskovalna sfera (strokovna doktrina) ter izkušnje in primeri dobre prakse klubskega delovanja v slovenski 
in mednarodni košarki.       
 
 

III. ORGANIZACIJA STROKOVNEGA DELA V MLAJŠIH KATEGORIJAH KK AJDOVŠČINA 
 

Splošna organizacija izvajanja programov športnega področja (na naslednji strani glej SHEMO 01; 
Organizacija izvajanja programov športnega področja kluba), s tem pa tudi organizacija strokovnega 
dela v okviru programov mlajših kategorij temelji na 
 
- enotni strokovni doktrini na vseh ravneh izvajanja programov, 
- hierarhični podrejenosti vseh organizacijskih segmentov delovanja (posamezni programi, posamezne 

vadbene skupine in tekmovalne ekipe) ključnim ciljem delovanja kluba, 
- štabnemu delovanje podpornih sistemov (telesni razvoj, kondicijska priprava, zdravstveno področje, 

pedagoško področje oziroma področje usklajevanja športnih in šolskih obveznosti, …).  
 

Tako zastavljeno organizacijo športnega področje upravljata in vodita 

- Vodstvo kluba in  
- Strokovni štab kluba. 
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Shema 01; Organizacija izvajanja programov športnega področja kluba 

 
 

VADBENE SKUPINE ZA DODATNO IDIVIDUALNO DELO 
 glavni trener in pomočnik trenerja članov, trenerji mlajših kategorij 
 trener za telesni razvoj in kondicijsko pripravo 
 zdravnik in fizioterapevt 

 

 poslovnem področju 

VODSTVO KLUBA 

PISARNA KLUBA STROKOVNI ŠTAB KLUBA 

 trener moške članske ekipe  
 pomočnik trenerja članske ekipe 
 trener mladinske ekipe 
 trener kadetske ekipe  
 vodja strok. štaba ml. kategorij in šole košarke 
 trener za kondicijsko pripravo in telesni razvoj 
 zdravnik  
 fizioterapevt 

  

VODJA STROKOVNEGA ŠTABA KLUBA 

ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE TER  
IZVAJANJE DEJAVNOSTI KLUBA NA … 

 

organizacijskem področju 

izobraževalnem in šolskem področju 

zdravstveno preventivnem in kurativnem področju 

ŠPORTNO-TEKMOVALNEM PODROČJU 

DIREKTOR (SEKRETAR) KLUBA 

VADBENE SKUPINE ŠOLE KOŠARKE 

 
  

 trenerji U11 in U9 
 vaditelji šolskih vadbenih skupin 

  

VADBENA SKUPINA ČLANI IN U19 
 

 glavni trener članov  
 pomočnik trenerja članov 
 trener U19 

VADBENA SKUPINA 
KADETI U17 

 

 trener U19  
 trener U17  

 

STROKOVNI ŠTABA MLAJŠIH KATEGORIJ IN ŠOLE KOŠARKE ČLANSKO - MLADINSKI ŠTAB 

PIONIRSKE VADBENE SKUPINE  
U15, U13,  U11 in U9 

 
  

 trenerji in pomočniki trenerjev  
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IV. SISTEM TER OPERATIVNO IZVAJANJE PROCESA USMERJANJA IN SELEKCIJE IGRALCEV 
 
Kot rečeno; ob upoštevanju usmeritev Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v RS ter na 
podlagi Smernic razvoja slovenske košarke (KZS), KK Ajdovščina organizira in izvaja strokovno delo na 
področju programov mlajših kategorij na treh ravneh; 
1. Izvajanje programov interesnih dejavnosti v okviru šolskega športa (košarkarski krožki, šola košarke),  
2. Izvajanje programov množičnega rekreativno tekmovalnega športa otrok in mladine, 
3. Izvajanje programov selekcijskega tekmovalnega športa otrok in mladine usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport.  
 
Navedene tri ravni so tudi podlaga za organizacijo in izvajanje sistema usmerjanja otrok v ukvarjanje s 
košarkarskim športom ter nadaljnjega procesa selekcioniranja in športne orientacije, kar shematsko 

prikazuje naslednja SHEMA 02; 
 

RAVEN 
STROK. 
DELA 

FAZA USMERJANJA  
OZ. SELEKCIJE 

ORGANIZACIJSKI OKVIR 
STAROSTNA 
KATEGORIJA 

LETA 

IN
TE

R
ES

N
I  

ŠO
LS

K
I Š

P
O

R
T 1. PRIMARNO 

USMERJANJE  
(v košarkarski šport) 

 
 
 

 

o
d

 6
 d

o
 1

1
 

2. NADALJEVALNO 
USMERJANJE  
(v učenje in redno 

vadbo košarke) 

 

U9 in U11 

TE
K

M
O

V
A

LN
I Š

P
O

R
T 

 

3. PREDSELEKCIJA  
(postopno usmerjanje 

v tekmovalni šport) 

 

mlajši 
pionirji U13  

11 

12 

  
13 

4. PRVA FAZA 
SELEKCIJE  

(postopni prehod na 
raven selekcijskega 

tekmovalnega športa) 

  

starejši  
pionirji U15  

14 

  
15 

K
A

K
O

V
O

ST
N

I I
N

 V
R

H
U

N
SK

I 
TE

K
M

O
V

A
LN

I Š
P

O
R

T 

5. DRUGA FAZA 
SELEKCIJE  

(prehod na raven 
kakovostnega in 

vrhunskega   
tekmovalnega športa)  

  

kadeti U17  

16 

  
17 

6. ZAKLJUČNA 
FAZA SELEKCIJE 

(uveljavljanje na ravni 
kakovostnega in 

vrhunskega   
tekmovalnega športa) 

  

mladinci U19 
in 

člani 

18 

  
19 

  nad 
19 

           KLUBSKE VADBENE SKUPINE 
       2 do 3 skupine s po 14 do 16 igralci 

OSNOVNE ŠOLE – ŠOLSKI ŠPORT 

ŠOLSKI KOŠARKARSKI KROŽKI 

ŠOLSKI 
KOŠARKARSKI 

KROŽKI 

         KK  
     AJDOVŠČINA 

 

KLUBSKE VADBENE 
SKUPINE 

VADBENA SKUPINA IN 
TEKMOVALNA EKIPA  

U13 »A« in 
U15 »B«  

EKIPA  
U13 »B«  

NESELKCIONIRANE  
VADBENE SKUPINE  

TER OBČASNE 
TEKMOVALNE EKIPE   

SELEKCIONIRANA 
VADBENA SKUPINA 

TER TEKMOVAL. EKIPA  
U15 »A« in 

U17 »B«  

SELEKCIONIRANA 
VADBENA SKUPINA 

TER TEKMOVAL. EKIPA  
U17 »A« in 

U19 »B«  

MLADINSKA U19 »A«  
IN ČLANSKA VADBENA 

SKUPINA TER 
TEKMOVALNA EKIPA  
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SELEKCIJSKI TEKMOVALNI ŠPORT OTROK IN MLADINE 
USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

Vzporedno z izvajanjem selekcijskega procesa se izvaja tudi proces športne orientacije, katere osnovni cilj 
je zagotoviti vsakemu posamezniku možnost in pogoje za ukvarjanje s košarkarskim športom na želenem in 

pričakovanem ter z dejanskimi sposobnostmi usklajenem nivoju. Prikazuje ga naslednja SHEMA 03; 

 
 
 

V. KRITERIJI IZVAJANJA SELEKCIJSKEGA PROCESA MLADIH IGRALCEV 
 
Osnovni izhodišči izvajanja selekcijskega procesa mladih igralcev sta  

1. Identifikacija talentov, ki vključuje sistematično in strokovno ugotavljanje potencialov ter 

sposobnosti in značilnosti posameznikov, kot to pojasnjuje model preseka štirih bistvenih skupin 
lastnosti nadarjenih, kar prikazuje naslednja SHEMA 04; 

stopnja prisotnosti in razvitosti lastnosti 
sto

p
n

ja p
riso

tn
o

sti in
 razvito

sti 

ANTROPOMETRIJSKE 
ZNAČILNOSTI 

 višina 
 dolžina ekstremitet 
 mišični obsegi 
 obsegi maščevja 

TELESNE oz. 
MOTORIČNE SPOSOB. 
 gibljivost in koordinacija 
 moč in hitrost 
 eksplozivnost in agilnost 

sto
p

n
ja p

riso
tn

o
sti in

 razvito
sti 

(tudi za motorično ter za 
učenje košarkarske tehnike 

in taktike)

OSEBNOSTNE 
LASTNOSTI 

 temperament 
 karakter 
 emocionalna stabilnost 
 motivacija in aspiracije 

MENTALNE 
SPOSOBNOSTI  
 inteligentnost 
 mišljenje in učenje  
 mentalna agilnost 
 anticipacija 

 

stopnja prisotnosti in razvitosti lastnosti 

 

2. Ocena kakovosti, ki se izvaja s sistematičnim spremljanjem prisotnosti oziroma razvoja lastnosti, 
značilnosti in sposobnosti ter igralne uspešnosti posameznih igralcev.

