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Zgodovina košarke v Rogaški Slatini 

Moška košarka se je v Rogaški Slatini začela 

igrati v 60 – ih letih 20. stoletja. Glavni pobudnik 

za igranje košarke je bil Ferdo Pak. Nato je klub 

vseskozi nihal s svojimi uspehi in nivojem 

organiziranosti kluba. Sredi 90 – ih let je 

košarkarski klub doživljaj največje uspehe. Člani 

so igrali v 1. SKL in se uvrstili v pokal Radivoja 

Korača. Nato pa se je zgodil hiter padec in 

finančne težave v klubu. 

Občina Rogaška Slatina je leta 1997 pomagala, 
da moška košarka v kraju ni popolnoma zamrla. 
Tako so v tej sezoni nastopali le perspektivni 

mladinci košarkarskega kluba. V letu 1997 so tudi potekali pogovori o ustanovitvi novega 
košarkarskega kluba. 

Pogovori so obrodili sadove leta 1998, ko je bil ustanovljen sedanji košarkarski klub. Ustanovni občni 
zbor je potekal 20. februarja 1998, na katerem so ustanovili Košarkarski klub Rogaška 98. Prvi 
predsednik novoustanovljenega košarkarskega kluba je bil Damir Franić. V sezoni 1998/1999 je 
članska ekipa KK Rogaška 98 nastopala v 3. SKL in se že isto sezono prebila v 2. SKL. Člani so dve 
sezoni nastopali v 2. SKL, nato pa je sledil ponovni izpad v 3. SKL. 

Leta 2000 je predsednik kluba postal Edvard Lesnik, v klubu pa je začel aktivneje sodelovati tudi 
dolgoletni kapetan članske ekipe in sedanji župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič. Leta 
2002 je predsednik postal Srečko Kidrič, ki je svojo funkcijo opravljal vse do leta 2007. Med sezonami 
2001/2002 in 2005/2006 je klub nastopal v 3. SKL, nato pa se je začel ponoven velik vzpon košarke v 
Rogaški Slatini. 

V sezoni 2005/2006 je klub odlično nastopal v 3. SKL in si priboril vstopnico za v višji rang tekmovanja. 
Takrat se je klub preimenoval v KK Rogaška. Že v 1. sezoni v 2. SKL se je klub uvrstil v 1. B SKL, kjer 
je v sezoni 2007/2008 zasedel 8. mesto. Leta 2007 je predsednik kluba postal Kristijan Novak. V 
sezoni 2008/2009 je Rogaška po rednem delu sezone zasedla 3. mesto in se tako uvrstila v dodatne 
kvalifikacije za vstop v UPC ligo, kjer pa ni bila uspešna. V sezoni 2009/2010 se je zgodba ponovila, 
Rogaška je po rednem delu sezone zasedla 2. mesto, v dodatnih kvalifikacijah proti Kopru pa so bili 
Slatinčani žal neuspešni. 

Sezona 2010/2011 je Rogaška začela okrepljena z Bobanom Tomićem, v ekipo pa se je vrnil tudi 
Lenart Plavčak. V januarju 2011 pa je Rogaška dobila tudi generalnega pokrovitelja, Steklarna 
Rogaška je s klubom namreč podpisala sodelovanje za obdobje treh let. Klub tako nosi tudi novo ime – 
Košarkarski klub Rogaška Crystal. Prav sezona 2010/2011 pa je bila prelomna za igranja košarke v 
Rogaški Slatini. Članski ekipi je namreč ponovno uspel preboj v najvišji rang moške košarke v 
Sloveniji.  

Danes  Košarkarski klub Rogaška igra v Ligi Telemach, 1. SKL. V okviru kluba deluje tudi 
košarkarska šola KK Rogaška, kjer trenira in igra preko 100 mladih košarkarjev. 
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Šolska športna tekmovanja in prireditve 

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta 
osmišljena, če so učenke, učenci, dijakinje in dijaki (v nadaljevanju 
učenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni na tekmovanje. 
Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, za mlade izgublja 
pravi smisel. Spodbujanje sodelovanja in medsebojnega druženja ter 
spoštovanje fair playa je mogoče doseči le, če so učenci za 
tekmovanje dobro pripravljeni, na tekmovanju pa strokovno vodeni. 

