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1. FANTJE in DEKLETA U11 
 

Povzetek določil: 

• Igralni čas: 4 x 8 minut 

• Manifestacijo sodita trenerja ekip, ki nastopata na dogodku (ali pa klub organizator zagotovi dve 
osebi za sojenje) 

• Obveznosti klubov – organizatorjev turnirjev: 
Klub – organizator mora najkasneje naslednji dan po pošti posredovati zapisnike, poročila ter 
prijavne liste ekip na naslov: 

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MANIFESTACIJOVALNA KOMISIJA 
LESKOŠKOVA 12 
1000 LJUBLJANA 

• Odmor med drugo in tretjo četrtino (polčas): 3 minute 

• Odmor med prvo in drugo ter tretjo in četrto četrtino: 1 minuta 

• Trener ima možnost v posamezni četrtini vzeti eno minuto odmora 

• V primeru neodločenega izida po zaključku rednega dela, se podaljški ne igrajo. 

• Na semaforju se prikazuje samo igralni čas, brez rezultata. 

• Ni prekrška vrnitve žoge v zadnje polje (prekrška sredine igrišča) 

• Ekipa mora šteti najmanj 8 za igro pripravljenih igralcev (igra se s štirimi igralci v polju). 

• V prvi in drugi četrtini trener pred začetkom manifestacije poljubno izbere 4 oziroma 5 ali 6 
igralcev (peterki A in B). V tretji in četrti četrtini trener med polčasom poljubno izbere 4 oziroma 
5 ali 6 igralcev (peterki C in D) izmed vseh igralcev. 

• Manifestacija se igra z žogo št. 5. 

• Višina obroča je 2,60 m. 

• Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

• V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj pionirjev (U15, U13, U11, U9) je izrecno 
prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb. 

• Izvedeta se dve štafetni igri pred začetkom manifestacije in štafetna igra med polčasom. 
 
Štafetne igre: 

• Izvedeta se dve štafetni igri pred začetkom manifestacije in štafetna igra med polčasom. 
 

• 1. del (1. cikel): 
Štafetna igra 1: https://www.youtube.com/watch?v=Q8mrv39W-ZA 
Štafetna igra 2: https://www.youtube.com/watch?v=UegYb7a0_U4 
Štafetna igra 3: https://www.youtube.com/watch?v=8Zy44tnYEg4 
 

• 2. del (2. cikel): 
Štafetna igra 1: https://www.youtube.com/watch?v=NYgS7MbjdP0 
Štafetna igra 2: https://www.youtube.com/watch?v=QzFhnqhWPQY 
Štafetna igra 3: https://www.youtube.com/watch?v=7DEgkYZ4V-w 
 

• 3. del (3. cikel): 
Štafetna igra 1: https://www.youtube.com/watch?v=gARy_rRYFFY 
Štafetna igra 2: https://www.youtube.com/watch?v=iPv1LrnnFcE 
Štafetna igra 3: https://www.youtube.com/watch?v=7BkT0aTu674 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8mrv39W-ZA
https://www.youtube.com/watch?v=UegYb7a0_U4
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https://www.youtube.com/watch?v=QzFhnqhWPQY
https://www.youtube.com/watch?v=7DEgkYZ4V-w
https://www.youtube.com/watch?v=gARy_rRYFFY
https://www.youtube.com/watch?v=iPv1LrnnFcE
https://www.youtube.com/watch?v=7BkT0aTu674


 

 

 

• Metodični postopek učenja prevala: https://www.youtube.com/watch?v=D3SrpiXsuWk 
 
 
Točkovanje rezultata in štafetnih iger 
Rezultat se vodi v zapisniku in se ga ne prikazuje na semaforju. 
 