MNOŽIČNI TEKMOVALNI 
ŠPORT MLADIH 

rekreativni nivo kakovostni nivo vrhunski nivo 

polprofesionalno ali 
profesionalno igranje košarke v 
mladinski in članski kategoriji 

amatersko ali 
rekreativno igranje 

košarke 

nadaljnje usmerjanje in usposabljanja za 
različne dejavnosti na področju športa;  

 strokovni delavci (vaditelji, trenerji), 
 strokovno organizacijski delavci (tehnični 

sodelavci, športni managerji in funkcionarji), 
 sodniki in pomožni sodniki. 

na podlagi izvedene selekcije usmerjamo v … 
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Tako identifikacija kakor tudi spremljanje stopnje prisotnosti oziroma razvitosti posameznih značilnosti in lastnosti ter sposobnosti mladih igralcev se ugotavlja v 

vseh fazah selekcijskega procesa na osnovi vnaprej določenih elementov, ki jih prikazuje naslednja TABELA 05; 

 FAZA 
SELEKC. 

ELEMENTI KAKOVOSTI KOT SELEKCIJSKI KRITERIJI   
ANTROPOMETRIJSKE 

ZNAČILNOSTI 
SPLOŠNE TELESNE 

SPOSOBNOSTI 
FUNKCIONALNE 

MOTOR.  SPOSOBNOSTI 
OSEBNOSTNE 

LASTNOSTI 
MENTALNE 

SPOSOBNOSTI 
KOŠARKARSKO 

ZNANJE 
IGRALNA 

USPEŠNOST 
način 

ugotavljanja meritve testiranja testiranja ocena trenerja ocena trenerja ocena trenerja statistika + ocena 

P
R

ED
 

SE
LE

K
C

IJ
A

 

- višina 
- dosežna višina 
- razpon rok 
- velikost stopala 
- višina staršev 
 
 

- gibljivost 
- elastičnost 
- splošna motorična 

koordinacija 
- splošna hitrost 

 

- koordinacija teka 
- tekalne sposobno. 
 

- osnovna in splošna 
usmerjenost v šport 

- sposobnost 
sodelovanja 

 

- sposobnost 
motoričnega učenja 

 

O
ce

n
je

va
n

je
 s

e 
iz

va
ja

 v
 s

kl
ad

u
 s

 s
ta

n
d

ar
d

i i
n

 n
o

rm
at

iv
i i

z 

P
R

EG
LE

D
A

 M
IN

IM
A

LN
IH

 K
O

ŠA
R

K
A

R
SK

IH
 Z

N
A

N
J 

ZA
 

ST
A

R
O

ST
N

E 
K

A
TE

G
O

R
IJ

E 
U

1
1

, U
1

3
 in

 U
15

  
(S

tr
o

ko
vn

i s
ve

t 
K

ZS
 in

 Z
K

TS
) 

ni relevantna 

P
R

V
A

 F
A

ZA
 

SE
LE

K
C

IJ
E 

 

           + 
- teža 
- mišični obsegi 
- obsegi maščevja 
 
 

 

           +      
- vzdržljivost 
- agilnost 
- eksplozivnost 

 

 

           +      
- delo rok in nog 
- gibanje z žogo 

 

- raven športnih 
aspiracij 

- nivo motiviranosti 
- raven in stalnost 

delavnih navad 
- socialne veščine 

- sposobnost 
taktičnega učenja  

- razumevanje 
enostavnih 
taktičnih navodil 

- primarna 
ustvarjalnost 
 

univerzalna 

D
R

U
G

A
 F

A
ZA

 

SE
LE

K
C

IJ
E 

 
 
 
 
 
 

 

           + 
- splošna moč 
- eksplozivna moč 
- vzdržljivostna moč 
 

 

           +      
- hitrost in moč pri 

obvladovanju žoge 
- skočna moč 
- skočna vzdržljivost 
 

 

           +      
- vodstvene sposob. 
- interaktivna 

komunikacija 
- prilagajanje in 

usklajevanje 
- zmagovalna 

mentaliteta 

- razumevanje 
kompleksnejših 
taktičnih navodil 

- kompleksna 
ustvarjalnost 
 
 

- na izbranem 
igralnem mestu 
 

- po posameznih 
elementih igre 

ZA
K

LJ
U

Č
N

A
 F

A
ZA

 

SE
LE

K
C

IJ
E 

zaključna 
opredelitev 

morfološkega 
statusa  

 
 
 
 
 
 

zaključna opredelitev  
gibalno motoričnega statusa  

 

      + 
- usklajevanje 

športnih in drugih 
obveznosti 

 
zaključna 

opredelitev 
osebnostnega 

statusa  

 
      + 
- razumevanje 

taktičnih sistemov 
- taktična disciplina 

 
zaključna 

opredelitev 
mentalnega  

statusa 

zaključna opredelitev  
igralnega in tekmovalnega  

statusa igralca 
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Neglede na način ugotavljanja posamezne igralčeve lastnosti, značilnosti  in sposobnosti, torej neglede ali 
se njihova prisotnost in razvitost ugotavlja objektivno z meritvami ali s subjektivnimi ocenami, se vsi 
elementi kakovosti oziroma selekcijski kriteriji (iz tabele 05) izražajo z ocenami od 1 do 5, pri čemer sta 

pomen in vsebina posameznih ocen naslednja in ju prikazuje TABELA 06;  

OCENA VSEBINA 
OCENE 

PRIMERJAVA S 
POPREČJEM POMEN ELEMENTA 

5 vrhunsko visoko nadpovprečno omogoča igranje košarke na vrhunski ravni 

4 zelo dobro nadpovprečno omogoča zelo kakovostno igranje košarke 

3 dobro povprečno omogoča kakovostno igranje košarke 

2 slabo podpovprečno omogoča le manj kakovostno igranje košarke 

1 zelo slabo visoko podpovprečno ovira ali ne omogoča uspešno igranja košarke 

 
Kot rečeno, osnova za izvajanje selekcijskega procesa oziroma za prehode posameznih selekcijskih faz ter 
za uvrščanje posameznega mladega igralca v določene vadbene skupine in tekmovalne ekipe, je ocena 
igralčeve kakovosti in perspektivnosti. Ta vključuje  

- oceno aktualne kakovosti igralca (aktualna izraženost selekcijskih kriterijev) 
- ocene nadarjenosti oziroma predvidenega razvoja njegovih značilnosti in lastnosti ter sposobnosti, 
- ocene perspektivnosti oziroma doseganja predvidene ravni kakovosti v članski starostni kategoriji.  
To oceno izdela trener igralca na podlagi naslednje štiri stopenjske lestvice, ki je zajeta v TABELI 07; 

OCENA 
KAKOVOSTI in 

PERSPEKTIVNOSTI 

VSEBINA OCENE GLEDE NA… 

AKTUALNO KAKOVOST NADARJENOST PERSPEKTIVNOST 

4 
 

VRHUNSKI IN 
ZELO KAKOVOSTNI 

IGRALCI 

Igralec je v igri izjemno 
uspešen in zelo veliko 
prispeva k tekmovalni 
uspešnosti ekipe. Pri tem 
zelo izstopa v vseh 
elementih igre in dosega 
ali presega tudi raven 
kakovosti starejših 
igralcev.  

Igralec je izjemno nadarjen 
in pri vseh elementih  
kakovosti iz tabela 04 
dosega vrhunske in zelo 
dobre ocene. 
 
Predvideva se zelo 
intenziven in celovit razvoj 
vseh potencialov, ki bodo 
dosegli zelo visoko raven. 

NOSILEC IGRE 
Pričakovati je, da se bo 
igralec uveljavil v SLO 
reprezentancah mlajših 
kategorij in da bo dosegel 
kakovostno ali celo 
vrhunsko raven članske 
košarke v nacionalnem 
ali/in celo mednarodnem 
okvirju. 

3 
 

KAKOVOSTNI 

Igralec je v igri zelo 
uspešen in pomembno 
prispeva k tekmovalni 
uspešnosti ekipe. Pri tem 
izstopa in presega svoje 
vrstnike v veliki večini 
elementov igre, v 
posameznih pa dosega 
tudi raven starejših.   

Igralec je nadpovprečno 
nadarjen in pri večini 
elementov  kakovosti iz 
tabeli 04 dosega vrhunske 
in zelo dobre ocene. 
 
Predvideva se intenziven 
razvoj večine potencialov, 
ki bodo dosegli visoko 
raven. 

