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POVZETEK 

Športni klubi so nepridobitne organizacije, zato je treba poznati njihove posebnosti in razlike 

v delovanju v primerjavi s pridobitnimi organizacijami. Poznati je treba tako splošne kot tudi 

teoretične osnove managementa in predvsem posebnosti, ki veljajo na področju športnega 

managementa. Pomembnost managementa v športu oz. športnih klubih je predstavljena v 

teoretičnem delu zaključne projektne naloge. Ker se področje športnega managementa deloma 

razlikuje od managementa na drugih področjih, je treba te posebnosti poznati in jih 

upoštevati. Prikazu delovanja dveh košarkarskih klubov, KK Portorož in KK Domžale, sledi 

ugotavljanje dobrih praks v uspešnejšem KK Domžale. Podani so nekateri predlogi in 

predstavljene rešitve za izboljšanje delovanja trenutno manj uspešnega KK Portorož. 

Ključne besede: management, športni management, nepridobitne organizacije, športni klub, 

Košarkarski klub Portorož, organiziranost, sredstva. 

SUMMARY 

Sports clubs are non-profit organizations so it is necessary to know their characteristics and 

differences in operation compared to profit organizations. It should be known both general 

and theoretical bases of management and in particular specifics that apply in the area of sports 

management. The importance of management in sports or in sports clubs is presented in the 

theoretical part of the thesis. Whereas the field of sports management differs in part from 

management in other fields it is necessary to know these specifics and consider them. 

Demonstration of the operating procedures of two clubs KK Portorož and KK Domžale are 

followed by identifying good practices from the more successful club KK Domžale and then 

proposals and some solutions to improve the functioning of the current less successful club 

KK Portorož. 

Key words: management, sport management, non-profit organization, sport club, Basketball 

club Portorož, funds. 

UDK: 005:796.323.2(043.2) 

 





V 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem svoji mentorici izr. prof. dr. Maji Meško za vse strokovne nasvete in 

pomoč pri izdelavi zaključne projektne naloge. 

Zahvaljujem se tudi družini, predvsem mami za pomoč in podporo v vseh teh letih študija.





VII 

VSEBINA 

1 Uvod.................................................................................................................................... 1 

2 Management ...................................................................................................................... 2 

2.1 Osnove managementa................................................................................................ 4 

2.1.1 Urejanje zadev in odločanje........................................................................... 5 

2.1.2 Druge naloge managerjev .............................................................................. 7 

2.2 Management v športu ................................................................................................ 9 

2.2.1 Naloge managementa v športu.....................................................................10 

2.2.2 Področje managementa v športu .................................................................. 12 

3 Nepridobitne organizacije .............................................................................................. 13 

3.1 Opredelitev in značilnosti nepridobitne organizacije .............................................. 13 

3.2 Udeleženci v nepridobitnih organizacijah ............................................................... 15 

3.3 Politika nepridobitne organizacije ........................................................................... 16 

3.3.1 Osnovni model ............................................................................................. 16 

3.3.2 Razširjeni model .......................................................................................... 17 

3.4 Športni klubi ............................................................................................................ 18 

3.4.1 Klasifikacija športnih klubov....................................................................... 19 

3.4.2 Naloge športnih klubov................................................................................ 22 

4 Predstavitev Košarskarskega kluba Portorož .............................................................. 23 

4.1 Nastanek in zgodovina KK Portorož ....................................................................... 23 

4.2 Dejavnosti in storitve KK Portorož ......................................................................... 26 

4.3 Urejenost KK Portorož ............................................................................................ 28 

4.3.1 Struktura KK Portorož ................................................................................. 28 

4.3.2 Procesi v KK Portorož ................................................................................. 29 

4.3.3 Sistemi KK Portorož.................................................................................... 31 

4.3.4 Sredstva za delovanje KK Portorož ............................................................. 32 

5 Primerjava s Košarkarskim klubom Domžale ............................................................. 34 

5.1 Predstavitev KK Domžale ....................................................................................... 34 

5.2 Dejavnost in storitve KK Domžale.......................................................................... 34 

5.3 Urejenost KK Domžale............................................................................................ 35 

5.4 Razlike med KK Portorož in KK Domžale .............................................................36 

5.5 Metodologija............................................................................................................ 37 

5.5.1 Vzorec .......................................................................................................... 37 



VIII 

5.5.2 Intervju......................................................................................................... 38 

5.5.3 Opis postopka............................................................................................... 38 

5.5.4 Rezultati ....................................................................................................... 39 

6 Vpeljava sprememb in izboljšav .................................................................................... 40 

6.1 Strateško načrtovanje............................................................................................... 40 

6.2 Organizacijska struktura .......................................................................................... 43 

6.3 Kadri ........................................................................................................................ 45 

6.4 Finance..................................................................................................................... 45 

7 Sklep ................................................................................................................................. 47 

Literatura................................................................................................................................ 49 

Viri . .......................................................................................................................................... 50 

Priloge...................................................................................................................................... 51 

 



IX 

SLIKE 

Slika 1: Tri temeljne vloge v delovanju organizacije................................................................. 3 

Slika 2: Situacijsko vodenje – štirje slogi .................................................................................. 7 

Slika 3: Piramidna shema vadbenih skupin.............................................................................. 27 

Slika 4: Organizacijska shema KK Portorož............................................................................ 29 

Slika 5: Predlog nove organizacijske sheme KK Portorož ...................................................... 44 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Sredstva in stroški KK Portorož v letih 2013–2015......................................... 33 

 



X 

KRAJŠAVE 

KK Košarkarski klub 

KZS Košarkarska zveza Slovenije 

OŠ Osnovna šola 

SKL Slovenska košarkarska liga 

ŠKL Šolska košarkarska liga  

ŠŠD Šolsko športno društvo 

TVD Telesnovzgojno društvo 

U9, U11 ... Do 9 let, do 11 let ... (angl. under 9, under 11 ...) 

