Šoštanj, 9.9.2016

PROGRAM DELA ZA SEZONO 2016/17

Izvajanje ukrepov iz poenostavljene prisilne poravnave:
Glede na to, da je finančna kosolidacija kluba praktično izvedena z ukrepi na podlagi
poenostavljene prisilne poravnave, bo v naslednjem in naslednjih letih potrebno
izvajati predlagane in sprejete ukrepe PPP. Finančni dolg je natančno specificiran,
znane so letne oz. mesečne obveznosti iz teh ukrepov, v nadaljevanju jih je potrebno
le striktno izvajati, da se ohrani status društva oz. kluba.
Pridobivanje sponzorjev:
Za izvedbo ukrepov iz PPP ne bodo dovolj le sredstva, ki jih namenja Občina Šoštanj
za financiranje športa v Občini Šoštanj, temveč bo potrebno sredstva pridobiti tudi od
drugih fizičnih in pravnih oseb v ožji in širši okolici, ki bodo v finančnih vložkih videla
svoj potencialni ekonomski in družbeni interes. Športno udejstvovanje ni le vzgoja
igralcev, temveč tudi oblikovanje osebnosti in prilagajanje družbenim tokovom. Od
uspešnega financiranja je odvisno tudi delovanje kluba in njegovih selekcij.
Članska ekipa:
S tekmovanjem v 2. SKL poskušati doseči rezultat, ki bo ekipo obdržal v istem rangu
tekmovanja. Ta cilj ne bo lahko doseči, saj je ekipa zelo pomlajena, sestavljena
večinoma iz domačih igralcev. Na kakšne okrepitve zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev ni realno računati.
Mlajše selekcije:
Mladinci (U-19):
Sedanja selekcija mladincev je v preteklosti dosegala dobre rezultate, kar se
pričakuje tudi v prihodnje. Ker so vsi tudi igralci članske kategorije, bo predvsem
potrebno popaziti, da se zaradi preobremenjenosti ne poškodujejo oz. da ne
»pregorijo«. Večjo pozornost tudi posvetiti prehodu iz mladinske v člansko
kategorijo, kakor tudi iz srednje v višjo oz. visoko šolo ter s tem povezanim
morebitnim odhodom iz domačega okolja.
Kadeti (U-17):
Nadaljevati že sedaj zastavljeno delo s poudarkom na individualni tehniki in
ustrezno selekcioniranje igralcev.

Pionirji (U-15):
V tej kategoriji je predvsem še važna množičnost, vendar zaradi tekmovalnega
procesa izvajati tudi selekcioniranje. Nujni bi bili dve selekciji, v Velenju in
Šoštanju, ter skupna selekcija, ki bi tekmovala v okviru KZS.
Mlajši pionirji (U-13):
Predvsem je v tej kategoriji potrebno posvetiti pozornost množičnosti, v
nadaljevanju tudi selekcioniranju. Organiziranost podobna kot v kategoriji U-15.
Športna šola (U-11):
V tej starostni kategoriji je potrebno otroke predvsem seznaniti z osnovami
športa na splošno, s poudarkom na prvinah košarke. Z rednim, 2x tedenskimi
aktivnostmi po posameznih šolah otroke »zastrupiti« s športom, še bolje s
košarko in jih s tem posredno obvarovati drugih zunanjih, negativnih vplivov.

Vse te aktivnosti in cilji so realno dosegljivi, vendar so tudi za dosego teh, čeprav
majhnih ciljev, potrebna tudi finančna sredstva.
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