
1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

SPALDING univerzitetna košarkarska liga 2020/21 

2. Začetek in 
trajanje: 

Ponedeljek, 7. dec 2020 – 19. apr 2021; ŽREB: ponedeljek,  30. 11. 2020 ob 18:00! 

3. Termin 
izvedbe: 

Ob ponedeljkih med 18:00 in 22:30 

4. Lokacija 
tekmovanja: 

Dvorana Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Poljanska cesta 61, Ljubljana 

Dostop: LPP linija št. 5, smer Štepanjsko naselje, izstopna postaja Gornje Poljane 

5. Organizator 
tekmovanja: 

Športna zveza Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana 

6. 
Izvajalec/vodja 
tekmovanja: 

mag. Matej Jamnik, matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si, 040 636 910 

7. Rok za 
prijavo: 

Petek, 27. 11. 2020 do 12:00! 

8. Pogoji za 
prijavo: 

(1) Pravica do udeležbe: v tekmovanju lahko nastopijo le ekipe članice Univerze v Ljubljani. 

(2) Število igralk/igralcev: Najmanjše število članic/članov ekipe je pet (5), največje pa 
osemnajst (18). Sestavo ekipe ni možno spreminjati med letom. Vodja ekipe mora registrirati 
najmanj pet (5) igralcev/igralk do dneva uradnega žreba. Razliko do polnega števila (18) 
lahko vodja ekipe registrira do konca zimskega izpitnega obdobja (19. 02. 2021). 

(3) Status igralk/igralcev: Članice/člani ekip so lahko študenti in zaposleni na članici UL, ki je 
ekipo prijavila. Največje možno število zaposlenih v posamezni ekipi ne sme presegati dva 
(2), če je prijavljenih dvanajst (12) ali več igralcev. V kolikor je prijavljenih deset ali enajst 
(10-11) igralcev, je največje število zaposlenih v posamezni ekipi ena (1). 

(4) V ženski konkurenci so lahko ekipe sestavljene iz dveh članic UL, pri čemer mora vsaka 
članica pokriti 50% stroškov kotizacije ne glede na to, koliko članov ekipe je iz posamezne 
članice. Ekipa nastopa pod imenom obeh članic UL, katerih predstavnice igrajo v enotni 
ekipi. 

(5) Dve članici UL, ki imata (vsaka) manj kot 1000 vpisanih študentov lahko skupaj sestavita 
eno ekipo, pri čemer je vsaka članica dolžna poravnati 50% kotizacije ne glede na to, koliko 
članov ekipe je iz posamezne članice. Ekipa nastopa pod imenom obeh članic UL. 

(6) Članice UL, ki imajo več kot 2000 vpisanih študentov, lahko v tekmovanju nastopijo z 
dvema (2) ekipama, pri čemer je isti igralec/igralka lahko registriran samo v eni ekipi. 

(7) V kolikor registrirani tekmovalec/tekmovalka diplomira v času trajanja tekmovanja, lahko 
tekmovanje odigra do konca. 

9. Omejitve 
števila prijav: 

(1) Do šestnajst (16) prijavljenih ekip v posamezni kategoriji ni omejitev. 

(2) V primeru, da se v posamezni kategoriji prijavi več kot šestnajst (16) ekip mora biti število 
prijavljenih ekip sodo. 

(3) V primeru zapolnitve mest, imajo prednost Visokošolski zavodi, ki imajo samo eno 
prijavljeno ekipo. 

10. Pravila 
tekmovanja: 

(1) Za tekmovanje bodo objavljena pravila in tekmovalni sistem. 

(2) Tekmovalni sistem bo odvisen od končnega števila prijavljenih ekip. 

(3) Prijavljene ekipe so dolžne spoštovati pravila tekmovanja. 

(4) Zveza si pridržuje pravico do sprememb pri izvedbi tekmovanja zaradi objektivnih 
okoliščin in/ali višje sile. 

http://www.lpp.si/javni-prevoz/sheme-linij


(5) Pogoj za udeležbo na tekmah je, da ekipa nastopa v enotnih športnih oblačilih (zgornji 
del dresa, T-shirt). 

(6) Prijavljene ekipe morajo upoštevati preventivne ukrepe NIJZ zoper COVID-19, pri izvedbi 
univerzitetnih ligaških tekmovanj. 