UE Upravna enota 

ZŠD Zveza športnih društev 



1 

1 UVOD 

Šport v svetu postaja vedno bolj pomembna dejavnost človeka, tako z vidika vsakodnevne 

potrebe in nuje človeka po gibanju kot tudi zaradi njegove komercializacije. Tudi šport je 

postal posel in kot tak mora vključevati znanja managementa, posebej športnega 

managementa. Uspešnost športnega kluba kot najbolj razširjene in najpomembnejše 

nepridobitne organizacijske oblike v Sloveniji je zato odvisna od kakovosti managementa. 

Zaključna projektna naloga je osredotočena na razsežnosti managementa konkretnega 

športnega kluba, upoštevajoč teorijo managementa in dobre prakse kluba, ki je uspešnejši v 

primerjavi z obravnavanim klubom KK Portorož. V nalogi so prikazane splošne značilnosti 

nepridobitnih organizacij, managementa in športnega managementa s poudarkom na 

managementu športnega kluba. 

Cilj zaključne projektne naloge je podati nekatere rešitve za boljše delovanje športnega kluba 

z uporabo teoretičnih znanj s področja managementa in z implementacijo dobrih praks. 

Metoda in pristop k obravnavi v zaključni projektni nalogi sta deskriptivna. Z 

nestrukturiranimi intervjuji je zbrana vrsta primarnih podatkov, te pa dopolnjujejo še 

sekundarni podatki. Analizo teh dokumentov dopolnjuje še uporaba literature in drugih virov. 

Vsebinsko je zaključna projektna naloga razdeljena na tri dele. En del je predvsem teoretičen, 

drugi je praktičen, v tretjem pa se teorija in praksa prepletata. 

V prvem delu prikazujemo teoretična izhodišča managementa: definicija managementa kot 

proces in organ; obdelane so osnovne naloge managementa, snovanje in planiranje, 

organiziranje, vodenje ljudi in kontroliranje, ter posebej odločanje in urejanje zadev kot 

glavni nalogi managementa. V podpoglavju o managementu v športu so prikazane naloge in 

področja managementa v športu. V naslednjem poglavju prikazujemo opredelitve in osnovne 

značilnosti nepridobitnih organizacij. Definiramo tudi udeležence in politike v nepridobitnih 

organizacijah, prikazana je tudi klasifikacija športnih društev. 

V osrednjem delu je prikazano podrobnejše delovanje dveh košarkarskih klubov, KK Portorož 

in KK Domžale, predstavljene so dejavnosti in storitve, urejenost in sredstva za delovanje teh 

dveh klubov. 

V zadnjem delu so na osnovi analize in teoretičnih izhodišč prikazane spremembe in rešitve, 

ki bodo imele za posledico boljše in uspešnejše delovanje posebej obravnavanega kluba, to je 

KK Portorož. 
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2 MANAGEMENT 

Management je beseda, ki ima več pomenov. Pod pojmom management si največkrat 

predstavljamo vrsto različnih aktivnosti, ki jih izvajajo managerji v organizacijah ali njenih 

posameznih delih. Definicij managementa je več saj, imajo različni avtorji nanj različne 

poglede. Sledi nekaj novejših definicij. 

Chelladurai (2001, 93) opredeljuje management kot proces, v katerem s pomočjo ljudi 

organizacija dosega zastavljene cilje z omejenimi viri. 

Možina (2002,15) pojasnjuje, da je management predvsem izvajanje nalog načrtovanja, 

organiziranja, vodenja in nadzorovanja v organizaciji ter izvajanje vseh drugih aktivnosti, ki 

jih opravljajo zaposleni. Management obsega tudi koordinacijo teh nalog in aktivnosti za 

doseganje zastavljenih ciljev, kot tudi ustvarjalno reševanje problemov. 

Kralj (2003, 30) opredeljuje management kot 
proces vodenja podjetja k izidom, lahko pa je tudi organ v podjetju, ki to opravlja, oziroma so vsi 

managerji v podjetju. Izidi so doseženi cilji ter so osnova za uresničevanje interesov (koristi) 

udeležencev podjetja. Management vodi poslovanje podjetja za doseganje ciljev. Poslovanje se 

nanaša na priskrbovanje sredstev in ravnanje z njimi, zaposlovanje ljudi in njihovo usmerjanje k 

doseganju izidov, na uporabo sredstev ter angažiranje ljudi v procesih opravljanja dejavnosti za 

pridobivanje učinkov in za trženje učinkov na tržiščih z namenom pridobiti pozitivne izide (večje 

od zanje potrebnih vložkov). 

Voditi poslovanje je snovati, planirati, sklepati posle, organizirati dejavnosti, angažirati 

sredstva in ljudi, gospodariti s sredstvi ipd. Bistvo vodenja poslovanja je v odločanju o njem 

in prevzemanju odgovornosti za posledice odločitev (Kralj 2003, 30). 

Voditi ljudi k izidom pomeni ukazovati jim ali pa jih drugače pridobiti za opravljanje 

dejavnosti za izide (Kralj 2003, 30). 

Po Tavčarju (2005, 44) je temeljna naloga managerjev obvladovanje organizacije, to je 

urejanje zadev v delovanju. Urejanje zadev praviloma obsega načrtovanje, organiziranje, 

usmerjanje in nadziranje dejavnosti sodelavcev. 