NOSILEC IGRE V ROTACIJI 
Pričakovati je, da se bo 
igralec uveljavil na 
kakovostni ali zelo 
kakovostni ravni članske 
košarke v nacionalnem 
okvirju. 

2 
 

MANJ 
KAKOVOSTNI 

IGRALCI 

Igralec je igralno poprečno 
uspešen. Njegov prispevek 
k tekmovalni uspešnosti 
ekipe je majhen in pri tem 
ne izstopa. Svoje vrstnike 
presega le v posameznih 
osnovnih elementih igre.  

Igralec je povprečno  
nadarjen. Njegove ocene 
elementov  kakovosti 
večinoma ne presegajo 
dobro. 
Predvideva se razvoj 
posameznih potencialov 
do podpovprečne ravni. 

ALTERNATIVA NOSILCEM  
Igralec ne bo presegel 
ravni kakovostne članske  
košarke. Njegova 
perspektivna vloga je 
alternativa nosilcem 
klubske članske ekipe. 

1 
 

NEKAKOVOSTNI 

Igralec je igralno manj 
uspešen in ni sposoben 
prispevati k tekmovalni 
uspešnosti ekipe. Pri tem 
ne dosega ravni svojih 
manj kakovostnih 
vrstnikov.  

Igralec ne izkazuje 
primerne ravni  
nadarjenosti za 
kakovostno igro košarke. 
Njegove ocene ne 
dosegajo ravni dobro. 
 
Razvoj redkih potencialov 
bo upočasnjen in ne bo 
dosegel povprečne ravni . 

Igralec ne izkazuje 
potenciala za igranje v 
kakovostni članski košarki. 
Zanj je realno pričakovati, 
da ne bo uspel slediti 
kakovostnim zahtevam ter 
obsegu in intenzivnosti 
trenažnega procesa 
predvidenega za vstop v 
člansko kategorijo. 

 
Končni cilj opredelitve kakovostnega statusa posameznega mladega igralca je njegova selekcija oziroma 
uvrščanje v določene vadbene skupine in tekmovalne ekipe ter določanje vsebin, obsega in intenzivnosti 
izvajanja trenažnega procesa. 
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VI. FORMIRANJE VADBENIH SKUPIN IN TEKMOVALNIH EKIP TER NJIHOVA VKLJUČENOST V 
TEKMOVANJA 

 
Ob določanju vsebin ter optimalnih obsegov in intenzivnosti izvajanja trenažnega procesa, strokovna 
doktrina ter primeri dobre prakse in izkušnje na področju razvoja mladih perspektivnih in nadarjenih 
selekcioniranih igralcev, jasno opredeljujejo tudi vključenost in obsege igranja tekem ter sodelovanja v 
tekmovalnem procesu mlajših starostnih kategorij. Število ter kakovost tekem in zahtevnost tekmovanj 
namreč zelo bistveno in v mnogočem odločujoče vplivajo na razvoj ter tekmovalno in igralno uspešnost 
mladega igralca.  
 
V splošnem se pri tem kot najbolj pomembna uporabljajo naslednja tri osnovna načela; 
 

1. Ustrezna cikličnost tekmovalnega procesa, ki mora ločiti in določiti optimalne obsege 
tekmovalnega in pripravljalnega obdobja ter obdobje po tekmovalni sezoni  oziroma »off season« 
(vsebina bo podrobneje pojasnjena v poglavju VIII. PERIODIZACIJA IN OBSEGI VADBENEGA PROCESA). 
 

2. Ustrezno število tekem, ki v splošnem in kot izhodišče določa, da naj bi v času tekmovalnega 
obdobja mlad selekcioniran igralec v klubu odigral povprečno dve uradni tekmi tedensko, v 
pripravljalnem obdobju in obdobju po tekmovalni sezoni pa povprečno vsaj dve pripravljalni oziroma 
prijateljski tekmi mesečno ter sodelovanje na vsaj dveh mednarodnih turnirjih.  
 
Glede na ta izhodišča ter glede na tekmovalne sisteme in tekmovalne koledarje Košarkarske zveze 
Slovenije, dodatno pa še glede na nacionalne in mednarodne programe tekmovanj KZS in FIBA, bi bilo 
optimalno ustrezno število klubskih tekem v obdobju ene tekmovalne sezone (od vključno avgusta 

tekočega do vključno junija naslednje leto) kot to prikazuje naslednja TABELA 08; 
KATEGORIJA 

GLEDE NA OCENO 
KAKOVOSTI IN 

PERSPEKTIVNOSTI 

STAROSTNA 
KATEGORIJA 

ŠTEVILO TEKEM 
PRVENSTVENE 

in POKALNE 
 PRIPRAVLJALNE 
oz. PRIJATELJSKE MEDNARODNE SKUPAJ 

VRHUNSKI  
IN ZELO 

KAKOVOSTNI 

U13 35 - 40 5+ 5+ 45 - 55 + 

U15 45 -50 5+ 10+ 60 - 65 + 

U17 45 - 50 5+ 5+ 55 - 60 + 

U19 40 - 45 10 + 5 +  55 - 60 + 

KAKOVOSTNI 

U13 35 - 40 5+ 5+ 45 - 55 +  

U15 45 - 50 5+ 10+ 60 - 65 + 

U17 45 - 50 5+ 5+ 55 - 60 + 

U19 40 - 45 10 + 5 +  55 - 60 + 

MANJ 
KAKOVOSTNI 

U13 20 5 0 25 

U15 20 - 25 5 0 25 - 30 

U17 20 5 0 25 

U19 20 5 - 10 0 35 - 40 

NEKAKOVOSTNI 

U13 20 5 0 25 

U15 20 5 0 25 

U17 nedoločeno število v okviru rekreativnih tekmovanj 

U19 nedoločeno število v okviru rekreativnih tekmovanj 

 

Hkrati je k temu potrebno dodati tudi določeno število pripravljalnih in uradnih tekem, ki naj bi jih 

najkakovostnejši in najbolj perspektivni mladi igralci odigrali na ravni nacionalnega selekcioniranja 

(regijsko selekcioniranje in ostali dodatni programi KZS) in državnih reprezentanc mlajših kategorij 

(mednarodni reprezentančni turnirji in uradna tekmovanja FIBA). To število tekem je seveda dodatek, 

ki dopolnjuje število klubskih tekem.  
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3. Ustrezna raven zahtevnosti in kakovosti tekmovanj ter tekem, ki kot izhodišče določa, da mora 
mladi perspektiven in nadarjen selekcioniran igralec igrati tekme   
- v svoji starostni kategoriji ter dodatno še vsaj v za eno stopnjo višji starostni kategoriji, 
- v nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih, 
- v svojem klubu ter dodatno tudi v regionalnih ali državnih selekcijah.  
Dejstvo je namreč, da mora konkurenčnost in zahtevnost tekmovanj v katerih nastopa mladi 
selekcionirani igralec, večinoma ali vsaj občasno presegati njegovo siceršnjo kakovostno raven ter da 
je to nujen pogoj njegovega uspešnega razvoja in prehajanja na višje kakovostne ravni. 
 
Sledeč tem trem osnovnim načelom se selekcioniranje igralcev mlajših starostnih kategorij, njihovo 
uvrščanje v vadbene skupine in tekmovalne ekipe ter vključevanje tekmovalnih ekip kluba v uradna 

tekmovanja KZS, izvaja po sistemu, kot ga prikazuje SHEMA 09;   

LETA 
STARO. 
KATEG. 