Željo po dosežku je treba podrediti splošnim vedenjskim pravilom. Učenec in učitelj morata v svojem 
okolju odgovorno sprejeti določeno vlogo ter svoje sposobnosti in želje prilagoditi ter uskladiti s 
skupino, zato organiziramo tako tekmovanja posameznikov kot skupin. 

 Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in klubov ter 

društev iz okolice. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim 

športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo 

nacionalne panožne zveze. 

Spodbujati velja vzgojne možnosti šolskih športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem otrokovem 

samonadzoru, samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, 

borbenost, spoštovanje vloženega truda) in v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju 

dogajanja. 
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Organizacijske informacije 

1. ORGANIZATOR 

 

- Zavod za šport RS Slovenija 

- KZS 

- koordinator Superšolarja: Grega Brezovec 

 

2. IZVAJALEC 

 

- II. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, 

tel: 03 581 49 06, el.pošta: info@iios-rogaska.com 

 

3. DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

- sreda, 12.2.2014, s pričetkom ob 11.00 v športni dvorani II. OŠ Rogaška Slatina 

 

4. PREHRANA 

 

- vsi tekmovalci in spremljajoči bodo dobili kosilo 

 

5. NAGRADE  

 

- darilne vrečke za vse tekmovalce 

- priznanja 

 

6. GARDEROBE 

 

- vsaka ekipa ima na voljo svojo garderobo s tuši. Šola izvajalka ne odgovarja za predmete, denar in 

dragocenosti, bo pa poskrbela za varnost. 

 

7. ORGANIZACIJSKI TIM TEKMOVANJA 

 

- ravnateljica: mag, Karla Škrinjarić, spec. 

- organizacijski vodja: Marko Čonžek 

- vodja košarkarske ekipe: Iztok Majcenovič 

- trener košarkarske ekipe: Peter Markovinovič 

- bilten: Marko Čonžek 

- prva pomoč: Gabrijel Žagar 

- redarska služba: športni pedagogi 

- napovedovalec: Žan Majcenovič 

- priprava dvorane: Srečko Kidrič 

- zapisnikarska miza, semafor: Srečko Kidrič 

- prehrana: Nataša Berk 

- fotografiranje: Ernest Artič 
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Predstavitev ekip – VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

 

Vodja ekipa: Iztok Majcenovič 

Trener: Peter Markovinovič 
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Predstavitev ekip – OŠ VOJNIK 

 

 

Vodja ekipa: Robert Suholežnik 

Trener: Robert Suholežnik 
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Predstavitev ekip – OŠ BRINJE 

 

 

 

Vodja ekipa: Maja Škerjanec 

Trener: Andraž Ulčar 
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Četrfinalni rezultati nastopajočih ekip 
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Razpored polfinalnih tekem 

 

 

 

 

Pričetek tekme    

11.00 II. OŠ Rogaška Slatina 
 

: OŠ Vojnik 

12.00 OŠ Brinje : OŠ Vojnik 
 

13.00 II. OŠ Rogaška Slatina : OŠ Brinje 
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Rezultati polfinalnih tekem 

 

II. OŠ ROGAŠKA SLATINA : OŠ VOJNIK  62 : 30 

OŠ BRINJE  GROSUPLJE : OŠ VOJNIK  50 : 43 

II. OŠ ROGAŠKA SLATINA : OŠ BRINJE  53 : 37 

Končni vrstni red: 
 

1. II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 
2. OŠ BRINJE   
3. OŠ VOJNIK   
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Sponzorji 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          12.februar 2014 
                     

17 
 

Utrinki  s turnirja 

 

 



                                                                                          12.februar 2014 
                     

18 
 

   



                                                                                          12.februar 2014 
                     

19 
 

 



                                                                                          12.februar 2014 
                     

20 
 



                                                                                          12.februar 2014 
                     

21 
 



                                                                                          12.februar 2014 
                     

22 
 

 