Glede na vlogo in delitev nalog v organizaciji delovanje organizacij obsega upravljanje, 

poslovodenje (management) in izvajanje. Pri tem je upravljanje naloga lastnikov organizacije 

oz. razpolagalcev z njo ali njihovih pooblaščencev, upravljavcev – skupščine, nadzornega 

sveta; upravljanje obsega izvirne odločitve, ki zadevajo predvsem smotre in koncepte 

(zamisli) o vseh vidikih temeljne, razvojne in tekoče politike organizacije (Tavčar 2005, 42). 

Tavčar (2005, 42) razloži vlogo managementa tako: 
Management je naloga managerjev (ki so poslovodniki in vodje hkrati). Vršnega managerja 

postavljajo neposredno lastniki ali organ upravljanja, managerje na srednji in na izvajalni ravni v 
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organizaciji pa postavlja vršni management. Management obsega izvedene, izvršilne odločitve v 

razvojni in tekoči politiki. Poslovodstvo (management) za svoje delo odgovarja upravljavcem. 

Upravljavci torej postavljajo ali odobravajo osnovne politike, poslovodstvo pa to politiko izvaja 

tako, da organizacija dosega cilje, ki vodijo do izpolnjevanja smotrov organizacije. 

Po Tavčarju (2005, 42) izvajanje opravljajo izvajalci, ki jih kadrujejo in razporejajo 

managerji. Delo izvajalcev načrtujejo in organizirajo poslovodniki, ti jih tudi usmerjajo in 

nadzorujejo. Delo izvajalcev obsega izvajalne odločitve (slika 1). 

 

Slika 1: Tri temeljne vloge v delovanju organizacije 

Vir: Tavčar 2005, 42. 

Pri tem Tavčar navaja, da temeljna delitev med upravljavce, managerje in izvajalce velja v 

večini primerov tudi za nepridobitne organizacije. 

Tavčar (2005, 43) ugotavlja, da imajo v društvih, ki so v Sloveniji prevladujoča oblika 

nepridobitnih organizacij, pomembno vlogo upravni odbori ali drugače imenovana skupina, ki 

upravlja, mnogokrat pa tudi poslovodi delovanje društva. Vlogo in dejavnost tega organa 

marsikje določajo predpisi, zato se lahko med društvi precej razlikujeta. Tako je v deželah, 

kjer velja anglosaški pravni red, upravni odbor sestavljen po zgledu upravnih odborov podjetij 

iz poklicnih managerjev organizacije in zunanjih članov. 

Zaradi mednarodne primerljivosti in splošne razumljivosti se uporablja izraz »manager« za 

osebo, »management« pa za vse managerje v organizaciji in tudi za njihovo dejavnost. Za 

managerje ali kolektivni management v podjetju se ne uporabljajo izrazi »ravnatelj«, 

»ravnanje«, »ravnateljstvo« ipd., ker so specifični za šolstvo, pa tudi ne zakonska izraza 

»uprava« oz. »družba« (za podjetje), saj prvi posega na področje nadziranje managerjev 

(upravljanje je dejavnost nadzornih svetov, upravnih odborov in podobnih teles, ki delujejo po 
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pooblastilu lastnikov), drugi pa ima v slovenščini ustaljen pomen v družbenem življenju in 

okolju (Biloslavo 2006, 20). 

Ustanovitelji zaupajo obvladovanje organizacije managerjem, strokovnjakom za obvladovanje 

organizacij (poslovodnikom) in vodenje ljudi (vodjem). Temeljni nalogi managerjev sta 

obvladovanje organizacije ali dela organizacije, v kateri ti delujejo, in vodenje ljudi. 

Obvladovanje organizacije pomeni učinkovito in uspešno doseganje smotrov organizacije, ki 

so v skladu s smotri ustanoviteljev (Biloslavo 2006, 20). 

Watt (2003, 115) kot dolgoletni delavec v športu s svojim izkušnjami iz prakse citira Anona, 

ki pravi: »Management je umetnost zagotovitve, da drugi opravijo vse delo.« 

2.1 Osnove managementa 

Management je večpomenska beseda. Lahko pomeni organ ali proces (dejavnost). Proces 

managementa je vodenje poslovanja podjetja ter vodenja ljudi v delu in poslovanju podjetja k 

doseganju izidov. Proces managementa vodijo managerji (Kralj 2003, 19). 

Management je proces, ki ga vodijo managerji. Manager je vsaka oseba v podjetju, ki odloča 

v podjetju: snuje in planira, organizira, vodi, usmerja in nadzoruje delovanje podjetja. 

Njegovo delovanje obsega vodenje poslovanja podjetja, to je vodenje poslov podjetja 

(poslovodenje) in vodenje ljudi v podjetju (voditeljstvo, angl. leadership) (Kralj 2003, 19). 

Kakšen mora biti manager? Ko so to vprašali zaposlene v športu, je nastal naslednji nabor 

sposobnosti in osebnostnih kvalitet managerja (Watt 2003, 99–100). 

Manager mora biti:  

− dobro organiziran in mora vedno dosegati rezultate; 

− potrpežljiv, dostopen in odločen; 

− zainteresiran, entuziastičen in prepričljiv; 

− komunikativen, zna poslušati in ukrepati; 

− strog, toda pravičen; 

− točen, samozavesten in dober motivator. 

Nikakor pa ne sme biti egocentričen, spremenljivega razpoloženja, diktatorski, opravljiv, 

nerazumevajoč, nenatančen, plašen in živčen. Ne sme gledati ljudi »z viška« in ne sme biti 

nespoštljiv (Watt 2003, 99–100). 