• 1. štafetna igra: 
Prvo mesto prinaša 4 točke, drugo 3 točke, tretje 2 točki in četrto mesto 1 točko. Sodnika seštejeta točke 
domačih dveh (A+B) in gostujočih (C+D) skupin. Največje število točk, ki jih lahko posamezna ekipa dobi 
je torej 7, najmanjše pa 3. 
 

Primer vpisa točk v zapisnik za 1. štafetno igro: I. četrtina 

• Domači (A) prejmejo 5 točk (za 1. in 4. mesto) A M B 

• Gostje (B) prav tako prejmejo 5 točk (za 2. in 3. mesto) 1 5  1 5 

      

Zapisnikar pred številom doseženih točk v zapisnik zapiše številko 1, kar      

označuje zaporedno številko štafetne igre (v tem primeru 1, ker gre za      

prvo štafetno igro). 

 

• 2. štafetna igra: 
Zmagovalna ekipa prejme 4 točke, poražena pa 2 točki. Če sta ekipi končali istočasno, prejmeta vsaka po 
3 točke. Točke zapisnikar vpiše v zapisnik pod prejšnjo štafetno igro, ter jih prišteje k rezultatu tekme. 
 

Primer vpisa točk v zapisnik za 2. štafetno igro: I. četrtina 

• Domači (A) so premagali goste in zato v tej igri prejmejo 4 točke, ki A M B 

jih prištejemo k rezultatu prejšnje štafetne igre. 1 5  1 5 

• Gostje (B) so izgubili proti domačim in so zato v tej igri prejeli 2 2 9  2 7 

točki, ki ju prištejemo k rezultatu prejšnje štafetne igre. 11 11 1   

   • 6 9 

 

Zapisnikar pred številom doseženih točk v zapisnik zapiše številko 2, kar označuje zaporedno številko 
štafetne igre (v tem primeru 2, ker gre za drugo štafetno igro). 
Po drugem vpisu točk v zapisnik, zapisnikar potegne črto in nadaljuje s pisanjem zapisnika 
manifestacije. 

 

• 3. štafetna igra: 
Točkovanje v prvem ciklu (delu): 
Prvo mesto prinaša 4 točke, drugo 3 točke, tretje 2 točki in četrto mesto 1 točko. Sodnika seštejeta točke 
domačih dveh (A+B) in gostujočih (C+D) skupin. Največje število točk, ki jih lahko posamezna ekipa dobi 
je torej 7, najmanjše pa 3. 
 

Primer vpisa točk v zapisnik za 3. štafetno igro: III. četrtina 

• Domači (A) prejmejo 6 točk (za 1. in 3. mesto) B M A 

• Gostje (B) prejmejo 4 točke (za 2. in 4. mesto) 3 4  3 6 

   1 11 8 

Zapisnikar pred številom doseženih točk v zapisnik zapiše številko 3, kar 6 6 •   

označuje zaporedno številko štafetne igre (v tem primeru 3, ker gre za      

tretjo štafetno igro). 

https://www.youtube.com/watch?v=D3SrpiXsuWk


 

 

 
Zapisnikar vpiše točke tretje štafetne igre v zapisnik, nato potegne črto in nadaljuje s pisanjem 
zapisnika manifestacije. 

 
Točkovanje v drugem ciklu (delu): 
Ekipa, ki ima več stožcev, je dosegla prvo mesto, ki prinaša 4 točke, drugo mesto pa ekipi z manj 
doseženimi točkami prinaša 2 točki. 
Opozorilo! V tej štafetni igri ni pomembna hitrost, pač pa pravilnost izvedbe in natančnost zadevanja, 
zato naj igralci ne hitijo! 
 

Primer vpisa točk v zapisnik za 3. štafetno igro: III. četrtina 

• Domači (A) prejmejo 4 točke za zmago B M A 

• Gostje (B) prejmejo 2 točki za poraz 3 2  3 4 

   1 11 6 

Zapisnikar pred številom doseženih točk v zapisnik zapiše številko 3, kar 6 4 •   

označuje zaporedno številko štafetne igre (v tem primeru 3, ker gre za      

tretjo štafetno igro). 