11. Način 
prijave: 

(1) Prijave ekipe: Prijave morajo biti oddane na predpisani prijavnici, ki je sestavni del tega 
razpisa (pripeta spodaj). Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti in v sladu z navodili zveze. 

(2) Prijava članic/članov ekip (registracija): Vodja ekipe mora zvezi predložiti seznam 
igralcev s pripadajočimi poimenskimi prijavnicami vseh članov ekipe, na dan izvedbe žreba 
oziroma na dan registracije dodatnega igralca 

12. Kotizacija: 390 € na ekipo. 

Kotizacija se poravna v dveh delih, in sicer: 

1. del v višini 195,00€ do 31. 12. 2020 

2. del v višini 195,00€ do 31. 01. 2021 

13. 
Napredovanje: 

Ekipe se borijo za pridobitev naslova prvaka Univerze v Ljubljani v košarki v moški in ženski 
kategoriji za študijsko leto 2020/21. 

14. Nagrade in 
priznanja: 

(1) Ekipe uvrščene od 1. do 3. mesta prejmejo pokal. 

(2) Prvouvrščena ekipa je oproščena plačila kotizacije za sezono 2021/22. 

(3) Člani ekip uvrščenih od 1. do 3. mesta prejmejo medaljo. 

(4) Člani ekip uvrščeni na 1., 2. in 3. mesto prejmejo praktične nagrade sponzorja 
tekmovanja. 

(5) Najboljši igralec/igralka tekmovanja prejme nagrado sponzorja tekmovanja. 

(6) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po odigranih tekmah za končno uvrstitev. 

15. Dodatne 
informacije: 

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja 
ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin. 

(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja v primeru premajhnega števila 
prijavljenih ekip. 

(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali pogrešane predmete ter morebitne 
poškodbe tekmovalcev med tekmovanjem. 

(4) Vstop v dvorano je dovoljen le z ustreznimi športnimi copati. 

(5) Vnos hrane v športno dvorano ni dovoljen. 

(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan! 

(7) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi 
morebitnega izostanka od študijskih obveznosti. 

(8) Uvodni sestanek z vodji ekip in izvedba žreba bo v ponedeljek, 30. 11. 2020 ob 18:00 na 
Študentskem kampusu, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. 

(9) Dodatne informacije: Rok Petrič, cus@student.uni-lj.si, 040 422 262. 



16. Vodje ekip Moški: 

EF  Vinko  Zovko vinko.zovko@ef.uni-lj.si 031-386-687 

MF Matic Juhant mato.juhant12@gmail.com 031-237-154 

PF Blaž Kolenc kolenc.blaz@hotmail.com 031 478 454 

FGG Gregor Klobčar grega.klobcar@hotmail.com 031-820-573 

FFA Žan Vodopivc zan.vodopivc@gmail.com 070-808-353 

PEF Rok Peteh rpeteh9@gmail.com 040-315-165 

FRI Tadej Kosi kosi10.tadej@gmail.com 031-491-632 

FF Žiga Drvarič zigasedem@gmail.com 040-568-926 

BF Milan Pavič milanpavic59@gmail.com 040-787-788 

FA Matic Komel  matic.komel@gmail.com  031-891-336 

FU Andrej Akoth andrej.akoth@fu.uni-lj.si 041-434-823 

FE Matija Kosin matija.kosin@gmail.com 030-914-502 

ZF Gregor Jerebic gregor.jerebic@gmail.com 040-132-102 

FKKT Matej Jamnik matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si 040-636-910 

FS Žiga Bratuž ziga.bratuz@gmail.com 040-828-907 

FMF Petja Skomina petja.skomina@gmail.com 051-296-240 

FDV Filip  Lepšina filip.lepsina@hotmail.com 041-517-622 

FSP Anže Vinnaza anze.vinazza@gmail.com 041-751-968 

     

     

Ženske:     

MF Nina Gošnjak  msgosnjak@gmail.com 051-265-436 

FFA Maja Jakobčič  maja.jakobcic@gmail.com 041-835-364 

FF Urša Čuk ursacuksurf@gmail.com 040-854-198 

PEF Anja  Struna anja.13.struna@gmail.com 393-40-153-7922 

FU/FKKT Andrej Akoth andrej.akoth@fu.uni-lj.si 041-434-823 

EF Vinko  Zovko vinko.zovko@ef.uni-lj.si 031-386-687 

FSP Dora Klobučar dora.klobucar@gmail.com 041-568-404 
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