
                                                                         
 

  

REKREATIVNO PRVENSTVO 

LJUBLJANE V KOŠARKI 2022 

 ZIMSKA TRIM LIGA 

  

 

  
Organizator: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Resljeva 18, 1000 Ljubljana 

   

Izvajalec: Športno društvo Fenomeni, Strniševa cesta 24, 1231 Ljubljana-Črnuče 

Davčna številka: 13111957 

Transakcijski račun:   SI56 0310 0100 1552 842 

 

 

Kraj tekmovanja: Športno rekreacijski center Ježica, Savlje 6, 1000 Ljubljana – dvorana  

 

 

Vodja tekmovanja: Gregor Narobe   

GSM: 031 616 253 

E-mail: gnarobe@gmail.com        

   

  

 

 

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana! 
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TEKMOVALNE PROPOZICIJE 

Za košarkarske lige, ki jih organizira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, 

Resljeva 18, 1000 Ljubljana 

                                                                                       

SPLOŠNO 

1. člen 

Tekmovalne propozicije urejajo potek tekmovanj v rekreacijskih ligah košarke, ki jih organizira Mestna občina 

Ljubljana, Oddelek za šport, Resljeva 18, 1000 Ljubljana. 

2. člen 

Tekmovalni sistem ter razporede tekem sprejme organizator in izvajalec tekmovanja glede na število prijavljenih 

ekip. 

 

VODSTVO TEKMOVANJA 

3. člen 

Tekmovanje vodi vodja tekmovanja. Drugostopenjski organ, ki obravnava pritožbe zoper odločitve Vodstva 

tekmovanja je Komisija za pritožbe pri ŠD Fenomeni Ljubljana. 

4. člen 

Za vse kar ni posebno določeno v teh propozicijah se smiselno uporabljajo uradno veljavna košarkarska pravila 

FIBA in veljavne tekmovalne propozicije prvenstvenih in pokalnih tekmovanj v Republiki Sloveniji. 

 

                                                                            ADMINISTRACIJA 

5. člen 

Vsaka ekipa mora najkasneje do 5. oktobra 2021 pisno na naslov Športnega društva Fenomeni ali skenirano po 

elektronski pošti na naslov gnarobe@gmail.com potrditi prijavo za nastop v zimski ligi in dostaviti prijavnico z 

vsemi zahtevanimi podatki.  

Prijavnina znaša 350,00 € in jo je mogoče poravnati do začetka tekmovanja na transakcijski račun Športnega 

društva Fenomeni št. SI56 0310 0100 1552 842. 
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POTEK TEKMOVANJA 

6. člen 

Tekme rekreacijske lige se praviloma igrajo po enokrožnem sistemu tako, da se vsaka ekipa sreča z nasprotno po 

enkrat oziroma dvokrožno, če to dopuščajo razmere, odvisno od števila prijavljenih ekip. Tekmovanje poteka od 

oktobra do aprila v dvorani Športno Rekreacijskega centra Ježica. 

Razporede tekem in urnik tekmovanj bodo vodje ekip prejeli po e-pošti, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani 

Športnega društva Fenomeni www.fenomeni.si.    

7. člen 

 

Tekme se igrajo ob sobotah in nedeljah s pričetkom med 10:00 in 18:00 uro. 

Razlog prestavitve tekem je lahko edino višja sila. O prestavitvi tekme iz kateregakoli razloga dokončno odloči 

prvi sodnik! 

 

                                                                   IGRALCI IN PRAVICA NASTOPA 

8. člen 

Vsi igralci rekreacijske lige tekmujejo na lastno odgovornost in v času prireditve s strani organizatorja niso 

dodatno zavarovani. Vodja ekipe s svojim podpisom zagotavlja, da so člani ekipe seznanjeni s tem pravilom. 

Za ekipe lahko nastopajo samo polnoletni igralci in državljani Republike Slovenije, ki so poimensko vpisani na 

prijavnici. 