Zapisnikar vpiše točke tretje štafetne igre v zapisnik, nato potegne črto in nadaljuje s pisanjem 
zapisnika manifestacije. 

 
Točkovanje v tretjem ciklu (delu): 
Ekipa, ki je prva zaključila dobi 4 točke, druga ekipa pa 2 točki. V primeru, da sta ekipi zaključili istočasno, 
prejmeta vsaka po 3 točke. Število zadetih košev pa se vsaki ekipi na koncu prišteje k tem doseženim 
točkam.  
 

Primer vpisa točk v zapisnik za 3. štafetno igro: III. četrtina 

• Domači (A) so premagali goste (B) zato prejmejo 4 točke. Zadeli pa B M A 

so tudi 5 košev pri polaganju, ki jih prištejemo k prejšnjemu rezultatu.  3 2  3 4 

Skupaj so torej v tej igri osvojili 9 točk.  8   9 

• Gostje (B) so izgubili proti domačim (A) zato prejmejo 2 točki.   1 11 11 

Zadeli pa so tudi 6 košev pri polaganju, ki jih prištejemo k prejšnjemu 6 10 •   

rezultatu. Skupaj so torej v tej igri osvojili 8 točk. 

 

Zapisnikar pred številom doseženih točk v zapisnik zapiše številko 3, kar označuje zaporedno številko 
štafetne igre (v tem primeru 3, ker gre za tretjo štafetno igro). 
Zapisnikar vpiše točke tretje štafetne igre v zapisnik, nato potegne črto in nadaljuje s pisanjem 
zapisnika manifestacije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Primer poteka tekme: 
 

Del tekme Ekipa A Ekipa B 

Štafetna igra 1 – pred manifestacijo 5 5 

Štafetna igra 2 – pred manifestacijo 4 2 

Prva četrtina, končni rezultat 23 20 

V zapisnik se po koncu četrtine vpiše rezultat 3 1 

Druga četrtina, končni rezultat 15 14 

V zapisnik se po koncu četrtine vpiše rezultat 3 1 

Štafetna igra 3 – med polčasom* 6 4 

Tretja četrtina, končni rezultat 18 20 

V zapisnik se po koncu četrtine vpiše rezultat 1 3 

Četrta četrtina, končni rezultat 12 12 

V zapisnik se po koncu četrtine vpiše rezultat 2 2 

Končni rezultat manifestacije vpisan v zapisnik 9 7 

* štafetna igra 3 je različno točkovana. V prvem delu: 4, 3, 2 in 1 točka, v drugem delu: 4 in 2 točki, v 
tretjem delu: 4 in 2 točki + doseženi koši. 
 
Končni rezultat manifestacije se vpiše na koncu v zapisnik, zmagovalna ekipa je ekipa A z rezultatom 9:7. 
 
Zapisnikar vodi rezultat kot na tekmah v preostalih starostnih kategorijah, vendar: 

• V vsaki četrtini se rezultat sešteva posebej; 

• Ekipa za zmago v četrtini prejme 3 točke, za poraz 1 točko; 

• Pri neodločenem rezultatu v četrtini vsaka ekipa prejme 2 točki 
 
Končni rezultat manifestacije je tako lahko v primeru, da ena ekipa zmaga v vseh štirih četrtinah 12:4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. FANTJE U11 

IGRALCI, ROJENI 2010 DO VKLJUČNO 2013 
 
V manifestaciji bodo sodelovale ekipe (95 ekip):  