Proces managementa je torej vodenje poslovanja podjetja ter vodenje ljudi v delu in 

poslovanju podjetja k doseganju izidov. 

Različni avtorji kot štiri osnovne naloge managementa največkrat navajajo: načrtovanje 

(planiranje), organiziranje, vodenje in nadzorovanje (kontroliranje). Kralj (2003, 31) naloge 
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managerjev strne v: snovanje in planiranje, organiziranje, vodenje ljudi in kontroliranje. 

Dodati je mogoče tudi neposredno vodenje kot managersko izvrševanje. Vsemu so osrednji: 

pripravljanje informacij za odločanje, odločanje in ukrepanje ter odgovornost za posledice 

odločitev. Naloge managerjev je mogoče obravnavati tudi v povezanosti dejavnosti KOMPI: 

informiranje, planiranje, motiviranje, organiziranje, koordiniranje, kontroliranje. 

Seveda proces managementa obsega tudi odločanje, ki naroča, kaj je treba ukreniti, narediti 

ipd. Management pa je lahko tudi oznaka za organ, ki vodi poslovanje podjetja (organizacije) 

ali njegovih delov. Obenem je tudi oznaka za vse managerje v podjetju (Kralj 2003, 19–20). 

Kralj (2003, 19, 30–32) pravi, da delo managerjev v organizaciji (podjetju) poteka na več 

ravneh: 

− Na vrhu deluje vršni management (angl. top management), tvori ga uprava podjetja ipd. 

Vršni management zaposlujejo lastniki oz. tisti, ki imajo oblast nad podjetjem, ter mu 

dajejo usmeritve in postavljajo zahteve o želenih izidih. 

− Srednji management (angl. middle management) je po navadi večplasten, sestavljajo ga 

nižji managerji, ki so odgovorni višjim managerjem. 

− Najnižja raven je spodnji management (angl. shop-floor management), posamezen 

manager vodi skupino (zaposlene), ne pa tudi drugih managerjev. 

2.1.1 Urejanje zadev in odločanje 

Urejanje zadev in odločanje sta glavni nalogi managementa. Urejanje zadev je prepoznavanje 

problemov, iskanje razrešitev, odločanje o razrešitvah, izvajanje in izvedba odločitev, tekoče 

spremljanje izidov in povratno informiranje (Kralj 2003, 15). 

Zadeve so odprti problemi, o katerih je treba odločiti. Urejanje zadev je spoznanje problemov 

in iskanje njihove razrešitve, odločanje o razrešitvah z izbiro različice razrešitve, izvajanje in 

izvedba odločitev, tekoče spremljanje izidov in povratno informiranje tako za sprotno 

popravljanje tega, kar je narobe, kot za kasnejše razmišljanje o vzrokih in posledicah ter 

kopičenje izkušenj za bodoče ravnanje. Proces urejanja zadev (angl. problem solving) je širši 

od procesa odločanja (angl. decision making) (Kralj 2003, 15–31). 

Problem je vse tisto, kar je v zadevi nejasnega in se nanaša na razlike v stanjih, stanja pa so 

različna ob različnih točkah v času. Problem je po svojem značaju lahko ugoden ali neugoden, 

kar vse vpliva na razreševanje problema. Problem je zadeva, pri kateri moramo poznati 

izhodiščno oz. vmesno stanje, predvsem pa moramo določiti želeno stanje. Določanje 

želenega stanja – cilja – je prvi ustvarjalni problem. Razlika med želenim stanjem in sedanjim 

stanjem pa je drugi, izvajalni problem zadeve (Kralj 2003, 22). 

Odločanje je proces razreševanja problemov in sprejetja odločitve o izbrani razrešitvi (izbira). 

Odločitve so lahko ustvarjalne in zapletene, obstajajo pa tudi prilagojevalne in rutinske, 
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ponavljajoče odločitve. Odločanje je treba organizirati in zagotoviti ustrezno informiranje, 

rabiti je treba ustvarjalne metode za odločanje in zasnovati poteke odločanja. Intuitivno 

odločanje je zasnovano na delovanju leve in čustvene desne polovice možganov ter na 

delovanju zavesti in podzavesti. Za boljše odločanje je treba razumeti obstoj tega (Kralj 2003, 

31–256). 

Že v prejšnjih poglavjih smo omenili, da je obvladovanje organizacij temeljna in za 

uveljavljanje managerja odločilna dejavnost (obvladovanje organizacij se mnogokrat enači z 

vladanjem v državi). Obvladovanje organizacije obsega dva vidika, ki se neločljivo 

prežemata: instrumentalni (dejavnostni) obravnava organizacijo kot instrument za doseganje 

ciljev, interesni (vedenjski) obravnava organizacijo kot skupnost interesov udeležencev. Ker 

pa je organizacija živ organizem, ki ga tvorijo ljudje in njihovi interesi, je obvladovanje 

organizacije predvsem obvladovanje ljudi (obvladovanje organizacije kot instrumenta – npr. z 

določanjem urejenosti, gospodarjenjem, trženjem ipd. – je vselej vezano tudi na obvladovanje 

ljudi). Obvladovanje ljudi pa temelji na naravnanosti managerja do sveta in ljudi (pesimist, 

optimist in realist). Iz tega sledi avtoritarni ali participativni slog vodenja. 

Štirje temeljni koncepti obvladovanja po modelu situacijskega vodenja obsegajo: normiranje 

(»naročanje«), spodbujanje, poučevanje in delegiranje (Tavčar 2005, 81–86). Vsak od teh 

konceptov ima nekatere posebnosti (glej tudi sliko 2). 

