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A. UVODNE DOLOČBE
1. člen (vsebina pravilnika)
Pravilnik o delu statistikov določa pravila o izobraževanju, nalogah, licenciranju,
napredovanju in prenehanju opravljanja dela statistikov.
2. člen (definicija)
Statistik je oseba, ki je usposobljena za opravljanje vodenja statistike na tekmah v okviru
tekmovanj Košarkarske zveze Slovenije. Naloge statistika so določene z Uradnimi pravili
FIBA za vodenje statistike in ostalimi akti Košarkarske zveze Slovenije.

B. IZOBRAŽEVANJE IN LICENCIRANJE STATISTIKOV
3. člen (izvedba izobraževanj)
Košarkarska zveza Slovenije pred začetkom tekmovalne sezone organizira izobraževanja
za statistike:
- izobraževanje za nove statistike in podelitev prve licence,
-

izobraževanje za statistike, ki že imajo podeljeno licenco (osvežitveni seminar).

Košarkarska zveza Slovenije po potrebi organizira tudi izobraževanja za statistike za
podelitev FIBA licence.
4. člen (vrste licenc)
Pridobljena licenca omogoča opravljanje nalog na naslednjih tekmovanjih:
a. podeljena licenca A: statistik s podeljeno licenco A lahko opravlja naloge na vseh
nivojih tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije;
b. podeljena licenca B: statistik s podeljeno licenco B lahko opravlja naloge na vseh
nivojih tekmovanj, razen na tekmah 1. SKL za člane.
c. podeljena licenca C: statistik s podeljeno licenco C lahko opravlja naloge na tekmah
3. SKL za člane
Statistiku, ki ima licenco FIBA, se podeli licenca A.
Statistik lahko v prvi sezoni v primeru uspešno opravljenega izobraževanja pridobi zgolj
licenco B ali licenco C.
Ta člen tega pravilnika stopi v veljavo z tekmovalno sezono 2019/20.

5. člen (veljavnost licence)
Licenca se statistiku podeli za eno tekmovalno sezono.
Licenca se lahko pred začetkom nove tekmovalne sezone v primeru uspešno
opravljenega izobraževanja:
- podaljša za naslednjo tekmovalno sezono in se podeli licenca iste stopnje,
-

podaljša za naslednjo tekmovalno sezono in se podeli licenca višje/nižje stopnje,

-

ne podeli za prihodnjo tekmovalno sezono.

6. člen (nepodelitev licence)
V kolikor se licenca za prihodnjo tekmovalno sezono ne podeli zaradi slabo opravljenega
dela med preteklo tekmovalno sezono, lahko posameznik ponovno kandidira za
pridobitev licence po preteku ene tekmovalne sezone.
7. člen (neudeležba na izobraževanju)
Statistik, ki v okviru izobraževanja ni uspešen pri pisnem testu, ne more opravljati dela
statistika na uradnih tekmah, dokler se ne udeleži ponovitvenega seminarja in uspešno
opravi testa.
Statistik, ki se upravičeno ne udeleži izobraževanja ne more opravljati dela statistika
dokler se ne udeleži ponovitvenega seminarja.
Statistik, ki se neupravičeno ne udeleži izobraževanja ne sme opravljati dolžnosti
statistika dokler se ne udeleži ponovitvenega seminarja vendar šele pred naslednjo
tekmovalno sezono.
V kolikor se statistik ne udeleži ponovitvenega seminarja pred naslednjo tekmovalno
sezono vsaj dve sezoni zapored, mora nato ponovno opravljati izobraževanje za nove
statistike.

C. NALOGE STATISTIKOV
8. člen (naloge)
Naloge statistika so:
a. pravočasen prihod na tekmo in postopanje v skladu z navodili (dokument Obveznosti
statistikov pred, med in po tekmi),
b. je odgovoren za neodvisno vodenje statistike v skladu z FIBA pravili za pisanje
statistike,

c. upoštevanje navodil in sodelovanje z vodstvom tekmovanja na njegovo zahtevo.

D. PRENEHANJE OPRAVLJANJA DELA STATISTIKA
9. člen (prenehanje)
Statistik lahko preneha z delom
a. po lastni želji,
b. po zaključku tekmovalne sezone,
c. v primeru dokončno odvzete licence statistika.
10. člen (začasen odvzem licence)
O začasnem odvzemu licence odloča komisar lige. Licenca se lahko začasno odvzame
med tekmovalno sezono oziroma za prihodnjo tekmovalno sezono.
Začasen odvzem licence je lahko za preostanek tekmovalne sezone, v kolikor statistik ne
spoštuje Uradnih pravil za vodenje statistike in ostalih pravilnikov ter sklepov organov
KZS.
11. člen (dokončen odvzem licence)
O dokončnem odvzemu licence odloča komisar lige.
Licenca se lahko odvzame med tekmovalno sezono oziroma pred prihodnjo tekmovalno
sezono.
Pogoja za dokončen odvzem licence sta:
a. delovanje statistika v nasprotju z interesi košarke (nekooperativnost z organi KZS,
opravljanje nalog na tekmovanjih v nasprotju z pravili in pravilniki)
b. če je statistiku dvakrat začasno odvzeta licenca.
Za dokončen odvzem licence morata biti izpolnjena oba navedena pogoja.
Statistik, kateremu je bila dokončno odvzeta licenca ima po prejemu sklepa možnost
pritožbe na sklep drugostopenjskemu organu v skladu z določili Tekmovalnih propozicij.

E. KONČNE DOLOČBE
12. člen (sprejem pravilnika)
Ta pravilnik je sprejel Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije na svoji redni seji, dne
16. 4. 2019 in stopi v veljavo z dnem sprejetja.
Predsednik
Košarkarske zveze Slovenije
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