1 3X3 PIRAN 

2 AJDAS LENART 

3 AKK BRANIK A 

4 AKK BRANIK B 

5 ALIVE AJDOVŠČINA 

6 BISTRICA 

7 BRINOX MEDVODE 

8 CALCIT BASKETBALL 

9 CEDEVITA OLIMPIJA BELI 

10 CEDEVITA OLIMPIJA ORANŽNI-OKŠ 

11 CEDEVITA OLIMPIJA ZELENI 

12 CELJE 

13 CERKNICA 

14 DKŠ ROGAŠKA 

15 DRAVOGRAD KOROŠKA 

16 ECE TRIGLAV 

17 ELEKTRA ŠOŠTANJ BELI 

18 ELEKTRA ŠOŠTANJ MODRI 

19 GLOBUS 

20 GORENJA VAS 

21 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR 

22 GORICA BELI 

23 GORICA MODRI 

24 GROSUPLJE 

25 HELIOS SUNS A 

26 HELIOS SUNS B 

27 HIDRIA 

28 HOPSI POLZELA  

29 HPG BREŽICE 

30 HRASTNIK 

31 I TEAM ŠENTILJ 

32 ILIRIJA 

33 INPUT NAZARJE 

34 IPROS VRHNIKA A 

35 IPROS VRHNIKA B 

36 IVANČNA GORICA 

37 IZOLA 

38 JANČE LJUBLJANA 

39 JELŠA ŠMARJE 

40 JESENICE 

41 JEZERNIKI PREVALJE 

42 JEŽICA 

  
  



 

 

  

43 KA-MARIBOR 

44 KELEJA 

45 KOLPA 

46 KOMENDA WILD BOBCATS 

47 KOPER PRIMORSKA MODRI 

48 KOPER PRIMORSKA ORANŽNI 

49 KOPER PRIMORSKA RUMENI 

50 KRAS 

51 KRKA BELI 

52 KRKA ZELENI 

53 LASTOVKA 

54 LEONE AJDOVŠČINA 

55 LEONE VIPAVA 

56 LITIJA 

57 LJUBLJANA 

58 LOGATEC A 

59 LOGATEC B 

60 LOTMERK A 

61 LOTMERK B 

62 LOVRENC 

63 LTH CASTINGS 

64 MARIBOR MLADI 

65 MESARIJA PRUNK SEŽANA BELI 

66 MESARIJA PRUNK SEŽANA C 

67 MESARIJA PRUNK SEŽANA RDEČI 

68 METLIKA 

69 MIKLAVŽ 

70 ORLI POSTOJNA 

71 PIVKA PERUTNINARSTVO 

72 PLAMA PUR ILIRSKA BISTRICA BELI 

73 PLAMA PUR ILIRSKA BISTRICA MIX 

74 PLAMA PUR ILIRSKA BISTRICA MODRI 

75 PORTOROŽ 

76 POSTOJNA 

77 PREBOLD 2014 

78 PTUJ 

79 RADENSKA CREATIV SOBOTA 

80 RADOVLJICA 

81 ROGAŠKA 

82 SIMON-OIL KRVAVEC 

83 SOPERGA 

84 STRAŽIŠČE KRANJ 

85 ŠENTJUR TAJFUN A 

86 ŠENTJUR TAJFUN B 

87 ŠENTVID - LJUBLJANA 

88 TERA TOLMIN 

89 TERME OLIMIA PODČETRTEK 

  
  



 

 

  

90 TROTI 

91 VANI VRANSKO 

92 VOJNIK 

93 ZLATOROG THERMANA LAŠKO 

94 ŽOGICA DIVAČA 

95 3X3 PIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. DEKLETA U11 

IGRALKE, ROJENE 2010 DO VKLJUČNO 2013 
 
V manifestaciji bodo sodelovale ekipe (25 ekip):  