Normiranje omogoča večjo učinkovitost in obvladovanje sodelavcev z rutinskim odločanjem. 

V nepridobitnih organizacijah je lahko normiranje učinkovito zaradi skupne naravnanosti 

sodelavcev, zlasti prostovoljcev, je pa tudi vprašljivo zaradi prostovoljcev, ki se marsikdaj 

nočejo podrejati po njihovem mnenju nepotrebnim in nesmiselnim normam organizacije. 

Spodbujanje je zadoščanje interesov sodelavcev organizacije. Spodbude (motivacije) so 

osnova za vplivanje na vedenje ljudi. Področje spodbud in njihovega vpliva na delovanje ljudi 

obsega vrsto pristopov (teorija o potrebah, nalogah, ciljih, potrjevanju, pravičnosti in 

pričakovanjih). 

S poučevanjem in učenjem sodelavci pridobivajo znanje na več načinov. Učenje je koristna 

sestavina obvladovanja, seveda če poteka zavzeto, ne pa zaradi formalnega in navideznega 

pridobivanja učenja »za spričevalo«, »za naziv« ipd. 

Delegiranje je temelj skupnega delovanja ljudi v organizaciji. Ker manager lahko obvladuje 

le omejeno število sodelavcev, je za obvladovanje vsake organizacije, razen najmanjših, nujna 

hierarhija. 

Vsak ukrep obvladovanja izhaja iz odločitev managerjev, ki zadevajo sodelavce. Te odločitve 

so lahko rutinske, analizne ali intuitivne (Tavčar 2005, 81–86). 
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Slika 2: Situacijsko vodenje – štirje slogi 

Vir: Tavčar 2005, 81. 

2.1.2 Druge naloge managerjev 

Planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje predstavljajo ključne in nenazadnje tudi 

temeljne naloge managerjev. Te naloge bomo podkrepili še s snovanjem zamisli, tekočim 

odločanjem o poslovanju in razvoju, za uresničitev ciljev politike podjetja. 

Kralj (2003, 16) nam v naslednjih vrsticah pojasnjuje izhodiščno opredelitev nalog 

managerjev: 
Snovanje zamisli o poslovanju in razvoju, ki je vedno izhodišče za osnovanje in delovanje 

podjetja (smotri) ter za snovanje politike podjetja. Snovanje je začetno oblikovanje ideje. 

Planiranje je konkretiziranje politike podjetja v času in prostoru z opredeljevanjem ciljev, 

sredstev in poti za njihovo doseganje. 

Organiziranje pomeni ustvarjanje ustreznih medsebojnih odnosov (razmerij) z urejanjem struktur 

in procesov za čim boljše delovanje podjetja ter za doseganje izidov (ciljev). 

Vodenje, pravilneje vodenje ljudi, je vplivanje, motiviranje in usmerjanje zaposlenih, da bi 

ustrezno opravljali svoje naloge in dosegali izide. Vodenje ljudi obsega tudi voditeljsko vlogo 

managerjev. Poleg vodenja ljudi gre tudi za vodenje poslovanja. Oboje skupaj, vodenje 

poslovanja in vodenje ljudi, pa je tudi bistvo opredelitve managementa. 

Kontroliranje je proces, v katerem ena ali več oseb pregleduje dosežke in ustrezno ukrepa, kar je 

tudi bistvo obvladovanja. 
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Snovanje je začetno oblikovanje ideje, temu sledi planiranje kot orodje obvladovanja 

organizacije in osnova za strateško odločanje o strategijah. Glede na časovno razsežnost 

poznamo dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno planiranje. 

So stvari in procesi, ki jih je najprej treba zasnovati in jih je šele potem mogoče postaviti v 

prostor in čas. Tako je s podjetjem (organizacijo), njegovim poslovanjem in razvojem. 

Potrebna je politika organizacije (podjetja), ki se kot temeljna politika zasnuje, kot razvojna in 

tekoča politika pa konkretizira v planih. Uresničuje se z odločanjem in izvajanjem. V izvedbi 

nastajajo izidi kot uresničeni cilji, ki omogočajo uresničitev interesov udeležencev 

organizacije (Kralj 2003, 414–416). 

Organiziranje je proces urejanja organizacije, njenega delovanja in razmerij med ljudmi v 

njej. Nanaša se na stanje urejenosti, dejanske ali želene. Organizacijo je treba organizirati po 

njenih sestavinah (strukturah), tako da v procesih poslovanja čim uspešneje dosega izide. 

Raznovrstne kombinacije sestavin v organizaciji, predstavlja strukture organizacije, ki tvorijo 

organsko celoto oz. sistem. Poznamo več vrst struktur, kot so strukture kadrov (sodelavcev), 

postopkov (procesov), informacij itd. Zelo pomembna je struktura organiziranosti, oživljena z 

ljudmi v »organizacijsko-kadrovski strukturi«, pomembna pa je tudi poslovno-ekonomska 

struktura. Organizirati je treba tudi procese. Koordiniranje je v tesni povezanosti z 

organiziranjem, kot dejavnost usklajevanja v planiranju in organiziranju (Kralj 2003, 435). 

V organizaciji so ljudje najpomembnejši dejavnik. Ljudje v organizaciji in z njo povezani 

ljudje (udeleženci organizacije) vplivajo na organizacijo ali se nanjo odzivajo na osnovi 

svojih sposobnosti, znanj, veščin in interesov. To se uveljavlja kot organizacijsko ravnotežje 

pridobivanja in dajanja. Organizacija obvladuje zaposlene in tudi zunanje sodelavce z 

managementom kadrov. 