SELEKCIJSKI TEKMOVALNI ŠPORT TEKMOVANJA 
(uradna  

tekmovanja KZS) 

MNOŽIČNI ŠPORT 
(Igralci, ki niso  

uvrščeni v selekcijo) VADBENE SKUPINE TEKMOVALNE  
EKIPE 

11 

mlajši  
pionirji 

U13 

  

LIGA U11  
(turnirji) 

 

12 

  

  

13 

  U13  
2. SKL  

 
U13 »C« 

vadbena skupina  
in tek. ekipa  

 
U13 

1. SKL  

14 
starejši  
pionirji 

U15 

  

  
 

vadbena skupina  
in tek. ekipa  

U14 + 15 »C« 
 15 

  U15 
2. SKL  
U15 

1. SKL  

16 

kadeti 
U17 

  

 
 

vadbena skupina  
in tek. ekipa  

U16 + 17 »C« 
17 

  U17 
2. SKL  
U17 

1. SKL  

18 

mladinci 
U19 

  

  

19  

 U19 
2. SKL  

 U19 
1. SKL  

 člani  
 

ČLANSKA 
SKL  

 

 
najbolj nadarjeni 

17 let 
+ 

selekcionirani 
18 in 19 let 

(do 14 igralcev) 
 
 

+ 
člani 

 

U11 »A« in 
U13 »B« 

delna selekcija 
10 in 11 let 

(12 do 20 igralcev) 

delna selekcija 
11 in 12 let 

(12 do 20 igralcev) 

  U13 »A«  
in 

  U15 »B« 

delna selekcija 
12 in 13 let 

(12 do 20 igralcev) 

ČLANI 

U19 »A«  

najbolj nadarjeni 
13 let 

+ 
selekcionirani 
14 in 15 let           

(do 16 igralcev) 
 

U15 »A«  
in 

U17 »B« 
najbolj nadarjeni 

15 let 
+ 

selekcionirani 
16 in 17 let 

(do 16 igralcev) 
 

U17 »A« in 
U19 »B« 
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Sistem, kot je prikazan v shemi, je slej kot prej optimalna varianta h kateri bo klub težil kot končnemu cilju. 
Takšen cilj je praviloma mogoče dosegati postopno ter v korakih, ki bodo ustvarili ustrezne infrastrukturno 
- organizacijske (predvsem število in čas trajanja vadbenih terminov) ter strokovne pogoje tako obsežnega 
delovanja kluba na tekmovalnem področju. Pri tem je še zlasti pomembno, da klub s svojim delovanjem 
ustvarja dovolj številčno in kakovostno bazo igralcev mlajših starostnih kategorij, ki mora skozi selekcijski 
proces v kontinuiteti omogočati, da bodo tekmovalne ekipe v tekmovanjih sodelovale z najmanj 10 igralci, 
posamezne selekcijske vadbene skupine pa izvajale trenažni proces optimalno številčne. Strokovna 
doktrina in izkušnje kažejo, da je ta optimalna številčnost vadbenih skupin naslednja; 
- pri mlajših pionirjih starih do 11, 12 in 13 let po najmanj 12 pa do največ 20 igralcev,  
- pri starejših pionirjih in pri kadetih število igralcev naj ne presega 16, 
- pri mladincih, če delujejo kot samostojna vadbena skupina, največ 12 do 14 igralcev, 
- pri mladincih, če so vključeni v enotno člansko mladinsko vadbeno skupine, je njihovo število odvisno 

od števila članskih igralcev, pri čemer skupno število mladincev in članov naj ne presega od 14 do 16 
igralcev. 

Številčnost vadbenih skupin ne selekcioniranih igralcev v okviru množičnega športa ni pomembna, saj je 
rekreativno vadbo potrebno zagotoviti vsem, ki to želijo.      
 
 

VII. SESTAVA TEKMOVALNIH EKIP TER CILJI TEKMOVANJ IN TEKEM 
 
Ob v predhodnem poglavju navedenih osnovnih načelih, je pri formiranja vadbenih skupin in tekmovalnih 

ekip, zelo pomemben dejavnik tudi načrtovanje tekmovalnih ciljev. Pri tem je na eni strani potrebno 
slediti splošnim in strateškim ciljem delovanja kluba (že predstavljeno v II. poglavju tega teksta; 

»Dejavnost in cilji strokovnega dela v KK Ajdovščina«), na drugi strani pa izvajati optimiziranje 
uvrščanja posameznih selekcioniranih igralcev v določene vadbene skupine in tekmovalne ekipe. To 
slednje praktično pomeni, da se v primerih formiranja A in B tekmovalnih ekip uvrščanje igralcev v te ekipe 
ne izvaja s ciljem maksimiranja tekmovalnih rezultatov, temveč predvsem s ciljem optimiziranja 
individualnega razvoja posameznih igralcev. Posamezno ekipo določene starostne kategorije torej 
praviloma ne sestavljamo tako, da vanjo vselej  vključimo vse najboljše igralce ustrezne starostne 
kategorije, temveč tako, da posamezne igralce razporedimo v ekipe po principih, ki bodo igralcu zagotovili 

- igranje na ustreznem igralnem mestu, 
- ustrezno igralno vlogo, 
- ustrezen obseg igralnega časa.  

Glede na pomembnost teh dejavnikov je tekmovalne cilje ekip mlajših kategorij potrebno načrtovati po 
treh segmentih in v naslednjih okvirjih; 
 

1. Kakovostni rang nacionalnih tekmovanj (državna prvenstva mlajših kategorij) 
Strokovni štab kluba in trenerji posameznih tekmovalnih ekip si bodo prizadevali, da bo kakovost 
igralcev in tekmovalnih ekip dosegala takšno raven, ki bo zagotavljala, da bodo v posamezni starostni 
kategoriji »A« ekipe nastopale v 1. SKL, »B« ekipe pa v 2. SKL. V splošnem pa v tem segmentu 
določanja tekmovalnih ciljev velja pravilo, da mora strokovni štab kluba objektivno oceniti 
kakovostno raven posamezne ekipe in na tej osnovi presoditi, kateri tekmovalni rang je za posamezno 
ekipo ustrezen oziroma predvsem v katerem rangu tekmovanj bo mogoče učinkovito realizirati 
zastavljene cilje na področju individualnega razvoja selekcioniranih igralcev. 
 

2. Cilji na posameznih tekmah 
Osnovni cilj vsake tekme je sicer zmaga, vendar pa ta cilj kot tak in sam po sebi ni prioriteta, temveč 
naj bo posledica naslednjih primarnih ciljev, ki so našteti po prioritetnem vrstnem redu; 
- realizacija igralnega načrta tekme, 

- realizacija kolektivnih in individualnih taktičnih nalog, 

- kakovost igre celotne ekipe in posameznih igralcev, 

- igralna uspešnost in učinkovitost posameznih igralcev znotraj igralnega načrta ekipe. 
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Hkrati z navedenimi je znotraj tega segmenta potrebno zasledovati tudi tiste cilje, ki so usmerjeni v 
celovito izoblikovanje športne osebnosti posameznega igralca; 
- individualna in kolektivna odgovornost pri realizaciji zastavljenega igralnega načrta tekme ter pri 

realizaciji kolektivnih in individualnih taktičnih nalog, 
- pripadnost ekipi ter razumevanje in udejanjanje socialnih in igralnih vlog, 
- zmagovalna miselnost ob spoštovanju nasprotnika, 
- spoštovanje in upoštevanje pravil igre in tekme.  
  

3. Končni tekmovalni cilji 
oziroma uvrstitve posameznih tekmovalnih ekip mlajših kategorij bomo v klubu načrtovali v skladu z 
objektivno oceno kakovosti posamezne ekipe in vanjo vključenih igralcev. Izhodišče za to načrtovanje 
je planirano število možnih zmag v posameznih fazah tekmovanja. Zaradi tega se tekmovalni cilji 
določajo etapno in za vsako fazo tekmovanja posebej. 

 
Kljub temu, da pri planiranju klubskega dela mlajših starostnih kategorij v splošnem velja načelo 
predpostavljanja razvoja igralcev in njihove priprave za igranje na kakovostni ali vrhunski članski ravni 
pred doseganje tekmovalnih rezultatov, pa je v strokovnem segmentu delovanja kluba vendarle potrebno 
razumeti in upoštevati, da klub kot celota potrebuje za svoje delovanje in razvoj tudi vidnejše tekmovalne 
dosežke, ki bodo KK Ajdovščini (kot športnemu klubu in kot blagovni znamki) omogočali ustrezno športno 
ter tržno prepoznavnost in umeščenost. Izkušnje kažejo, da je za doseganje takšne prepoznavnosti in 
umeščenosti, potrebno 
- izkazovati kar najbolj konstanten napredek tekmovalnih rezultatov vseh ekip mlajših kategorij, 
- v doseganje tekmovalnih rezultatov usmeriti ekipe pionirjev U13 in U15, 
- dosegati najvidnejše rezultate predvsem s člansko ekipo, 
- uveljaviti posamezne najkakovostnejše klubske igralce na vrhunski mednarodni ravni. 
Če na kratko povzamemo; ekipni tekmovalni rezultati niso prva in edina prioriteta klubskega strokovnega 
dela, so pa eden izmed nujnih pogojev klubske eksistence in razvoja. 

 
  

VIII. PERIODIZACIJA IN OBSEGI VADBENEGA PROCESA 
 
Osnovni pogoj realizacije zastavljenih ciljev na področju športne dejavnosti kluba je ustrezno načrtovana 
ter kakovostna in dovolj obsežna realizacija strokovnega dela. V tem smislu klub zagotavlja ustrezne 
organizacijske in infrastrukturne pogoje dela, ki bodo igralcem in trenerjem omogočali; 
- zadostni obseg vadbe, kar še zlasti velja za obdobje po tekmovalni sezoni (»off season«) in obdobje 

pred tekmovalno sezono (pripravljalno obdobje), 
- optimalni obseg dnevnega ter tedenskega počitka in regeneracije,  
- zadosten obseg letnega odmora. 
 