1 AKSON ILIRIJA 

2 CERKNICA 

3 CINKARNA CELJE - MODRE 

4 CINKARNA CELJE - RUMENE 

5 ČRNOMELJ 

6 DOMŽALE 

7 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR 

8 GROSUPLJE 

9 INES ŠD TABOR ŽIRI 

10 JANINA 

11 JELŠA ŠMARJE 

12 JEŽICA 

13 KRKA 

14 LEDITA 

15 LITIJA 

16 LOVRENC 

17 MARIBOR 

18 PIVKA PERUTNINARSTVO 

19 PLAMA PUR ILIRSKA BISTRICA 

20 POMURJE 

21 ŠENTVID - LJUBLJANA 

22 TOLMIN 

23 TRIGLAV A 

24 TRIGLAV B 

25 VIPAVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. FANTJE in DEKLETA U9 
 
Povzetek določil: 

• Igralni čas: 4 x 6 minut 

• Manifestacijo sodita trenerja ekip, ki nastopata na dogodku (ali pa klub organizator zagotovi dve 
osebi za sojenje) 

• Obveznosti klubov – organizatorjev turnirjev: 
Klub – organizator mora najkasneje naslednji dan po pošti posredovati zapisnike, poročila ter 
prijavne liste ekip na naslov: 

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MANIFESTACIJOVALNA KOMISIJA 
LESKOŠKOVA 12 
1000 LJUBLJANA 

• Odmor med drugo in tretjo četrtino (polčas): 3 minute 

• Odmor med prvo in drugo ter tretjo in četrto četrtino: 1 minuta 

• Dimenzije igrišča. Manifestacija se igra na zmanjšanem igrišču (dimenzije odbojkarskega igrišča 
ali na stranske koše v večjih dvoranah, kjer je to možno). Manifestacija se lahko odigra tudi na 
polovici igrišča. V vseh primerih se lahko uporabi premične koše, katere je KZS podelila vsem 
klubom. Pomembno je, da so dobro vidne omejitve igrišča – črte. 

• Trener ima možnost v posamezni četrtini vzeti eno minuto odmora 

• V primeru neodločenega izida po zaključku rednega dela, se podaljški ne igrajo. 

• Na semaforju se prikazuje samo igralni čas, brez rezultata. 

• Ni prekrška vrnitve žoge v zadnje polje (prekrška sredine igrišča) 

• Ekipa mora šteti najmanj 8 za igro pripravljenih igralcev (igra se s tremi igralci v polju). 

• V prvi in drugi četrtini trener pred začetkom manifestacije poljubno izbere 4 oziroma 5 ali 6 
igralcev (peterki A in B). V tretji in četrti četrtini trener med polčasom poljubno izbere 4 oziroma 
5 ali 6 igralcev (peterki C in D) izmed vseh igralcev. 

• Manifestacija se igra z žogo št. 5. 

• Višina obroča je 2,60 m. 

• Bonus ekipe je 7 osebnih napak. 

• V vseh kategorijah in na vseh nivojih tekmovanj pionirjev (U15, U13, U11, U9) je izrecno 
prepovedano igranje vseh oblik postavljenih conskih obramb. 

• Izvedeta se dve štafetni igri pred začetkom manifestacije in štafetna igra med polčasom. 
 
Štafetne igre: 

• Izvedeta se dve štafetni igri pred začetkom manifestacije in štafetna igra med polčasom. 
 
Štafetna igra 1: https://www.youtube.com/watch?v=Iw3Oh7GfKdk 
Štafetna igra 2: https://www.youtube.com/watch?v=Lv_aVorcVAs 
Štafetna igra 3: https://www.youtube.com/watch?v=eNqSfj31cic 
 

• Metodični postopek učenja prevala: https://www.youtube.com/watch?v=D3SrpiXsuWk 
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https://www.youtube.com/watch?v=Lv_aVorcVAs
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Točkovanje rezultata in štafetnih iger 
Rezultat se vodi v zapisniku in se ga ne prikazuje na semaforju. 
 

• 1. štafetna igra: 
Prvo mesto v vsaki od izvedb prinaša 4 točke, drugo 3 točke, tretje 2 točki in četrto mesto 1 točko. 
Sodnika seštejeta točke domačih dveh (A+B) in gostujočih (C+D) skupin. Največje število točk, ki jih lahko 
posamezna ekipa dobi je torej 14, najmanjše pa 6. 
 