Temeljna naloga managerjev je vodenje ljudi (sodelavcev), usmerjanje in motiviranje k 

uspešnemu opravljanju nalog in uresničitvi zastavljenih ciljev organizacije. K dobremu 

vodenju pripomorejo posebni pristopi s timskim delom in skupinsko dinamiko. Pri 

oblikovanju tima je treba upoštevati, kaj so naloge, katere so ovire oz. pretnje in kaj je treba 

napraviti za dosego cilja. Za uspešno in dobro vodenje ljudi pa je ključnega pomena 

komunikacija. Poleg govorjenja (pisanja) je treba obvladati tudi poslušanje (branje) (Kralj 

2003, 451–452). 

Tavčar (2005, 134) poudarja naslednje: 
V nepridobitnih organizacijah, zlasti v tistih, kjer je pomemben delež prostovoljstva, je 

načrtovanje posebej pomembno, saj prevzema del usmerjanja, ki ga v organizacijah, kjer ni 

prostovoljstva, zagotavljajo obvezne strukture in pravila delovanja. Zato lahko pomembno 

izboljšuje tako učinkovitost kot kakovost delovanja nepridobitnih organizacij. 
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V literaturi se uporablja več izrazov za pregledovanje dosežkov, presojanje z vidika 

pravilnosti in ukrepanje na tej osnovi: nadziranje ali nadzorovanje (angl. controlling), 

kontroliranje (angl. checking), inšpiciranje (angl. inspecting), revidiranje (angl. auditing), 

izvajalsko nadziranje (angl. execution supervising). Najbolj vseobsegajoč pojem je nadziranje, 

ki je predvsem upravljalno-vodstvena dejavnost. Bistvo nadziranja je ugotavljanje pravilnosti 

nečesa v primerjavi z nekim merilom. Na osnovi ugotavljanja pravilnosti se omogoča 

ustrezne ukrepe za izboljšanje. Managerska raven nadziranja obsega nadziranje vsega, kar 

daje končne izide v organizaciji, kot tudi uresničevanje sestavin filozofije organizacije in 

ciljnega usmerjanja (Kralj 2003, 454–456). 

2.2 Management v športu 

Šport kot fenomen današnjega časa je postal pomembna dejavnost sodobnega človeka. Glede 

na njegovo razširjenost in različne oblike njegove organiziranosti je bilo nujno, da se tudi ta 

dejavnost uredi. Skratka nastala je potreba po managementu tudi v tej človekovi dejavnosti. 

Vedno bolj prihaja do izraza trditev, da bo šport uspešnejši, če ga bodo vodili kvalitetnejši 

managerji. 

Termin šport opisuje dejavnost, ki temelji na gibanju. V literaturi najdemo več različnih 

definicij športa. Tako je Svet Evrope (Watt 2003, 9) šport opredelil kot vse oblike fizične 

aktivnosti skozi organizirano sodelovanje, katerih namen je izražanje ali izboljšanje fizične 

aktivnosti oz. splošnega počutja, pri čemer posebej poudarja oblikovanje družbenih odnosov 

ali izkazovanje rezultatov na vseh stopnjah tekmovanj. 

Šport že dolgo ni več le dejavnost za prosti čas, temveč je tudi čedalje večja profesionalna ali 

polprofesionalna dejavnost športnikov, trenerjev, športnih delavcev, managerjev itn. Na šport 

se danes gleda kot posel. Postal je v večji meri vir zaslužka in sredstvo za preživljanje, ne 

predstavlja več samo fizične aktivnosti in tekmovanja (Šugman idr. 2002, 19). 

Zgodovinsko gledano sta bila šport in management povezana že v antični Grčiji, vendar se ta 

povezanost poveča šele s komercializacijo tega področja v t. i. Viktorijanski dobi, predvsem 

pa v poznih letih 19. stoletja. 

Še večjo povezanost zasledimo v času industrijske revolucije, ko se v Angliji pričnejo 

ustanavljati prvi nogometni klubi (Parkhouse 2005, 2). Čeprav sta management in šport 

povezana že stoletja, se je športni management kot področje akademskega proučevanja 

pojavil relativno pozno. Ameriška univerza Florida Southern University je bila v letih 1949– 

1959 med prvimi, ki so ga uvrstili v svoje učne načrte. Prva literatura s tega področja pa je 

Kariera in priložnosti v športu avtorja Stana Isaaca iz leta 1964 (Parkhouse 2005, 2–13). 
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Na nadaljnji razvoj športnega managementa so predvsem vplivali podjetniki, ki so znali 

povezati šport in posel. Eden izmed prvih je bil Albert G. Spalding, ki je v poznih letih 

19. stoletja ustanovil velikana v proizvodnji športne opreme – podjetje Spalding. Podjetje je 

prodajalo paleto proizvodov, kot so bejzbolski kiji, žogice, dresi itd., predvsem srednjemu 

razredu, ki je skokovito naraščal. Kasneje je to podjetje postalo prvi uradni dobavitelj opreme 

za ameriško bejzbolsko ligo. 

Posebno mesto gre tudi Marku McCormacku, ki je svoj prvi posel sklenil v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja s takrat mladim, obetavnim golfistom Arnoldom Palmerjem. Prepoznal je 

potencial športa in športnikov kot sredstvo za komuniciranje podjetja s svojimi potrošniki in v 

njegovem imenu sklenil posel, vreden 5.000 dolarjev na leto, z izdelovalcem športne opreme, 

podjetjem Wilson. McCormack je kasneje ustanovil podjetje IMG Group in velja za pionirja 

sodobnega managementa v športu. Leta 1990 je bil v športni reviji Sports Illustrated spoznan 

za najvplivnejšega človeka v športu. 