Strokovno delo in vadbeni proces se v klubu načrtuje za posamezno sezono, ki praviloma traja 11 mesecev 
in sicer od 01. 08. tekočega leta do 30. 06. naslednjega leta. Pri načrtovanju je potrebno izhajati iz 
predvidenega tekmovalnega koledarja, ki ga določa KZS ter upoštevati strokovna načela običajne sezonske 
periodizacije trenažnega procesa, ki je okvirno in praviloma naslednja; 
1. Pripravljalno obdobje (v drugem tednu avgusta, praviloma od cca 10.08. do pričetka tekmovanj v 

posamezni starostni kategoriji). 
2. Tekmovalno obdobje (od sredine septembra tekočega do sredine aprila naslednjega leta). 
3. Obdobje po tekmovalni sezoni  (»off season«, ki traja predvidoma od 05.05 do 25.06.). 
4. Letni odmor, ki se realizira v dveh delih in sicer prvi pomladanski del v času prvomajskih počitnic 

(predvidoma od 25.04. do 05.05) ter drugi del v času poletnih počitnic (od 25.06. do 20.07.). 
5. Obdobje samostojnega individualnega dela pred pripravljalnim obdobjem (od 20.07. do 10.08.). 
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Število aktivnosti oziroma povprečni tedenski obseg treningov in števila tekem ter vrsto aktivnosti prikazuje naslednja TABELA 10; 

 

 
 

TEDENSKI OBSEG oz. ŠTEVILO ter TRAJANJE TRENINGOV 

VADBENA SKUPINA SELEKCIONIRANIH IGRALCEV MNOŽIČNI 
ŠPORT 

U13, U15, 
U17 

U11 U12 U13 U14 + U15 U16 + U17 U18 + U19 

OBDOBJE VRSTA 
AKTIVNOST 

   navedeni obseg aktivnosti se lahko izvaja v okvirju 
osnovnega ali razširjenega programa 

 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE  

(trije tedni v času 
poletnih šolskih 

počitnic) 

kolektivni trening   4 x 90 min 5 x 120 min 5 x 120 min 5 x 120 min  

individualni trening    3-4 x 120 min 2-3 x 120 min 2-3 x 120 min  

teles. razvoj + kondicija   znotraj kol. tre.  znotraj indiv. tre.  1-2 x 90 min  2-3 x 90 min   

tekma   0,5 0,5 0,5 0,5  

NADALJEVANJE 
PRIPRAVLJALNEGA 

OBDOBJA 
(po poletnih  

šolskih počitnicah)  

kolektivni trening 3 x 90 min 3 x 90 min 4 x 90 min 5 x 120 min 5 x 120 min 5 x 120 min 2- 3 x 90 min 

individualni trening    2 x 60 - 90 min 2 x 60 - 90 min 2-3 x 120 min  

teles. razvoj + kondicija   znotraj kol. tre.  znotraj ind. + kol.  1-2 x 90 min 2-3 x 90 min   

tekma 1 1 1 1 1 1 1 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

kolektivni trening 3 x 90 min 3 x 90 min 4 x 90 min 4-5 x 120 min 4-5 x 120 min 4-5 x 120 min 2- 3 x 90 min 

individualni trening      1-2 x 60 - 90 min   2 x 60 - 90 min   3 x 90 min  

teles. razvoj + kondicija   znotraj kol. tre.  znotraj ind. + kol.  1-2 x 90 min  2 x 90 min   

tekma 2 2 1-2 2 2 2 1 

»OFF SEASON« 
(po sezonsko 

obdobje) 

kolektivni trening 3 x 90 min 3 x 90 min 4 x 90 min 5 x 120 min 5 x 120 min 5 x 120 min 2- 3 x 90 min 

individualni trening    2-3 x 60 - 90 min 2-3 x 120 min 2-3 x 120 min  

teles. razvoj + kondicija   znotraj kol. tre.  znotraj ind. + kol.  1-2 x 90 min  2-3 x 90 min   

tekma   0,5 1 1 1 1 

LETNI ODMOR 
(majske počitnice)  POČITEK BREZ KOŠARKARSKIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI 

REKREATIVNE 
DEJAVNOSTI 

LETNI ODMOR 
(poletne počitnice) 

košarkarski tabor  priporočljivo je sodelovanje v eni ali največ dveh izmenah po 6 - 7 dni 
aktivni počitek  
in regeneracija 

 2 tedna OBVEZNO!! brez košarkarskih aktivnosti 
 priporočljive so rekreativne športne aktivnosti aerobnih športov (n. pr. plavanje) in individualnih športnih iger (n. pr. tenis) 

SAMOSTOJNO 
INDIVID. DELO po 
LETNEM ODMORU 

rekreativno igranje koš. 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 

splošna motorika  
1-2 x po vnaprej pripravljenem programu 2-3 x po vnaprej pripravljenem programu  

teles. razvoj + kondicija 
 

OPOMBA; igralcem, ki so vključeni v regijsko selekcioniranje in selekcije državnih reprezentanc se program klubskega dela in obseg klubskih aktivnosti usklajuje in 
      prilagaja s periodizacijo programov in obsegom treningov v selekcijah 
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IX. VRSTE ŠPORTNIH PROGRAMOV MLAJŠIH KATEGORIJ KK AJDOVŠČINA 
 
V poglavju IV. SISTEM TER OPERATIVNO IZVAJANJE PROCESA USMERJANJA IN SELEKCIJE IGRALCEV smo 
navedli, da so v KK Ajdovščina podlaga za organizacijo in izvajanje sistema usmerjanja otrok v ukvarjanje s 
košarkarskim športom ter sistema nadaljnjega procesa njihovega selekcioniranja in športne orientacije, tri 
osnovne ravni športnih košarkarskih programov mlajših kategorij. Te tri osnovne ravni so podlaga in okvir 
za podrobnejšo delitev klubskih košarkarskih programov mlajših kategorij, ki je določena glede na prej 
predstavljene vsebine in obsege vadbenega ter tekmovalnega procesa in je naslednja; 
 

1. Na ravni interesnih dejavnosti v okviru šolskega športa se izvajajo 
- programi interesnih košarkarskih dejavnosti v osnovnih šolah (šolski košarkarski krožki), 
- program primarnega usmerjanja otrok v klubsko košarkarsko šolo, 
- program nadaljnjega usmerjanja otrok v redno vadbo v klubskih vadbenih skupinah mlajših 

pionirjev. 
 

2. Na ravni množičnega rekreativno tekmovalnega športa otrok in mladine se izvajajo programi 
- za ne selekcionirane igralce oziroma igralce, ki so izpadli iz selekcije, 
- za igralce, ki so sicer selekcionirani, pa zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov ne zmorejo ali 

ne želijo sodelovati v programih selekcijskega tekmovalnega športa. 
   

3. Na ravni selekcijskega tekmovalnega športa otrok in mladine usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport se izvajajo 
- program pred selekcije U13, 
- osnovni programi za selekcij U15, U17 in U19, 
- razširjeni programi za selekcije U15, U17 in U19.   

 
Število vadbenih skupin in tekmovalnih ekip ter število igralcev v posameznih programih je odvisno od  
- obsega klubskega selekcijskega potenciala, 
- števila igralcev v posameznih starostnih kategorijah, 
- usmerjanja in selekcijske razvrstitve igralcev.  

 
  

X. POMEN PRISPEVKA STARŠEV PRI FINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV MLAJŠIH 
KATEGORIJ IN NJENA VIŠINA  

 
Zaradi športnih programov ali dela teh programov, ki jih KK Ajdovščina izvaja v javnem interesu, gre določen 
delež stroškov izvajanja teh programov v breme občinskih javnih sredstev. Toda pretežnemu delu klubskih 
športnih programov niti država (z Nacionalnim programom športa Republike Slovenije in z Zakonom o 
športu), niti občina z načinom in obsegom financiranja ne priznavata delovanja v javnem interesu in tako 
mora klub večino finančnih sredstev zagotavljati s svojo dejavnostjo in iz lastnih, pretežno sponzorskih in 
donatorskih virov.  
 
Zaradi tega in zaradi dejstva, da klub izvaja svoje športne programe tudi v interesu otrok in mladine ter 
njihovih staršev, je vodstvo kluba že pred časom ocenilo, da je finančna participacija staršev primeren način 
vzajemnega sodelovanja pri omogočanju ustrezne ravni kakovosti in strokovnosti klubskih programov, ki 
nedvomno pomembno prispevajo k športnemu in siceršnjemu celostnemu razvoju otrok. 
 