Primer vpisa točk v zapisnik za 1. štafetno igro: I. četrtina 

• Domači (A) prejmejo 6 točk (za 1. in 3. mesto) v 1. izvedbi in 5 točk A M B 

(za 2. in 3. mesto) v 2. izvedbi. Skupaj 11 točk. 1 11  1 9 

• Gostje (B) prejmejo 4 točke (za 2. in 4. mesto) v 1. izvedbi in 5 točk      

(za 1. in 4. mesto) v 2. izvedbi. Skupno 9 točk.      

      

      

Zapisnikar pred številom doseženih točk v zapisnik zapiše številko 1, kar označuje zaporedno številko 
štafetne igre (v tem primeru 1, ker gre za prvo štafetno igro). 

 

• 2. štafetna igra: 
Zmagovalna ekipa prejme 4 točke, poražena pa 2 točki. Če sta ekipi končali istočasno, prejmeta vsaka po 
3 točke. Točke zapisnikar vpiše v zapisnik pod prejšnjo štafetno igro, ter jih prišteje k rezultatu prejšnje 
štafetne igre. 
 

Primer vpisa točk v zapisnik za 2. štafetno igro: I. četrtina 

• Domači (A) so premagali goste in zato v tej igri prejmejo 4 točke, ki A M B 

jih prištejemo k rezultatu prejšnje štafetne igre. 1 11  1 9 

• Gostje (B) so izgubili proti domačim in so zato v tej igri prejeli 2 2 15  2 11 

točki, ki ju prištejemo k rezultatu prejšnje štafetne igre. 11 17 1   

   • 6 13 

 

Zapisnikar pred številom doseženih točk v zapisnik zapiše številko 2, kar označuje zaporedno številko 
štafetne igre (v tem primeru 2, ker gre za drugo štafetno igro). 
Po drugem vpisu točk v zapisnik, zapisnikar potegne črto in začne pisati zapisnik za manifestacijo. 

 

• 3. štafetna igra: 
Prvo mesto prinaša 4 točke, drugo 3 točke, tretje 2 točki in četrto mesto 1 točko. Vsak zadeti met prav 
tako prinaša 1 točko. Sodnika seštejeta točke domačih dveh (A+B) in gostujočih (C+D) skupin. Največje 
število točk, ki jih lahko posamezna ekipa dobi je torej 7 + število zadetih metov, najmanjše pa 3. 
 

Primer vpisa točk v zapisnik za 3. štafetno igro: III. četrtina 

• Domači (A) prejmejo 6 točk (za 1. in 3. mesto). Zadeli so 3 mete, ki B M A 

jih prištejemo k prejšnjemu rezultatu. Skupaj so torej v tej igri osvojili 9  3 4  3 6 

točk.  8   9 

• Gostje (B) prejmejo 4 točke (za 2. in 4. mesto). Zadeli so 4 mete, ki   1 11 11 

jih prištejemo k prejšnjemu rezultatu. Skupaj so torej v tej igri osvojili 8 6 10 •   

točk. 
 
 



 

 

 

Zapisnikar pred številom doseženih točk v zapisnik zapiše številko 3, kar označuje zaporedno številko 
štafetne igre (v tem primeru 3, ker gre za tretjo štafetno igro). 
Zapisnikar vpiše točke tretje štafetne igre v zapisnik, nato potegne črto in nadaljuje s pisanjem 
zapisnika manifestacije. 