Ta povezava med proizvodnjo športne opreme, panožno zvezo, športnimi klubi in ne nazadnje 

športniki kaže na prepletenost posla in športa ter njegovo komercializacijo (Covell idr. 2003, 

13). 

V novejšem času so se izoblikovale različne definicije managementa v športu. 

Chelladurai (2001, po Šugman idr. 2002, 20) opredeli management v športu kot pravilno 

izvajanje osnovnih nalog ali funkcij managementa ter obvladovanje potrebnih managerskih 

spretnosti za dosego učinkovite proizvodnje in izmenjave športnih storitev. 

Parkhouse (2005, 3) navaja, da management v športu poleg temeljnih funkcij managementa 

vključuje tudi področja marketinga, ekonomije, računovodstva, financ in prava. 

Retar (2006, 47) opredeli management v športu kot načrtovanje, vodenje in nadziranje 

poslovnih procesov ter upravljanje z viri, ki so pomembni za uresničevanje zastavljenih 

poslovnih in športnih ciljev. 

2.2.1 Naloge managementa v športu 

Naloge športnega managementa se glede na status posamezne športne organizacije (zasebni 

sektor, javni sektor, društvo, ki deluje v javnem interesu, ipd.) lahko v podrobnostih 

razlikujejo, vendar so v osnovi razdeljene na: snovanje, predvidevanje, načrtovanje 

organiziranje, vodenje, poročanje in nadzorovanje. 

Izvajalec mora že pred načrtovanjem, torej v fazi snovanja, posebno pozornost nameniti 

različnim nalogam in aktivnostim. Tako mora pridobiti ustrezne informacije o zunanjem 

okolju (izobraževanje in kultura, lokalno in državno okolje, tržišče ipd.), notranjem okolju 

(organizacija, v katero smo vključeni, njena struktura, finančni tokovi ipd.) in o njuni 
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povezanosti (položaj organizacije v okolju, vplivi ipd.) ter nadaljevati s fazo predvidevanja. 
Pri tej nalogi gre za verjetnostno napoved glede na trenutno stanje o smeri razvoja. Zelo 

pomembno je, da se opremo na lastno intuicijo, pri čemer moramo upoštevati tako teorijo kot 

prakso (izkušnje). 

Že v tej fazi moramo sprejeti odločitve o smeri želenega razvoja, pravzaprav gre za 

projiciranje sedanjega stanja v prihodnost (kaj je naš cilj – kam želimo priti, kaj želimo 

doseči). Pri tem se moramo zavedati, da do želenega cilja vodi več poti. Od nas je odvisno, ali 

bomo izbrali optimalno – najboljšo. Že pred samim načrtovanjem potekata z vidika izvajalca 

najmanj dve nalogi, v literaturi pa se največkrat navajajo štiri temeljne naloge: načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in nadzorovanje. 

Bistvena naloga športnega managementa je načrtovanje, s katerim se postavljajo cilji, naloge 

in se določi način, kako bomo to izvedli. Tudi športni manager mora vsako situacijo dobro 

predvideti, načrtovati ter mora svojo organizacijo dobro pripraviti na prihodnost in na 

realizacijo zastavljenih ciljev. Načrt mora biti podroben in mora ustrezati točno določeni 

organizaciji. Načrtovanje kot aktivnost privede zamisel na papirju do realizacije oz. cilja. 

Načrtovanje v povezavi s snovanjem in predvidevanjem lahko opredelimo kot stalno 

predvidevanje prihodnjega stanja. Treba je sestaviti takšen plan, ki bo omogočal stalno 

nadgradnjo. Tukaj gre prvotno za stanje kot izhodiščno točko za nadaljevanje načrtovanja in 

ne samo za stanje, ki ga želimo doseči (Šugman idr. 2002, 152). 

Naloga organiziranja zajema poleg oskrbe organizacije s potrebnimi sredstvi tudi urejenost 

organizacije, pri čemer se določijo pristojnosti, odgovornosti in delitev nalog, ki so 

pomembne za učinkovito delovanje organizacije in njenih procesov (Tavčar 2005, 45). 

Usmerjanje kot razširjena oblika vodenja dejavnosti sodelavcev organizacije in drugih ljudi 

omogoča, da organizacija učinkovito deluje in uspešno dosega cilje. Usmerjanje v širšem 

pomenu besede obsega sprotno prilagajanje ciljev in strategij, ki segajo v prihodnost in jih 

zato ni mogoče zanesljivo določati vnaprej (Tavčar 2005, 45). 

Pri nadzorovanju moramo gledati z vidika bližnje preteklosti dogodka, trenutnega delovanja 

in povratne informacije prejšnjih izkušenj. Z različnimi tehnikami si pomagamo pri 

nadzorovanju sredstev, kadrov, procesov, kot tudi proračuna. Nadzorovanje je potrebno 

predvsem z vidika učinkovitosti in uspešnosti delovanja sodelavcev in drugih ljudi, delov 

organizacije in organizacije v celoti. Poročanje in utemeljevanje poročil ustanoviteljem oz. 

lastnikom in drugim vplivnim udeležencem organizacije je potrebno zaradi t. i. polaganja 

računov (Tavčar 2005, 45). 
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Finančna poročila in finančna kontrola se začnejo že s pričetkom delovanja organizacije in so 

v veliko pomoč pri nadzorovanju same organizacije. Stalen pregled financ je nujno potreben 

za finančno stabilnost organizacije in za obvladovanje stroškov. 