Obseg finančne participacije staršev v formalni obliki plačila letne oziroma mesečne vadnine oziroma 
šolnine določa vodstvo kluba glede na oceno dejanskih stroškov ter tako, da finančni prispevek deluje na 
eni strani kot spodbujevalec obveze redne prisotnosti otrok in igralcev v programih, na drugi strani pa tudi 
kot usmerjevalec njihovega vključevanja v posamezne programe. Izhajajoč iz tega je višina finančnega 

prispevka po posameznih programih določena, kot prikazuje naslednja TABELA 11;  
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    PROGRAM 
LETNI 

(enkratni znesek)  
MESEČNI 

(10 obrokov po)  

ŠOLSKI KOŠARKARSKI KROŽKI ni prispevka 

KLUBSKA KOŠARKARSKA ŠOLA U9 do U11 225 EUR 25 EUR 

MNOŽIČNI REKREATIVNO 
TEKMOVALNI ŠPORT 
(NE SELEKCIONIRANI) 

U13 270 EUR 30 EUR 

U15 270 EUR 30 EUR 

U17 270 EUR 30 EUR 

PRED SELEKCIJA U13 U13 270 EUR 30 EUR 

SELEKCIJSKI  
TEKMOVALNI ŠPORT 

U15 
osnovni 270 EUR 30 EUR 

razširjeni 270 EUR 30 EUR 

U17 
osnovni 270 EUR 30 EUR 

razširjeni 270 EUR 30 EUR 

U19 
osnovni 

ni prispevka 
razširjeni 

Opomba; v primeru, da je posamezni igralec selekcioniran, socialno ekonomski status staršev pa ne 
omogoča plačevanje prispevka, so zaradi interesa kluba lahko njegovi starši deloma ali v celoti oproščeni 
prispevka.  
   
Pojasnilo in obrazložitev določanja višine prispevka staršev 
- enkratni letni prispevek omogoča 10% popust, 
- o vključitvi v posamezni program in s tem višino prispevka ne določajo starši temveč je to selekcijska 

odločitev strokovnega štaba kluba in trenerja,  
- starši selekcioniranih mladincev  ne plačujejo prispevka, ker je sodelovanje mladincev v interesu kluba 

in ker kot igralci že prispevajo k delu članske ekipe. 
 
 

XI. NAČELA SODELOVANJA IGRALCEV MLAJŠIH KATEGORIJ IN NJIHOVIH STARŠEV V KLUBU 
 
Vsak mlad košarkar, neglede na njegov splošni družbeno-socialni status in neglede na svojo starost oziroma 
starostno kategorijo v katero se vključuje ali je vključen, vstopa ali izstopa iz sistem delovanja  kluba kot 
posameznik in prostovoljno ter v skladu s svojimi željami in ambicijami. Ker se v sistem vključuje in v njem 
deluje ali pa iz njega izstopa kot mladoletna oseba, potrebuje za to soglasje in podporo (tudi finančno) svojih 
staršev ali skrbnikov. Zaradi tega potekajo aktivnosti klubskega dela na športnem področju mlajših kategorij, 
ki se nanašajo na posameznega igralca, v okviru tripartitnega medsebojno vzajemnega sodelovanja na 
relaciji igralec – njegovi starši – klub. Vsi trije deležniki tega okvirja so dolžni prispevati maksimum svojih 
potencialov in zmožnosti k realizaciji enega temeljnih ciljev delovanja kluba, to je razvoj in uveljavljanje 
mladega igralca na področju košarkarskega športa.  
 
Toda tako zaradi objektivno omejenih klubskih resursov in splošnih pogojev delovanja kluba na športnem 
področju kakor tudi zaradi usmerjenosti strokovnega dela ter vseh drugih natančno opredeljenih klubskih 
ciljev (glej poglavje II.), morajo biti  

- potenciali in zmožnosti vseh prej omenjenih deležnikov tudi v funkciji razvoja kluba, 
- dejavnosti in aktivnosti posameznega igralca usklajene s cilji in dejavnostjo kluba kot celote, 
- možnosti igralčevih izbir in odločitev omejene z izbirami in odločitvami vodstva kluba ter 

strokovnih  delavcev in trenerjev. 
 
Praktično to pomeni, da vsak posamezen igralec s vstopom v klub in s vključitvijo v enega izmed klubskih 
programov strokovnega dela, pridobi na eni strani pravico do svojega individualnega razvoja v okviru svojih 
dejanski zmožnosti in sposobnosti, na drugi strani pa prevzema obveznost realizirati vse naloge, ki jih pred 
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njega postavlja program ter odgovornost, da bo te naloge izvaja v vnaprej opredeljenem obsegu in ob kar 
najboljšem izkoristku svojih zmožnosti in sposobnosti. Dejansko uresničevanje igralčevih pravic ter 
obveznosti in odgovornosti se torej v KK Ajdovščina izvaja po vnaprej določenih načelih in pravilih. 
 

1. Načelo univerzalne dostopnosti vključevanja v športne programe KK Ajdovščina 
Kot športno društvo oziroma pravna oseba civilne sfere je KK Ajdovščina dolžan zagotavljati 
univerzalno dostopnost in prosto izbiro vključevanja v programe športne dejavnosti. Torej; vsakomur, 
ki se želi ukvarjati s košarkarskim športom so, neglede na njegove sposobnosti in zmožnosti, vrata kluba 
odprta in možnost sodelovanja zagotovljena. Edini pogoj vključitve v klubsko dejavnost športnih 
programov je včlanitev v klub ter sprejem pravil delovanja kluba oziroma prevzem obveznosti in 
odgovornosti, ki izhajajo iz sodelovanja v športnih programih. Strokovni delavci in trenerji  kluba so 
dolžni vsakega vključenega posameznika umestiti v enega izmed programov ter mu zagotoviti 
sodelovanje glede na njegove dejanske sposobnosti in zmožnosti. 
 
To načelo se še zlasti in poudarjeno uveljavlja v okviru športnih programov, ki so namenjeni otrokom 
in mladini na področju množičnega in rekreativnega športa, seveda pa pod pogojem, da so starši 
pripravljeni finančno prispevati k realizaciji programa. 

 

2. Načelo strokovne selekcije in orientacije vključevanja v športne programe 
Navkljub zagotovljeni pravici vsakogar, da se po svoji želji in prostovoljno vključuje v klubske športne 
programe, pa je pri tem potrebno razumeti in upoštevati 
- da je klubska dejavnost ciljno usmerjena v doseganje športno tekmovalnih rezultatov, 
- da so sposobnosti in zmožnosti v klubske programe vključenih otrok in mladine različne, 
- da različnost v sposobnostih in zmožnostih pomeni tudi razlike v možnostih posameznika, da 

prispeva k ciljem kluba na športno tekmovalnem področju. 
 
Zaradi tega so strokovni delavci kluba in trenerji zavezani k izvajanju selekcije ter orientacije otrok in 
mladine v tiste programe, ki bodo zagotavljali tako športno tekmovalno uspešnost kluba na eni strani, 
kakor na drugi strani tudi kar najbolj optimalen košarkarsko športni razvoj posameznega mladega 
igralca.  
   
To načelo izvajajo strokovni delavci in trenerji kluba v skladu s sistemom operativnega izvajanja procesa 
usmerjanja in selekcije igralcev ter kriteriji izvajanja selekcijskega procesa mladih igralcev, kot jih v IV. 
in V. poglavju določa ta doktrina in organizacija strokovnega dela v mlajših kategorijah KK Ajdovščina. 
 

3. Načelo usmerjene izbire programov in prostovoljnega izstopa iz izbranega programa 
Vsak igralec ima pravico, da svobodno izrazi svojo željo oziroma interes po vključitvi in sodelovanju v 
določenem programu. Je pa odločitev o uvrstitvi v posamezni program v pristojnosti strokovnega štaba 
kluba in trenerja, ki s tem igralcem dela. Pri tem so odločevalci dolžni izvajati strokovne postopke 
usmerjanja igralca ter upoštevati selekcijske kriterije. 
 
Načelo usmerjene izbire programov dopolnjuje načelo prostovoljnega izstopanja iz določenega 
programa; v primeru, da je posamezen igralec sicer selekcioniran, vendar pa zaradi objektivnih ali 
subjektivnih razlogov ne zmore ali ne želi sodelovati v programih selekcijskega tekmovalnega športa, 
lahko iz tega programa izstopi oziroma prestopi v drugi program. Tudi pri tem so strokovni štab kluba 
in trenerji dolžni izvajati strokovne postopke usmerjanja ter upoštevati selekcijske kriterije. 
 

