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Poročilo o delu Društva KK Dravograd za leto 2019

UVOD
Košarkarski klub Dravograd deluje kot društvo oz. nevladna organizacija  v javnem interesu na področju športa
v občini Dravograd, za kar je pridobil odločbo Ministrstva za znanost, šolstvo in šport (v prilogi).

Sedež društva: Meža 127, 2370 Dravograd
Davčna številka: 15377393
Transakcijski račun odprt - NLB d.d., Ljubljana 02470-0015676973
Ma čna številka: 5153328
Standarna klasifikacija dejavnos : 93.120
Ustanovitev KK Dravograd
Vpis v register društev pri UO Dravograd

21.11.1973
07.05.1998

Zavezanec za DDV NE
Uradna spletna stran:
e-mail:

www.koroska-kosarka.si
kkdravograd@gmail.com

Predsednik:  LOČIČNIK Janko
GSM: 041 351 213
Janko.locicnik@gmail.com

Podpredsednik: POŽGAN Dejan
GSM: 041 363-653
dejanpozgan@gmail.com

Predsednik nadzornega odbora: KOTNIK Aleksander
Aleksander.kotnik@siol.net

Računovodstvo: ŠTRUC Maja
041 375-247

Sekretar: KREVH Uroš 
GSM: 041 465-713 
kkdravograd@gmail.com

Vodja strokovnega kadra: Miha Čop 
GSM: 031 650-855 
cop.mihael@gmail.com

Prva pomoč Tadej Korošak
Organizacija dela v klubu Damjan Ilijevski, Miha Čop, Uroš Krevh
Trenerji in drugi kader Miha Čop, Uroš Krevh, Ma c Burjak, Mitja Ban, 

Aljoša Skledar, Aleš Čevnik, Dejan Požgan

Letno poročilo je del poročila KK Dravograd, ki se nanaša na poslovanje kluba. Natančneje bodo poročila o delo-
vanju po posameznih sekcijah, uvrs tvah ekip idr. podali trenerji posameznih ekip v posebnem poročilo oz. je
delno podano na spletnih straneh  KK Dravograd. V poročilo smo zajeli le ključne dejavnos  delovanja kluba po
sekcijah ter v pojasnilih podali analizo prihodkov in odhodkov delovanja kluba KK Dravograd za leto 2019.

POROČILO – PIONIRJI U9 (dekleta in fantje)
Z otroci letnika 2010 in mlajšimi smo delovali na pe h osnovnih šolah: OŠ Šentjanž, OŠ Dravograd, OŠ Prežihov 
Voranc – Ravne, OŠ Koroški jeklarji – Ravne in na OŠ Vuzenica. Na OŠ Dravograd smo imeli ločeno formirani 
dekliško in fantovsko ekipo. Skupaj je bilo v proces treninga vključenih okoli 100 otrok. Otroci so vadili dvakrat 
tedensko. Vsi otroci (fantje in dekleta) so nastopali v Koroški ligi, ki poteka od decembra do junija v tekočem 
šolskem letu. Na letni ravni otroci odigrajo šest turnirjev in se spoznajo z osnovami tekmovalne košarke.
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Treninge so vodili Mitja Ban, Ma c Burjak, Miha Čop, Aljoša Skledar in Uroš Krevh.

Glavni cilj treningov je seznanja  z osnovami košarkarske igre ter se z otroci igra  in jih animira . Razvija  in 
izboljševa  skušamo fizične sposobnos  otrok in njihovo koordinacijo.

POROČILO – PIONIRJI U11 (dekleta in fantje)
Z otroci letnika 2008 in mlajšimi smo delovali na pe h osnovnih šolah: OŠ Šentjanž, OŠ Dravograd, OŠ Prežihov 
Voranc – Ravne, OŠ Koroški jeklarji – Ravne in na OŠ Vuzenica. Na OŠ Dravograd smo imeli ločeno formirani 
dekliško in fantovsko ekipo. Skupaj je bilo v proces treninga vključenih okoli 100 otrok. Otroci so vadili dvakrat 
tedensko. Vsi otroci (fantje in dekleta) so nastopali v Koroški ligi, ki poteka od decembra do junija v tekočem 
šolskem letu. Na letni ravni otroci odigrajo šest turnirjev in se spoznajo z osnovami tekmovalne košarke.

Treninge so vodili Mitja Ban, Ma c Burjak, Miha Čop, Aljoša Skledar in Uroš Krevh.

