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KOŠARKARSKI KLUB KAMNIK 
Meninska 11 
1241 KAMNIK 

1. SPLOŠNI PLAN DELA 
a) Izpolnjevanje zahtev glavnega sponzorja 
b) Izboljšati organiziranost v društvu  
c) Izboljšati delovanje posameznih delovnih teles društva 
d) Vnesti jasna in napisana pravila delovanja na posameznih področjih 

 
2. OBVEŠČANJE JAVNOSTI, PROMOCIJA, PREPOZNAVNOST 

a) Obisk predstavnikov društva v vseh šolah v Kamniku  
b) Spletna stran 
c) E-novice preko elektronske pošte 
d) Objave na spletnih portalih (kamnik.info, facebook, kosarka.si….) 
e) Objave v lokalnih časopisih (Kamničan, Domžalske novice,…) 
f) Plakati, transparenti in letaki, majice in drug propagandni material 
g) Večja povezanost z Občino Kamnik in sodelovanje na občinskih in krajevnih dogodkih 

 
3. ČLANSTVO 

a) Povečati število aktivnih članov po posameznih selekcijah mlajših selekcijah za + 30 % do 
24.6.2016 

b) Povečati aktivnost članov in pridobiti člane, ki bodo pomagali pri uresničevanju plana dela za 2016 
 

4. TEKMOVALNI PLAN  
a) Uvrstitev vseh mlajših selekcij v 1. SKL 
b) Uvrstitev perspektivnih mlajših igralcev v člansko selekcijo 
c) V članski selekciji imeti najmanj 15 aktivnih igralcev 
d) Poiskati trenerja za člansko selekcijo za sezono 2016/17 
e) Izobraževanje trenerjev pod okriljem KZS in interno usposabljanje  

  
5. ORGANIZACIJA 

a) Povečati nabor vadbe (predvsem v počitniškem času in za najmlajše) 
b) Uvajanje mlajših članov v delovanje društva 
c) Vzpostavitev primerne komunikacije starši-trenerji in trenerji-upravni odbor 

 
6. FINANČNI PLAN 

a) Obnoviti/podaljšati pogodbo s Calcitom za tekoče leto z nespremenjenim zneskom 
b) Pridobiti dodatnih 15.000,00 € sponzorskih in donatorskih sredstev do konca leta 
c) Najmanj en nov sponzor za 5.000,00 € ali več 
d) Povečati prihodke iz naslova vadnin  
e) Povečati prihodke iz naslova organizacije prireditev in dogodkov 

 
7. PRIREDITVE 

a) 787 minut košarke  
b) Turnir trojk 
c) Turnir med dvema ognjema 
d) Priprave konec avgusta 
e) Društveni piknik 
f) Jadranje 
g) Novoletna zabava 

 
8. POVEZOVANJE Z DRUGIMI 

a) Z drugimi klubi v okolici (Lastovka, Domžale, Komenda), predvsem z namenom dopolnjevanja ekip 
U17-U19 in članov 

 
David Šućur, predsednik 


