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Košarkarski klub Zagorje               
Prečna pot 19a  
 
1410 Zagorje ob Savi                   Zagorje, dne: 2020-07-15 
 
 

 
Vloga za finančno pomoč 

 
 
Spoštovani! 
 
Košarkarski klub Zagorje nadaljuje tradicijo igranja košarke v Zagorju.  Začetki segajo v 
leto 1951, ko je bil ustanovljen košarkarski klub Proletarec. Od začetkov igranja košarke 
v Zagorju pa do danes so bila obdobja, ko je košarka doživljala svoje uspehe in padce.  
Vendar je klubu uspelo preživeti krizne časa predvsem zaradi tega, ker je vseskozi dajal 
velik poudarek  na vzgoji mladih igralcev. Klub svojo dejavnost izvaja v programu Šola 
košarke v Zagorju, ki jo obiskujejo učenci osnovnih šol iz Izlak, Kisovca in Zagorja. 
Nadgradnja tega dela pa so klubske selekcije pionirjev  od U9, U11 ,U13, U15  in U19. Vse 
ekipe tekmujejo pod okrilje KZS in v Zasavski ligi. 
 
Tako smo pri delu z mladimi domačimi igralci prišli do točke, ko se bo po 6 letih v 
Zagorju ponovno lahko igrala članska košarka, ki predstavlja vrh piramide dela v 
vsakem klubu. Ekipa je v celoti sestavljena iz domačih igralcev, ki jo sestavljajo igralci 
mladinskega pogona, mlajši od 20 let. V ekipi je še nekaj izkušenih igralcev, ki so do 
sedaj igrali v drugih klubih, vzgojeni pa so bili v domačem okolju. 

Tako si je v sezoni 2019/20 članska ekipa zagotovila obstanek v 3 SKL.   

Da ima klub člansko ekipo sta pomembna dva vidika. Prvi je, dati priložnost čim večjemu 
številu mladih igralcev, da pokažejo svoj talent in v nekaj letih napredovati v višji rang 
tekmovanja, kjer smo že tekmovali. Drugi vidik pa je spodbuda mlajšim igralcem, da 
imajo pred sabo cilj, to je igranje v članski kategoriji. 

Za tekmovanje v članski kategoriji in izvedbo tega tekmovanja so potrebna tudi večja 
finančna sredstva. Tekmovanje poteka na višjem nivoju, kot tekmovanje mladinskih 
selekcij kluba. Zato se obračamo na Vas, da nam po svojih možnostih omogočite, da 
skupaj uresničimo zastavljene cilje.  

Z vključevanjem številne mladine v aktivnosti kluba, klub opravlja tudi pomembno 
socializacijsko in preventivno vlogo, saj je šport pomembno področje, ki mladim vceplja 
pozitivni odnos do življenja, jim vzbuja pozitivne vrednote in zdrav smisel do življenja. 
Saj se zavedamo, da je otroštvo obdobje življenja, v katerem se na najboljši način 
povezujejo družabni, vzgojni in športni cilji. Skozi atraktivno igro kot je košarka 
skušamo otrokom približati šport kot način življenja. Z žogo bo otrok zapolnil svoj prosti 
čas, se ob tem učil in užival. Pomagati želimo pri vzgoji otroka v zrelo, odgovorno 
osebnost, ki bo pripravljena na vse izzive, ki jih prinaša življenje. 
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Vsa sredstva, ki jih dobimo vlagamo v razvoj mladih in športa, zato se obračamo na Vas, 
z željo, da bo naša prošnja obrodila sadove. Hkrati pa Vas vabimo, da si ogledate delo 
našega kluba in se prepričate, da so vsaka pridobljena sredstva porabljena izključno za 
razvoj košarke, o čemer govorijo tudi uspehi našega kluba na tem področju. 
 
Upamo, da boste našli nekaj skupnih točk, ki nas povezujejo in se odločili za finančno 
pomoč ter nam na ta način omogočili, da nadaljujemo svoje poslanstvo.  
 
V primeru, da se odločite za finančno pomoč, Vas prosimo, da znesek nakažete na  
 

TRR št.: SI56 1913 0501 0288 659 odprt pri  DBS d.d.  
 
V  pričakovanju ugodne rešitve, Vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
 
 
Športni pozdrav! 
 
   
 
 
 
        

Leopold Povše 

         
     Predsednik košarkarskega  

 kluba Zagorje    
 

 