Enkrat tedensko so vsi zainteresirani obiskovali še klubske treninge in kot klubska ekipa nastopali v državnem 
prvenstvu za mlajše pionirje U11 – mešana ekipa.

Glavni cilj treningov klubske ekipe je bil izboljša  tehnično in individualno tak čno znanje posameznikov, 
razvija  njihove fizične sposobnos  in koordinacijo.

V ekipi fantov je priložnost na tekmah državnega prvenstva dobilo 15 otrok l. 2008 – 2010.

POROČILO – PIONIRJI U13
Ekipa je trenirala 5-krat tedensko, sestavljalo jo je 17 košarkarjev letnika 2006 - 2008. 

Ekipa je nastopala v 2. SKL. Moštvo je vodil Mitja Ban.

Glavni cilj treningov klubske ekipe je bil izboljša  tehnično in individualno tak čno znanje posameznikov, 
razvija  njihove fizične sposobnos  in koordinacijo, ter vpelja  osnovne elemente kolek vne tak ke (napad 
vr ), kot osnovo za delo v prihodnje.

POROČILO – PIONIRKE U13
Ekipa je trenirala 5-krat tedensko, sestavljalo pa jo je 14 košarkaric letnika 2006 - 2008.

Moštvo je v 1. SKL vodil Uroš Krevh.
 
Glavni cilj treningov klubske ekipe je bil izboljša  tehnično in individualno tak čno znanje posameznikov, 
razvija  njihove fizične sposobnos  in koordinacijo, ter vpelja  osnovne elemente kolek vne tak ke (napad 
vr ), kot osnovo za delo v prihodnje.

POROČILO – PIONIRJI U15 A
Pionirji so v nastopali v I. SKL. Treningi so v tem obdobju potekali 5-krat tedensko, moštvo pa je sestavljalo 11 
igralcev letnika 2004 in 1 igralec letnika 2005.

Moštvo je vodil Miha Čop.



Meža 127
2370 Dravograd

Tel.: 040 465 713
kkdravograd@gmail.com
www.koroska-kosarka.si

Glavni cilj treningov je bil izboljša  tehnično in individualno tak čno znanje posameznikov, razvija  njihove 
fizične sposobnos  in koordinacijo, ter vpelja  osnovne elemente kolek vne tak ke (“pick and roll”, “flex” 
napad), kot osnovo za delo v prihodnje.

POROČILO – PIONIRJI U15 B
Pionirji so v nastopali v II. SKL. Treningi so v tem obdobju potekali 5-krat tedensko, moštvo pa je sestavljalo 15 
igralcev letnika 2004 - 2006.

Moštvo je vodil Ma c Burjak.

Glavni cilj treningov je bil izboljša  tehnično in individualno tak čno znanje posameznikov, razvija  njihove 
fizične sposobnos  in koordinacijo, ter vpelja  osnovne elemente kolek vne tak ke (“pick and roll”, “flex” 
napad), kot osnovo za delo v prihodnje.

POROČILO – KADETI U17
Ekipa je prvi ligaški del nastopala v 2. SKL, zaradi uspešnih iger pa napredovala v 1. SKL. Treningi potekajo 5-krat
tedensko popoldne in 2-krat tedensko dopoldne.

Ekipo je vodil Miha Čop.

Glavni cilj treningov je bil izboljša  tehnično in individualno tak čno znanje posameznikov, razvija  njihove 
fizične sposobnos  in koordinacijo, ter vpelja  sistem kolek vne tak ke, ki ga uporabljajo starejše selekcije, kot
osnovo za delo v prihodnje.

POROČILO – MLADINCI U19
Mladinci so sezono odigrali v 1,B in 2. SKL. Treningi potekajo 5-krat tedensko popoldne in 2-krat tedensko 
dopoldne.

Ekipo vodil Uroš Krevh.

Glavni cilj treningov je bil izboljša  tehnično in individualno tak čno znanje posameznikov, razvija  njihove 
fizične sposobnos  in koordinacijo, ter vpelja  sistem kolek vne tak ke, ki ga uporabljajo starejše selekcije, kot
osnovo za delo v prihodnje. 

POROČILO – ČLANI
V tekmovalnem letu je ekipa nastopala v 4. članski ligi vzhod.

Ekipo je vodil Ueroš Krevh.

Glavni tekmovalni cilj je bil zagotovitev nastopanja v ligi za prvaka, ter uveljavljanje mladih igralcev. Vse cilje 
smo dosegli.

Poročilo pripravil:
Miha Čop