V ekipi nimajo pravice nastopiti registrirani igralci 1. moške SKL in 2. moške SKL, ter vsi doživljenjsko 

kaznovani igralci s strani organizatorja tekmovanja, KZS in drugih organizatorjev košarkarskih tekmovanj.  

          9. člen 

Igralec ne sme biti prijavljen in ne sme igrati za dve ali več ekip iste rekreacijske lige. V takem primeru se 

igralec avtomatično suspendira do konca tekoče tekmovalne sezone, ekipa pa izgubi tekmo z rezultatom 20:0 in 

ne dobi točke. 

 

                                                             EKIPE IN OSTALE URADNE OSEBE 

10. člen 

V prijavnici je lahko za ekipo prijavljenih največ 16 igralcev. V prijavi mora biti navedeno: ime in priimek 

igralca, letnica rojstva igralca ter naslov, telefon in elektronski naslov vodje ekipe, ime ekipe in barva dresov. 

Med tekmovanjem je možno dodatno prijaviti igralce vendar skupno število prijavljenih igralcev ne sme preseči 

števila 16. 

Na vsaki tekmi lahko za ekipo nastopa po 12 igralcev, ki morajo biti pravilno registrirani. 

Vodja ekipe lahko pred tekmo zahteva od prvega sodnika, da identificira enega ali več igralcev nasprotne ekipe. 

http://www.fenomeni.si/


                                                                         
 

  

Za identifikacijo je potreben prijavni list ekipe in osebni dokument spornega igralca. Pritožba na morebitno 

ugotavljanje identitete igralca po začetku tekme ni mogoča. 

11. člen 

Vodja ekipe ali trener je dolžan 5 minut pred pričetkom tekme predati zapisnikarju seznam igralcev s številkami 

dresov. 

12. člen 

Ekipa pridobi pravico nastopa, če ima na igrišču najmanj pet pravilno prijavljenih in enotno oblečenih igralcev, 

ki morajo biti pripravljeni in sposobni za igro ter oblečeni v športno opremo. O sposobnosti in primernosti 

vsakega igralca za nastop na tekmi odloči prvi sodnik. 

Če ekipa 5 minut po pozivu prvega sodnika nima prisotnih 5 igralcev v športni opremi sposobnih za igro (po 

oceni prvega sodnika), tekmo izgubi z rezultatom 20:0 in ne dobi točke. Ekipa, ki trikrat ne pride na tekmo bo 

izključena iz nadaljnjega tekmovanja. 

Vsi igralci ekipe morajo imeti enotne in oštevilčene drese, v nasprotnem primeru ekipa ne more nastopiti. 

V primeru enake barve dresov obeh ekip mora drese menjati prvo imenovana ekipa. 

13. člen 

Žogo za igro mora vedno imeti prvo imenovana ekipa. V primeru večjega števila žog prvi sodnik izbere igralno 

žogo. 

 

         TEKMA          

14. člen 

Tekma se igra po pravilih KZS in določilih teh propozicij 4 x 10 minut "kosmate igre". Zadnjo minuto vsake 

četrtine se ura ustavlja (v zadnji četrtini in podaljšku tudi po doseženem košu), oziroma se igra čista igra. 

V primeru neodločenega rezultata se igrajo podaljški po 3 minute (2 minuti kosmate igre + 1 minuta čiste igre), 

vse dokler ena ekipa ne zmaga. 

V vsakem polčasu in vsakem podaljšku ekipi pripada po en "time out". Ob vsakem "time outu" se ura ustavi. 

Napad 24 sekund se ne meri. Ob zavlačevanju igre sodnik ustno opozori ekipo, da je do konca napada še osem 

sekund, če po opozorilu v osmih sekundah ekipa ne zaključi napada, se žoga dodeli nasprotni ekipi. 

Igralec lahko igra do svoje pete osebne napake. 

Ekipa po dosojeni četrti (4.) osebni napaki pride iz bonusa. 

 

 



                                                                         
 

  

                                                                              PRITOŽBE 

15. člen  

Vsako pritožbo v zvezi s tekmo je potrebno najaviti s podpisom kapetana v zapisniku takoj po končani tekmi. 

