
 

 

Ljubljana, 18. 7. 2022 

 

RAZPIS ZA SODELOVANJE V DRŽAVNEM PRVENSTVU  
IN POKALNEM TEKMOVANJU  

ZA ČLANE IN ČLANICE V SEZONI 2022/2023 
 

Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis za prijavo ekip v kategoriji 
članov in članic za nastop v tekmovalni sezoni 2022/2023. 
 
A. PRIJAVA EKIPE (EKIP) 
 
Klubi so dolžni prijaviti ekipe v elektronski obliki, na spletnem obrazcu na naslovu 
https://licenciranje.kzs.si in sicer do petka, 29. 7. 2022, do 12. ure, za vsa tekmovanja razen 
za 4. SKL za moške, kjer je rok za prijavo do petka, 19. 8. 2022, do 12. ure.  
 
V prijavi ekip se klubi opredelijo za sodelovanje: 
 
I. ČLANI – 1. SKL, 2. SKL, 3. SKL in pokalno tekmovanje 
a. v državnem prvenstvu za moške: v 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL – sodelovanje ekipe v državnem 
prvenstvu na ustrezni stopnji tekmovanja glede na uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni in 
pridobljeno tekmovalno licenco v skladu z določili Pravilnika o licenciranju, ter poravnane 
vse zapadle obveznosti do KZS, FIBA in ostalih članov. 
 
b. rok za prijavo ekip za sodelovanje v 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL je do petka, 29. 7. 2022, do 12. 
ure. Prijav, prispelih po tem roku ne bomo upoštevali; 
 
c. klub se lahko opredeli tudi za možnost morebitnega nastopanja v višjem rangu 
tekmovanja v skladu z določili Tekmovalnega pravilnika in v kolikor pridobi tekmovalno 
licenco za nastop v višjem rangu tekmovanja; 
 
d. klubi, ki se prijavljajo za nastop v 1. SKL in želijo v sezoni 2022/2023 nastopati v 
mednarodnih tekmovanjih, to preliminarno navedejo v prijavi, dokončno potrditev morajo 
posredovati na e-naslov komisarja članskih tekmovanj najkasneje do petka, 29. 7. 2022, do 
12. ure; 
 
e. v pokalnem tekmovanju POKAL SPAR za člane: klubi 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL za člane hkrati 
s prijavo za nastop v državnem prvenstvu potrdijo sodelovanje ekipe v pokalnem 
tekmovanju. V pokalno tekmovanje se lahko prijavijo tudi ekipe 4. SKL in druge ekipe, ki ne 
sodelujejo v državnem prvenstvu za člane na kateremkoli nivoju; 
Pokalno tekmovanje se v drugem delu tekmovanja (zaključni turnir) izvede kot zaključni 
turni štirih ekip. 
 



 

 

f. klubi, ki ne sodelujejo v tekmovanju 1. SKL za člane in članice, ne morejo sodelovati v 

mednarodnih ali mednarodnih regionalnih tekmovanjih. 

 
g. Rok za prijavo ekip 4. SKL in ekip, ki ne sodelujejo v državnem prvenstvu za člane, za 
sodelovanje v pokalnem tekmovanju je do petka, 29. 7. 2022, do 12. ure. Prijav, prispelih 
po tem roku ne bomo mogli upoštevati. 
 
II. ČLANI – 4. SKL 
 
a. Klubi so dolžni prijaviti ekipo za nastop v kategoriji 4. SKL za člane do petka, 19. 8. 2022, 
do 12. ure. Prijav, prispelih po tem roku ne bomo mogli upoštevati. Klubi morajo imeti 
poravnane vse zapadle obveznosti do KZS in ostalih članov.  
 
b. V pokalno tekmovanje se lahko prijavijo tudi ekipe 4. SKL. Rok za prijavo ekip za 
sodelovanje v pokalnem tekmovanju je do petka, 29. 7. 2022, do 12. ure. Prijav, prispelih 
po tem roku ne bomo mogli upoštevati. 
 
