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V letu 2015 je društvo (kot vsa leta) delovalo na osnovi osebne participacije in prostovoljstva.  
Na skupščini je bil izvoljen nov upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija in predsednik. 
Sprejet je bil plan dela za leto 2015. 
Poročilo predsednika je pripravljeno z namenom obveščanja članov društva o dosežkih in aktivnostih v 
preteklem letu. 
 
Tabelarni pregled realizacije aktivnosti sprejetega plana dela za leto 2015 

Zap. 
Št. 

 Aktivnost Realizirano  
 

Opombe, pojasnila 

1)  a)  Spletna stran Da Pozno realizirano zaradi slabe komunikacije z glavnim 
sponzorjem. 
Spletno stran je postavil Aleš Bakovič brezplačno. 

b)  Obveščanje javnosti Delno Delovno telo za stike z javnostjo je bil premalo 
samoiniciativen in aktiven.  
Objave preko e-pošte in objave v Kamniškem občanu. 

c)  Organizacija in zaključek rednega dela 
tekmovanja za vse selekcije 

Da Odlično opravljeno delo in odličen končni rezultat mlajših 
selekcij v državnem prvenstvu 

d)  Narediti društvo še bolj prepoznavno Delno Premalo aktivnosti na tem področju 

2)  
 

a)  Povečanje števila trenerjev (7+7) Ne Števila trenerjev nismo povečali, saj se ni nihče prijavil na 
tečaj, novih trenerjev nismo aktivno iskali. 

b)  Povečanje števila pomožnih sodnikov Delno Število pomožnih sodnikov smo povečali, žal pa niso bili vsi 
aktivni. 

c)  Izobraževanje trenerjev in pomožnih 
sodnikov 

Da/Delno Nekateri trenerji zaradi osebnih razlogov niso uspeli narediti 
dodatnega strokovnega usposabljanja 

d)  Povezava s sosednjimi klubi/društvi Ne  

e)  Povečanje števila otrok, vključenih v vadbo Ne Število otrok je do konca leta občutno vpadlo v vseh 
kategorijah 

f)  Udeležba na najmanj enem mednarodnem 
turnirju za mlajše selekcije 

Ne  

g)  V sezoni 2015/16 sodelovati z vsemi 
mlajšimi selekcijami v 1. SKL 

Ne  U15 in U17 se niso uspeli prebiti skozi kvalifikacije 
 

h)  Več zmag kot porazov v 3. SKL Ne 4/8 

i)  Talentirane igralce vključiti v višje selekcije Da  

j)  Organizacija prevozov na tekme Delno Premalo staršev vozi, pogosto isti 

3)  a)  Postavitev tekmovalne in strokovne 
strukture 

Da  

b)  Postavitev delovnih teles društva Da Stiki z javnostjo, strokovni odbor in delovno telo za 
organizacijo tekem 

c)  Razbremenitev posameznih članov – 
prerazporeditev del in obveznosti 

Delno Še vedno je večina dela na predsedniku in blagajniku 

d)  Vzpostavitev sistema obveščanja Da  

e)  Povečati nabor vadbe Ne  

f)  Povezovanje z ostalimi interesnimi 
skupinami v Kamniku 

Ne  

g)  Uvajanje mlajših članov v delovanje 
društva 

Delno  

4)  a)  Povečati prihodke iz naslova vadnine Ne  

b)  Povečati prihodke pokroviteljev Ne  

c)  Povečati prihodke dogodkov in prireditev Delno  

d)  Dodati prihodke rekreacije veteranov Da  

e)  Povečati število članov Ne  

5)  a)  Izvedba tabora v Kočevju Da  

b)  Maraton na Duplici Da  

c)  Turnir trojk Da  

d)  Društveni piknik Da  

e)  Jadranje Da  

f)  Novoletna zabava Da  
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POVZETEK 
 
1. Tekmovanja 

a) Pri mlajših selekcijah smo sezono 2014/15 končali na zavidljivo visokem 14. mestu v pokalu mladih 
(sodelovalo 87 klubov/društev). 

b) Kvalifikacije za 1. SKL po posameznih selekcijah za sezono 2015/16 niso bile uspešne za ekipe U15, U17 
in delno uspešne za ekipo U19 (uvrstitev v 1.b SKL). 

c) Članska ekipa ni dosegla želenih rezultatov in zastavljenih ciljev. V ekipo se je vključilo mlajše igralce, 
vendar v manjšem obsegu od načrtovanega. 

d) V mlajših selekcijah (z izjemo U15) je bilo ob koncu leta število mlajših igralcev pod pričakovanji. 
e) Udeležba na mednarodnem turnirju v letu 2015 ni bila realizirana. 
f) Tabor je bil delno uspešno izveden, saj je bila udeležba igralcev pod pričakovanji. 

 
2. Sponzorji in finance 

a) Zahtev glavnega sponzorja nismo izvajali v celoti, predvsem na področju promocije in prepoznavnosti, 
kot tudi pridobivanju drugih sponzorjev.  

b) Finančno poslovanje se je zaključilo v načrtovanem okvirju. 
c) Pogodba z generalnim sponzorjem za leto 2016 še ni podpisana. 

 
3. Organiziranost društva in delovnih teles 

a) Upravni odbor je v letu 2015 uspešno formiral delovna telesa.  
b) Delovna telesa so bolj ali manj dosegla pričakovane rezultate.  
c) Število trenerjev se ni spremenila od 2014. 

 
4. Izvedba dogodkov in prireditev 

Ocenjujem, da smo lahko z izvedbo dogodkov zadovoljni. Izvedli smo vse načrtovane dogodke in 
prireditve. Na vseh je bilo obiskanost primerna. Nekateri dogodki so postali še dodatno prepoznavni v 
lokalnem okolju, kar je odlična popotnica za prihajajoče leto. 

 
5. Pohvale 

Za izredno delo in stalno pripravljenost moram pohvaliti Janeza Remsa, saj tako kot že dolga leta skrbi za 
komunikacijo in koordinacijo znotraj društva, kot tudi vzdržuje primerne kontakte  s šolami, občinsko 
upravo in drugimi zunanjimi inštitucijami. 
Dodatno pohvalo si zaslužijo še: 

a) Sebastijan Žnidaršič za samoiniciativnost in pripadnost klubu ter vsemu prostemu času, ki ga 
namenja košarki in klubu 

b) Aleš Barkovič za izdelavo spletne strani 
c) Miha Thuma za skrb za ažurnost spletne strani 
d) Jure Videc za opravljeno delo predsednika društva 

 
Zahvala gre tudi vsem ostalim posameznikom, ki so na kakršenkoli način pripomogli k uresničevanju 
poslanstva društva. 

 
 
Kamnik, 14. marec 2016 
 
David Šućur, predsednik 