4. Načelo usklajevanja šolskih in klubskih obveznosti 
Klubski strokovni delavci in trenerji so pri izvajanju športnih programov mlajših kategorij dolžni 
upoštevati dejstvo, da so igralci praviloma vključeni v redne osnovno in srednje šolske programe in da 
je uspešno absolviranje šolskih programov njihova obveza. To pomeni, da je obseg in intenzivnost 
izvajanja športnih programov potrebno prilagajati in usklajevati s šolskimi obveznostmi tako, da vsak 
posamezen igralec, kot učenec ali dijak na eni strani dosega primeren učni uspeh, ki je v skladu z 
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njegovimi zmožnostmi ter lastnimi pričakovanji oziroma pričakovanji ali zahtevami staršev, na drugi 
strani pa v maksimalni možni meri realizira izbran in zastavljen športni program. Nosilec odgovornosti 
za takšno usklajevanje je v prvi vrsti igralec sam, njegov trener pa ga pri tem usmerja v skladu z 
dogovorom s starši. 
 
To načelo se torej praktično udejanja z usklajenim odločanjem v okviru četverokotnika igralec – starši 
– šola – klub, pri tem pa je možno koriščenje naslednjih zakonsko opredeljenih prilagoditev; 
- individualizirani programi za nadarjene, 
- status športnika, 
- učna pogodba s prilagoditvami, 
- različne druge možne oblike šolanja, ki ne zahtevajo dnevne prisotnosti oziroma omogočajo daljšo 

odsotnost od pouka. 
 
Udejanjanje tega načela tudi pomeni, da so igralec in njegovi starši, kadar za to obstaja njihov lastni 
interes, pripravljeni ter obvezani pravočasno in vnaprej obveščati strokovne delavce kluba in trenerje 
o eventualnih težavah, ki bi lahko pomembno vplivale na izvajanje športnega programa. V takšnem 
primeru skupno pripravijo in tudi realizirajo načrt odpravljanja zaznanih težav ter omogočijo, da se v 
najkrajšem možnem času ponovno vzpostavi običajen oziroma s športnim programom določen obseg 
treningov in tekem. 
 
V primeru, da načelo usklajevanja šolskih in športnih obveznosti pri določenem igralcu ni mogoče 
udejanjati zaradi subjektivnih ali objektivnih razlogov, je lahko tak igralec za krajši ali daljši čas iz 
klubskega programa izključen oziroma premeščen v drugi program, ki bo omogočal lažje usklajevanje.  
 

5. Načelo prioritete obveznosti in interesov 
Od igralcev mlajših kategorij, ki so ali bodo vključeni v programe selekcijskega tekmovalnega športa se 
pričakuje, da bo njihova interesna prioriteta sodelovanje v športnem programu kluba ter da bodo svoje 
obveznosti izpolnjevali v vnaprej določenem oziroma dogovorjenem, torej maksimalno možnem 
obsegu. To pomeni, da se obveznosti, ki izhajajo iz drugih interesov, prilagajajo in podrejeno usklajujejo 
z obveznostmi športnega programa. 
V primeru, da posamezen selekcionirani igralec ni pripravljen upoštevati tega načela imata igralec in/ali 
klub pravico do odločitev in udejanjanja načela usmerjene izbire programov in prostovoljnega izstopa 
iz izbranega programa. 

 
Predstavljena osnovna načela so podlaga za razumevanje in upoštevanje ter dosledno uresničevanje  v 
nadaljevanju predstavljenih pravil oziroma v pravilih določenih obveznosti in odgovornosti. 
 
 

XII. SPLOŠNA PRAVILA SODELOVANJA V KK AJDOVŠČINA TER URESNIČEVANJA OBVEZNOSTI IN 
ODGOVORNOSTI IGRALCEV OZIROMA NJIHOVIH STARŠEV  

 

1. Pravila temeljnih športnih vrednot in fair playa 
Ob siceršnjih pravilih košarkarske igre, ki jih določa mednarodna košarkarska organizacija FIBA, so vsi 
člani kluba pri svojem udejstvovanju ter delu in ravnanjih na področju športa dolžni upoštevati, 
spoštovati in udejanjati splošna pravila temeljnih športnih vrednot in fair playa.   
 

2. Obveznosti in dolžnosti igralcev, ki se nanašajo na klubsko delo ter na treninge in tekme,  
izhajajo iz prostovoljne odločitve posameznega igralca in njegovih staršev, da se vključi v delovanje KK 
Ajdovščina oziroma v določene programe klubskih aktivnosti. Obveznosti in dolžnosti so tako 
naslednje;  
- učenje, treniranje in igranje košarke je tvoja prostovoljno izbrana dejavnost, s tem pa tudi delo, 
- ker je cilj tega dela tvoj športno košarkarski razvoj in napredek ter celovito oblikovanje športne 

osebnosti, boš v to vložil vse svoje sposobnosti in vselej dal od sebe vse kar zmoreš, 
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- hkrati so cilj tvojega sodelovanja in dela v klubu usmerjeni tudi v tekmovalno uspešnost ekip, v 
katerih sodeluješ, to pa pomeni, da boš po svojih najboljših močeh vselej prispeval tudi h kar 
najboljšemu delovanju in uspešnosti svoje ekipe, 

- vselej si dolžan delovati tako, da bodo cilji celotne ekipe in skupni cilji vseh njenih članov na eni 
strani ter tvoji individualni cilji na drugi strani, kar najbolj usklajeni,    

- pri tem se zavedaj ter upoštevaj in spoštuj dejstvo, da je košarka ekipni šport v katerem ekipa ne 
more delovati brez posameznikov, prav tako pa tudi ne posameznik brez ekipe,  

- redno in pravočasno prihajaj na treninge in tekme, 
- pravočasno prihajanje na treninge je sestavni del treninga, zaradi tega prihajaj na treninge vsaj 15 

do 30 minut pred začetkom treninga in se na trening dobro pripravi, 
- zbor igralcev pred tekmo in pravočasno prihajanje na tekme je namenjeno temeljiti pripravi 

igralcev in ekipe za tekmo, zaradi tega prihajaj na tekme vsaj 60 do 75 minut pred pričetkom, 
- zamuda pri prihodu na trening ali tekmo je opravičljiva samo iz objektivnih razlogov, 
- o zamudi obvesti trenerja takoj, ko je to mogoče, 
- izostanek iz treninga ali tekme ter opravičljivi razlog je potrebno sporočiti in pojasniti trenerju 

vnaprej oziroma vsaj en dan pred izostankom, 
- o opravičljivosti izostanka odloča trener, 
- da se boš lahko redno in pravočasno udeleževal vseh treningov in tekem poskrbi za načrtno in 

pravočasno usklajevanje šolskih in klubskih obveznosti ter izkoristek razpoložljivega časa, 
- natančno načrtuj tudi prosti čas in poskrbi za njegovo kakovostno in smotrno izkoriščanje ter 

počitek in sprostitev, 
- izpolnjevanje rednih šolskih obveznosti (učenje, domače naloge, priprava seminarskih nalog, …) ni 

opravičljiv razlog za izostanek iz treningov in tekem, 
- tudi sodelovanje pri dopoldanskih šolskih športnih aktivnostih ni opravičljiv razlog za izostanek iz 

popoldanskih ali večernih treningov in tekem, 
- šolske počitnice so čas, ki ga boš namenjal dodatnim treningom v skladu z vnaprej pripravljenim 

programom in urnikom aktivnosti,  
- poskrbi, da boš na vse treninge prihajal z urejeno in z vso potrebno osebno športno opremo, kar 

vključuje 
 čiste in za dvorano primerne športne copate, 
 kadar je trening na zunanjih površinah tudi za to primerno dodatno športno obutev, 
 športno majico in hlačke ter po možnosti tudi dvobarvni dres ali svetlo in temno majico, 
 v zimskem času tudi majico z dolgimi rokavi, 
 bidon ali steklenico za vodo ali napitek, 
 drugo dodatno opremo, če je to vnaprej zahteval trener, 

- sam poskrbi, da boš na tekme prihajal z urejeno in z vso potrebno osebno športno opremo za 
tekme, za tekmovalno opremo pa bo poskrbel klub, 

- po treningih in tekmah poskrbi za osebno higieno (umivanje in/ali tuširanje, preoblačenje, …)  
- pri prihodu in odhodu s treningov in tekem nosi primerna oblačila, ki bodo še zlasti ob prehodnih 

in v zimskem obdobju preprečila vremensko  izpostavljenost in ogrožanje tvojega zdravja 
(pokrivalo, vetrovka ali bunda, …),  

- tudi sicer je skrb za zdravo športno življenje in prehrano ter za izogibanje poškodbam izven 
treningov in tekem predvsem tvoja naloga, 

- za ustrezen splošni telesni razvoj in proti poškodbeno preventivo poskrbiš tudi sam, pri tem pa 
upoštevaš in udejanjaš navodila trenerja ter znanje in izkušnje, ki si jih pridobil na treningih, 