Pismeno pritožbo je potrebno dostaviti Vodstvu tekmovanja najkasneje 48 ur po končani tekmi. 

Ob vložitvi pritožbe je potrebno vplačati kavcijo v višini 100,00 €. Le ta se ob ugodno rešeni pritožbi v celoti 

povrne. 

V primeru nepravočasne ali nepravilno vložene pritožbe, se pritožba ne obravnava in kot neutemeljena v celoti 

zavrne.  

                         

KAZNI 

16. člen  

Tekma se registrira z rezultatom 20:0 za nasprotno ekipo in odvzemom točke v naslednjih primerih:  

• ekipa ne pride na tekmo  

• ekipa nima 5 pravilno prijavljenih in enotno oblečenih igralcev na igrišču, oziroma če je ekipa po 

pozivu prvega sodnika nepopolna 5 minut po predvidenem uradnem pričetku tekme  

• ekipa 1 minuto po pozivu prvega sodnika noče ali ni pripravljena igrati ali nadaljevati tekme  

• za ekipo igra nepravilno prijavljen igralec  

• prvo imenovana ekipa po razporedu nima igralne žoge  

• v primeru, da je tekma prekinjena zaradi nešportnega obnašanja igralcev ene ali druge ekipe  

17. člen 

 

Tekma se prekine, če ekipa nima na igrišču minimalno dveh (2) igralcev. Če je vodila nasprotna ekipa se tekma 

registrira z doseženim rezultatom ob prekinitvi. V primeru pa, da je vodila ekipa, ki je ostala brez 2 igralcev se 

tekma registrira z rezultatom 0:20 za nasprotno ekipo, ekipa pa dobi eno točko. 

18. člen  

Tehnična napaka igralca se kaznuje z denarno kaznijo 10,00 €. 

Tehnična napaka trenerja ali klopi se kaznuje z denarno kaznijo 20,00 €. 

Izključujoča napaka se kaznuje z denarno kaznijo 30,00 € in minimalno kaznijo prepovedjo igranja naslednje 

tekme rednega kola. V primeru utemeljene dodatne prijave Vodstvo tekmovanja lahko izreče tudi strožjo kazen 

prepovedi igranja na več tekmah oziroma izključitvi igralca ali ekipe iz nadaljnjega tekmovanja. 

V primeru fizičnega napada na sodnika ali igralca nasprotne ekipe organizator tekmovanja izreče disciplinski 

ukrep izključitve igralca ali ekipe iz nadaljnjega tekmovanja. Dogodek lahko Vodstvo tekmovanja prijavi tudi 

organom pregona. 

 

 



                                                                         
 

  

19. člen  

Vse kazni morajo biti plačane pred naslednjo tekmo. V primeru neplačila kazni ekipa nima pravice nastopa  in 

izgubi tekmo brez boja z rezultatom 20:0. Vodja ekipe mora potrdilo o plačani kazni dostaviti prvemu sodniku 

pred naslednjo tekmo. 

 

                                 NAČIN TOČKOVANJA IN DOLOČANJE VRSTNEGA REDA  

20. člen  

Vrstni red ekip v tekmovanju se določa na podlagi števila osvojenih točk v skladu s Pravili igre FIBA. 

Če sta po tej razvrstitvi dve ekipi z enakim številom točk se razvrstitev določi glede na izid njune medsebojne 

tekme. 

Če je enako uvrščenih več ekip, se upoštevajo rezultati tekem med ekipami, ki so izenačene. 

Če so tudi po tej razvrstitvi nekatere ekipe izenačene, se razvrstitev določi glede na koš količnik. 

 

PRIZNANJA 

21. člen  

Tri prvouvrščene ekipe prejmejo pokale, ki bodo podeljeni na zaključni prireditvi v decembru 2022. 

22. člen  

Tekmovalne propozicije stopijo v veljavo s 1. krogom tekmovanja in zamenjujejo vse predhodne izdaje.  

 

 

 

Mestna občina Ljubljana,        Športno društvo Fenomeni, 

Oddelek za šport           Gregor Narobe, vodja tekmovanja                                                            

 