 
Primer poteka tekme: 
 

Del tekme Ekipa A Ekipa B 

Štafetna igra 1 – pred manifestacijo 11 9 

Štafetna igra 2 – pred manifestacijo 4 2 

Prva četrtina, končni rezultat 23 20 

V zapisnik se po koncu četrtine vpiše rezultat 3 1 

Druga četrtina, končni rezultat 15 14 

V zapisnik se po koncu četrtine vpiše rezultat 3 1 

Štafetna igra 3 – med polčasom 9 8 

Tretja četrtina, končni rezultat 20 18 

V zapisnik se po koncu četrtine vpiše rezultat 3 1 

Četrta četrtina, končni rezultat 11 15 

V zapisnik se po koncu četrtine vpiše rezultat 1 3 

Končni rezultat manifestacije vpisan v zapisnik 10 6 

 
Končni rezultat manifestacije se vpiše na koncu v zapisnik, zmagovalna ekipa je ekipa A z rezultatom 10:6. 
 
Zapisnikar vodi rezultat kot na tekmah v preostalih starostnih kategorijah, vendar: 

• V vsaki četrtini se rezultat sešteva posebej; 

• Ekipa za zmago v četrtini prejme 3 točke, za poraz 1 točko; 

• Pri neodločenem rezultatu v četrtini vsaka ekipa prejme 2 točki 
 
Končni rezultat manifestacije je tako lahko v primeru, da ena ekipa zmaga v vseh štirih četrtinah 12:4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. FANTJE U9 

IGRALCI, ROJENI 2012 DO VKLJUČNO 2014 
 
V manifestaciji bodo sodelovale ekipe (55 ekip):  

1 CEDEVITA OLIMPIJA 

2 HELIOS SUNS A 

3 HELIOS SUNS B 

4 HOPSI POLZELA  

5 TERME OLIMIA PODČETRTEK 

6 ROGAŠKA 

7 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR 

8 ILIRIJA 

9 LJUBLJANA 

10 PORTOROŽ 

11 POSTOJNA 

12 MESARIJA PRUNK SEŽANA RDEČI 

13 MESARIJA PRUNK SEŽANA BELI 

14 MESARIJA PRUNK SEŽANA C 

15 LEONE AJDOVŠČINA 

16 ALIVE AJDOVŠČINA 

17 AKK BRANIK A 

18 AKK BRANIK B 

19 AKK BRANIK C 

20 CERKNICA 

21 KOLPA 

22 GROSUPLJE 

23 JANČE LJUBLJANA  

24 JESENICE 

25 JEŽICA 

26 CALCIT BASKETBALL 

27 BRUNARICA ŠTERN KRVAVEC 

28 LITIJA 

29 INPUT NAZARJE 

30 GORICA 

31 PIVKA PERUTNINARSTVO RDEČI 

32 PIVKA PERUTNINARSTVO BELI 

33 PLAMA PUR ILIRSKA BISTRICA BELI 

34 PLAMA PUR ILIRSKA BISTRICA MODRI 

35 PLAMA PUR ILIRSKA BISTRICA MIX 

36 VOJNIK 

37 IVANČNA GORICA 

38 MIKLAVŽ 

39 LOGATEC 

40 ORLI POSTOJNA MODRI 

41 ORLI POSTOJNA ORANŽNI 

42 VRANI VRANSKO 

  
  



 

 

  

43 3X3 PIRAN 

44 ELEKTRA ŠOŠTANJ BELI 

45 ELEKTRA ŠOŠTANJ MODRI 

46 I TEAM ŠENTILJ 

47 IZOLA 

48 KELEJA 

49 KA-MARIBOR 

50 JEZERNIKI PREVALJE 

51 METLIKA 

52 LOTMERK 

53 LOVRENC 

54 PTUJ 

55 MARIBOR MLADI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. DEKLETA U9 

IGRALKE, ROJENE 2012 DO VKLJUČNO 2014 
 

V manifestaciji bodo sodelovale ekipe (5 ekip):  

1 CINKARNA CELJE 

2 CERKNICA 

3 ČRNOMELJ 

4 LITIJA 

5 PLAMA PUR ILIRSKA BISTRICA 

 