III. ČLANICE 
 
a. nastopanje v državnem prvenstvu za ženske: v 1. SKL – sodelovanje ekipe v državnem prvenstvu, 

klubi morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do KZS, FIBA in ostalih članov. 
 
b. klubi, ki želijo v sezoni 2022/2023 nastopati v mednarodnih tekmovanjih to preliminarno navedejo 
v prijavi, dokončno potrditev morajo posredovati na naslov komisarja 1. ženske SKL najkasneje do 
petka, 29. 7. 2022, do 12. ure; 
 
c. v pokalnem tekmovanju za ženske: klubi 1. SKL za članice hkrati s prijavo za nastop v državnem 
prvenstvu potrdijo sodelovanje ekipe v pokalnem tekmovanju. V pokalno tekmovanje se lahko 
prijavijo tudi druge ekipe, ki sicer ne bodo sodelovale v državnem prvenstvu za ženske.  
 

d. Rok za prijavo ekip za sodelovanje v pokalnem tekmovanju je do petka, 29. 7. 2022, do 12. ure. 
Prijav, prispelih po tem roku ne bomo upoštevali. 
 
IV. PODELJENE LICENCE 
 
Komisija za licenciranje je podelila tekmovalne licence za sezono 2022/2023: 
Podeljene licence za 1. SKL (12 klubov): KD Hopsi Polzela, KK Cedevita Olimpija, KK Domžale, 
KK Krka Telekom, KK Ilirija, KK Podčetrtek, KK Rogaška, KK Šenčur Gorenjska gradbena družba, 
KK Šentjur, KK Škofja Loka, KK Triglav in KK Zlatorog Laško. 
Podeljene licence za 2. SKL (13 klubov): AKK Branik, KD Ježica, KD Nova Gorica mladi, KD 
Postojna, KD Slovan, KK Celje, KK Janče, KK Litija, KK Ljubljana, KK Medvode, KK Portorož, KK 
Sežana, KK Žoltasti Troti. 



 

 

Podeljene licence za 3. SKL (21 klubov): BC Koper, KK Ajdovščina, KK Bistrica, KK Cerknica, KK 
Gorenja vas, KK Grosuplje, KK Hidria, KK Hrastnik, KK Kamnik, KK Kolpa Črnomelj, KK Krško, KK 
Logatec, KK Nazarje, KK Plama pur Ilirska Bistrica, KK Prebold 2014, KK Slovenske Konjice, KK 
Tolmin, KK Vojnik, KK Vrhnika, ŠD Jesenice, ŠD Krvavec Cerklje. 
 
B. FINANČNE OBVEZNOSTI KLUBOV 

 
Celotna višina prijavnine znaša: 
a. člani 1. SKL – 4.000,00 EUR, 1. SKL in ABA 2 liga – 5.000,00 EUR, 1. SKL in ABA 1 liga – 6.000,00 
EUR, 
 
b. člani 2. SKL – 2.400,00 EUR, 
 
c. člani 3. SKL – 1.600,00 EUR, 
 

d. Klubom, ki sodelujejo v 4. SKL za člane KZS, se ne zaračuna prijavnina za sodelovanje v 
tekmovanju, ki znaša 1.200,00 EUR. Klubi pred pričetkom tekmovanja vplačajo akontacijo v 
višini 400,00 EUR, ki se v primeru izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja klubu ne vrne. 
Klubom se po zaključku celotne tekmovalne sezone povrne vplačana akontacija. 
 
e. Klubom, ki sodelujejo v 1. SKL za članice KZS, se ne zaračuna prijavnina za sodelovanje v 
tekmovanju, ki znaša 1.600,00 EUR. Klubi pred pričetkom prvega in drugega dela 
tekmovanja vplačajo akontacijo v višini 400,00 EUR, ki se v primeru izstopa ali izključitve 
ekipe iz tekmovanja klubu ne vrne.  
Klubom se po zaključku celotne tekmovalne sezone povrne vplačana akontacija. 
 
f. Prijavnine so oproščeni klubi, ki v tekmovanju nastopajo z mlado (B) ekipo. 
 
C. ŽREB TEKMOVANJ 
 
V žrebu za tekmovalno sezono 2022/2023 bodo upoštevani tisti klubi, ki bodo oddali popolno prijavo 
ter bodo izpolnjevali tudi druge zahteve določb Tekmovalnega pravilnika, Pravilnika o licenciranju in 
Tekmovalnih propozicij. 
 
Klubi, ki bodo najavili nastop v mednarodnih tekmovanjih, bodo prejeli soglasje KZS v primeru, da je 
tekmovanje priznano s strani FIBA in KZS in bodo imeli poravnane vse zapadle obveznosti do KZS, 
članov KZS in FIBA. 
 
O podrobnosti vseh žrebov bodo klubi obveščeni naknadno.  
 

 
Športni pozdrav. 
 
 



 

 

Gorazd TRONTELJ                                             
Komisar članskih tekmovanj                  

 
 
 


