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Prošnja za donacijo 
   
Košarkarski klub Črnomelj deluje v slovenski košarki že štirideset let. V vsem tem času smo dajali 
bistven poudarek na vzgojo mladih tako na igralskem in košarkarskem nivoju kot tudi na vseh drugih 
področjih. V sezoni 2011/2012 pa smo si zadali cilj, da tudi s člansko vrsto dosežemo vidnejši 
uspeh, in sicer uvrstitev v I.B SKL (kasneje preimenovana v 2. SKL), ki je najvišje amatersko 
košarkarsko tekmovanje v Sloveniji. Ta cilj smo dosegli, saj smo se v II.SKL VZHOD uvrstili na prvo 
mesto in tako prešli v višji rang tekmovanja. 

   
Naši cilji in načrti so trdno zasidrani v delu z mladimi, saj delujemo po principu, da morajo igralci 
prihajati iz domačega okolja in iz naše košarkarske šole. Kot vidnejše predstavnike naše 
košarkarske šole lahko omenimo Sima Atanackovića (trenutno igra na Poljskem)  in Alena Omića 
(U. Olimpija, I. slov.liga, Eurocup, Liga ABA, eden perspektivnejših centrov evropske košarke). 
 

V klubu delujejo mlajše selekcije (U10‒U18), članska ekipa in veteranska sekcija. Poskrbimo pa tudi 

za najmlajše, in sicer z »MALO ŠOLO ŠPORTA«, kjer vadi več kot 40 otrok starih od 4 do 8 let. 
Vadba zajema vse osnove športa.  
 
V tekmovalnih sistemih Košarkarske zveze Slovenije tekmuje šest selekcij kluba.    
 
Mlajše selekcije redno posegajo po vidnejših rezultatih, ki konkurirajo klubom z večjim naborom 
igralcev in višjim proračunom. Omenimo naj samo, da so mladinci KK Kolpa Črnomelj (generacija 92 
in mlajši) nastopali v I. slovenski ligi tri sezone zapored skupaj z zvenečimi imeni slovenske košarke, 
kot so Krka, Olimpija, Domžale in drugi. V letu 2011 so zasedli 10. mesto in dobili plaketo mesta 
Črnomelj za športni kolektiv občine. 
 
Članska ekipa nastopa v 2. ligi in je med najmlajšimi v ligi. Radi se pohvalimo tudi z dejstvom, da 
smo trenutno med ekipami, ki so sestavljene z največjim deležem domačih igralcev v moštvu. S tem 
dokazujemo, da je v slovenski košarki možno konkurirati tudi z domačim naborom igralcev in nižjimi 
sredstvi, ne pa samo z nakupovanjem igralcev in visokimi vloženimi sredstvi, kar je postalo redna 
praksa slovenskih ekip tudi izven košarke. 
 
Veteransko sekcijo zastopajo humorno poimenovani ''Old boysi'', ki ravno tako zasedajo vidnejše 
mesto v slovenski veteranski košarki, saj se redno udeležujejo veteranskih turnirjev, srečanj in tudi 
veteranskih prvenstev po Sloveniji in širše po svetu. S svojo aktivnostjo dodatno pripomorejo k 
prepoznavnosti kluba. 
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Vse ekipe KK Črnomlja letno na različnih ravneh tekmovanja odigrajo več kot 150 tekem v več kot 
50 krajih po Sloveniji. Selekcije tekmujejo pod imenom KK KOLPA, saj želimo poudariti, da smo 

klub cele Bele krajine, pa tudi naš generalni sponzor je podjetje Kolpa d. d. 

 
Tekme si letno ogleda več kot 10 000 ljudi, rezultati in komentarji pa so redno objavljeni v medijih.  
 
Zakaj podpreti Košarkarski klub Kolpa Črnomelj? 

 
Smo mnenja, da je KK Kolpa Črnomelj v lokalnem in tudi širšem slovenskem okolju prepoznaven 
klub, ki je sinonim za dobro vodenje kluba in uspešno delo z mladimi. Številna pričanja in 
sodelovanja z večjimi klubi govorijo o tem, da kljub ''majhnosti'' uživamo velik ugled med gledalci, 
trenerji, igralci in vsemi ostalimi, ki spremljajo slovensko košarko in šport. 
 
Z majhnimi koraki želimo napredovati in postati še uspešnejši v tekmovalnih rezultatih, predvsem pa 
v delu z mladimi, in sicer v košarkarskem in širšem smislu.  
 
Seveda vse te dejavnosti ne bi mogli uspešno opravljati, če ne bi imeli podpore vas donatorjev. 

Zavedamo se, da mora za dolgoročno uspešno sodelovanje obstajati resnični interes na obeh 
straneh. 
 
V kolikor  se odloočite za donacijo, jo nakažite na: 
 
KOŠARKARSKI KLUB ČRNOMELJ 
UL.OTONA ŽUPANČIČA 7 
8340 ČRNOMELJ 

TRR: SI56 SI56 0243 0009 1943 631 

NAMEN: Donacija 
KODA NAMENA: CHAR 
 
 
Črnomelj, 10.12.2013 
                                                                                                             Predsednik  KK Črnomelj: 
                                                                                                                Ivo Vrščaj 
 