- ob eventualnih poškodbah izvajaš sanacijo poškodbe in po poškodbeno rehabilitacijo v skladu z 
navodili in pod nadzorom trenerja oziroma fizioterapevta, 

- o opravičeni odsotnosti s treningov in tekem v času poškodbe odloča trener,  
- za svoj oseben ugled športnika in člana KK Ajdovščina si odgovoren predvsem sam, 
- hkrati pa si tudi ti si s svojimi dejanji in ravnanji na in izven košarkarskega igrišča odgovoren za 

ugled in dobro ime celotnega kluba, 
- komuniciranje in sodelovanje s soigralci in trenerji v ekipi ter vsemi drugimi člani kluba mora biti 

vselej spoštljivo ter v duhu dobrih, tolerantnih in ne izključevalnih medosebnih odnosov, 
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- igralec in trener komunicirata predvsem osebno, kadar pa to ni mogoče, komunicirata tudi s 
pomočjo telefona ali drugih elektronskih medijev,  

- na trenerjeva sporočila preko telefona ali drugih elektronskih medijev si vselej dolžan odgovoriti 
oziroma potrditi njihov prejem, 

- eventualne probleme in težave znotraj ekipe rešuj kar najbolj samostojno in kot član ekipe ter 
najprej s pomočjo kapetana ekipe,  

- če problemov in težav ni mogoče rešiti samostojno in znotraj ekipe o problemu seznani trenerja, 
- na tekmah in vseh drugih športnih dogodkih izkazuj spoštovanje do vseh udeležencev 

(nasprotnikov, sodnikov in drugih uradnih oseb, podpornikov tvoje in nasprotne ekipe, …) ter 
dosledno upoštevaj vsa postavljena pravila in/ali dogovore, 

- aktivno sodelovanje na klubskih športnih dogodkih in tvoja pomoč pri njihovi organizaciji je 
sestavni del klubskega dela in tvojega športnega razvoja, kar pomeni, da je enako, kot udeležba 
na treningih in tekmah, tudi to tvoja obveza.   

 

3. Obveznosti in dolžnosti igralcev, ki se nanašajo na ravnanje z opremo 
Na treningu uporabljeni pripomočki, rekviziti so del klubskega inventarja in vsi, ki jih uporabljajo 
morajo poskrbeti, da se bodo uporabljali še vrsto let. Namerno poškodovanje klubske lastnine in 
opreme ter prostorov v katerih klub gostuje, spada med prekrške pravil kluba in vso škodo poravna 
povzročitelj. 
 

4. Obveznosti in dolžnosti staršev 
se nanašajo predvsem na sodelovanje s klubom in trenerji ter so usmerjene v pozitivno podporo svojih 
otrok – igralcev košarke pri njihovem delu v okviru klubskih programov in aktivnosti. Tako starši; 
- delujejo v skladu s priporočili dokumenta »Častna starševska«, ki jih je pripravila KZS (objavljene 

na  http://www.kzs.si/fileadmin/user_upload/castna/Castna_starsevska_A4_WEB.pdf ), 
- svoje otroke – igralce košarke usmerjajo v razumevanje in spoštovanje klubskih pravil, 
- po svojih najboljših zmožnostih svojim otrokom – igralcem košarke omogočajo delovanje v skladu 

s klubskimi pravili, 
- spremljanje košarkarskega udejstvovanja in napredka svojih otrok – igralcev košarke izvajajo tako, 

da pri tem ne motijo vadbenega in tekmovalnega procesa,  
- usmerjanje in podporo svojih otrok – igralcev košarke pri njihovem košarkarskem udejstvovanju 

izvajajo usklajeno s trenerjem in v okviru klubske strokovne doktrine, 
- sodelujejo s trenerji, pri tem pa to sodelovanje udejanjajo v duhu medsebojnega zaupanja 

oziroma tako, da spoštujejo trenerjevo strokovno avtonomijo in avtoriteto, 
- sodelovanje in komunikacija s trenerji je predvsem osebna in se udejanja tako, da ne moti delo 

trenerja na treningih in tekmah,  
- kot oblike sodelovanja in komunikacije s trenerjem se udeležujejo tudi roditeljskih sestankov, 
- eventualne težave in spore svojega otroka – igralca košarke rešujejo vselej v dogovoru s 

trenerjem, 
- svoje otroke – igralce košarke spodbujajo k odgovornemu ravnanju in samostojnemu reševanju 

eventualnih težav in sporov, 
- če po njihovi oceni to ni mogoče, o težavi ali sporu obvestijo trenerja, 
- po vnaprejšnjem dogovoru se vključujejo v organizacijsko delo kluba ter po svojih najboljših 

močeh in zmožnostih prispevajo k uspešnemu delovanju kluba. 
 

5. Obveznosti in dolžnosti staršev pri zagotavljanju prevozov na treninge in tekme 
Starši medsebojno in s klubom sodelujejo ter pomagajo pri zagotavljanju prevozov svojih otrok – 
igralcev košarke na tekme. V primeru prevažanja otrok z vozili drugih staršev ali trenerjev, starši teh 
otrok soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost. 
 

6. Obveznosti in dolžnosti staršev pri urejanju zdravniškega zagotovila 
Vsak igralec mora enkrat letno, najkasneje pa pred pričetkom posamezne sezone, trenerju izročiti 
zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz 

http://www.kzs.si/fileadmin/user_upload/castna/Castna_starsevska_A4_WEB.pdf
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katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za igranje košarke in da je igralec sposobna prenašati večje 
napore na treningih in tekmovanjih. Potrdilo ne sme biti starejše od enega leta. Če igralec tega potrdila 
pravočasno ne zagotovi, jo klub na stroške igralce, oziroma njegovih staršev ali skrbnikov, napoti na 
pregled k zdravniku specialistu medicine dela in športa. 
    

7. Obveznosti in dolžnosti staršev in njihovih otrok pri urejanju statusa športnika 
Šolska in športna zakonodaja ter specifični pravilniki posameznih šol omogočajo učencem in dijakom, 
ki so aktivni športniki, nekatere uskladitve in prilagoditve šolskih in športnih obveznosti; 
- individualizirani programi za nadarjene, 
- status športnika, 
- učna pogodba s prilagoditvami, 
- različne druge možne oblike šolanja, ki ne zahtevajo dnevne prisotnosti oziroma omogočajo daljšo 

odsotnost od pouka. 
 
V teh okvirih so določene tudi obveznosti, ki jih mora učenec ali dijak športnih izpolnjevati, da lahko 
določeno uskladitev ali prilagoditev pridobi in/ali zadrži. Pri izdaji vseh potrdil, ki so potrebna za 
urejanje določenega statusa, je trener posameznega športnika zavezan, da bo spoštoval obveznosti, ki 
jih določa zakon in/ali pravilnik posamezne šole oziroma odločba o uskladitvi ali/in prilagoditvi. 
 
Zaradi tega bo KK Ajdovščina potrebna potrdila izdajal le za njegov dejanski namen in le igralcu, ki bodo 
izpolnjevali naslednje klubske obveznosti in kriterije: 
- mesečna prisotnost na treningih mora biti vsaj 90%; 
- v posameznem šolskem letu oziroma klubski sezoni igralec ne sme neopravičeno izostati iz 

treninga ali tekme, 
- izostanek s treningov ali tekem zaradi težjih poškodb ali bolezni so igralec in njegovi starši dolžni 

pojasniti z zdravniškim potrdilom, hkrati pa trenerja sproti obveščati in se dogovarjati o poteku 
zdravljenja oz. rehabilitacije,  

- ob manjših poškodbah je izostanek iz treningov in tekem možen samo ob vnaprejšnjem dogovoru 
s trenerjem, 

- o nastopih na šolskih športnih tekmovanjih so igralec in njegovi starši dolžni vnaprej in pravočasno 
obvestiti trenerja, da ta lahko izostanke uskladi in vključi v letni/mesečni/tedenski delovni načrt; 

- igralec in njegovi starši trenerja sproti in redno obveščajo o šolski uspešnosti ali neuspešnosti ter 
v primeru učnih težav skupaj pripravijo načrt njihovega odpravljanja, 

- igralec in njegovi starši v celoti upoštevajo in izvajajo klubska pravila. 
 

Igralec s svojim podpisom in podpisom staršev ali zakonitega zastopnika jamči, da bo izpolnjeval 
navedene obveznosti in kriterije. V nasprotnem primeru lahko s statusom pridobljene ugodnosti in 
prilagoditev tudi izgubi, o čemer klub pošlje šoli pisno obvestilo.  
 
Igralec in njegovi starši so dolžni ravnati tako, da se s statusom določene ugodnosti in prilagoditve 
uporabljajo samo po potrebi in razumno ter tako, da ne ogrožajo končne uspešnosti izobraževanja. 

 
 