2.2.2 Področje managementa v športu 

Športne dejavnosti so obsežno področje, zato poznamo številne oblike športnega 

managementa. Poleg športa, ki predstavlja fizično aktivnost kot tako, področje vključuje tudi 

športne organizacije, športnike, športne objekte, športne prireditve ipd. Tako lahko govorimo 

o managementu športnih organizacij, managementu športnih objektov, managementu 

rekreativnega športa, managementu vrhunskega športa, managementu športne prireditve, 

managementu finančnih virov in managementu trženja. 

Management športnih organizacij predstavlja eno temeljnih področij delovanja športnega 

managementa. Športne organizacije (društva) pa so temeljni izvajalci športne dejavnosti. 

Management športnih organizacij je tudi najbolj podoben managementu običajnih podjetij. 

Športna organizacija in njeno delovanje sta vezana na pridobivanje udeležencev in vodenje 

različnih projektov. Udeleženci in projekti so med seboj tesno povezani in soodvisni. Naloga 

športne organizacije je usklajevanje in usmerjanje udeležencev in projektov v prihodnost ter 

prepoznavanje potreb in sprejemanje hitrih odločitev (Šugman idr. 2002, 165–166). 
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3 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 

Organizacije so nastale zaradi učinkovitega doseganja ciljev, ki ustrezajo interesom lastnikov 

ali drugih ustanoviteljev. Organizacija potrebuje za začetek delovanja začetni kapital oz. 

primerna materialna in nematerialna sredstva, ki jih po navadi zagotovi ustanovitelj. 

Ustanovitelj vlaga v organizacijo svoje posredno ali neposredno premoženje, s čimer tvega 

njegovo izgubo zaradi morebitnega slabega poslovanja organizacije (Biloslavo 2006, 15). 

Človeška civilizacija je civilizacija organizacij. Vsi materialni in nematerialni dosežki ljudi so 

vezani na organizacije (Biloslavo 2006, 15–16). 

Organizacije je mogoče razvrščati po mnogih merilih, med drugim po velikosti, številu 

zaposlenih in obsegu proizvodne; po smotrih jih ločimo na pridobitne in nepridobitne; po 

lastništvu na zasebne in javne; po proizvodih na izdelčne in storitvene; po sredstvih pa na 

delovno, kapitalsko in znanjsko intenzivne. 

3.1 Opredelitev in značilnosti nepridobitne organizacije 

Temeljna ločnica med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami so smotri, temeljni in 

trajni cilji. Pridobitne organizacije ustvarjajo dodano vrednost, ki jo merimo predvsem s 

premoženjem in dobičkom, nepridobitne pa dodano vrednost, za katero veljajo širša merila, ki 

temeljijo na raznih vrednotah ter se izražajo v kulturi organizacij in širših okolij. Razlike med 

pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami postajajo vse bolj zabrisane, podobnosti pa je 

vse več zlasti na področju managementa, obvladovanja organizacij (Tavčar 2005, 13–14). 

Nepridobitne organizacije se od pridobitnih razlikujejo z naslednjih vidikov (Megginson, 

Mosley in Pietri 1986, 583–586, po Tavčar 2005, 18): 

− Poslanstvo in smotri: pridobitne organizacije delujejo za dobiček, nepridobitne pa za 

boljšo kakovost življenja uporabnikov; morebitni dobiček vlagajo v lastno dejavnost. 

− Strategije: razlikujejo se zaradi različnega poslanstva in smotrov; strategije nepridobitnih 

organizacij so kratkoročnejše od strategij pridobitnih. 

− Predračuni (finančni načrti): v pridobitnih organizacijah so instrument načrtovanja in 

obvladovanja, v nepridobitnih samo nadzorovanja; pridobitne organizacije varčujejo s 

sredstvi, nepridobitne porabijo vsa sredstva, sicer naslednjič prejmejo manj. 

− Prostovoljstvo: v mnogih nepridobitnih organizacijah (razen v večini državnih ustanov) 

delajo prostovoljci; prostovoljsko delo omogoča delovanje mnogih nepridobitnih 

organizacij, vendar prinaša tudi težave, kot so obvladovanje prostovoljcev in plačanih 

sodelavcev, odgovornost prostovoljcev, realne pristojnosti prostovoljskih upravljalnih 

organov, zanesljivost in kakovost prostovoljnega dela, sodelovanje med prostovoljci in 

plačanimi sodelavci ipd. 
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− Izbiranje managerjev: v nepridobitnih organizacijah imajo večjo vlogo interesi; mnoge 

poslovodijo strokovnjaki, ki niso usposobljeni za management. 

Ožji izbor nepridobitnih organizacij pa predstavljajo zasebne prostovoljske nepridobitne 

organizacije, ki imajo naslednji zbir značilnosti (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič 2002, 6–

20, po Tavčar 2005, 16): 

− So zasebne: so institucionalno ločene od države, njihovi ustanovitelji oz. lastniki so 

zasebne fizične ali pravne osebe. 

− So nepridobitne: namenjene so delovanju v družbeno koristne namene. 

− So organizacije: imajo izoblikovano organizacijsko strukturo in pravila, ki veljajo za vse, 

ki delujejo v njih. 

− So avtonomne: same urejajo in obvladujejo svoje delovanje. 

− So prostovoljske: članstvo v njih ni obvezno po zakonu, delovanje podpirajo prostovoljci 

(volonterji) z delovnimi, finančnimi ali materialnimi prispevki. 

Zasebne prostovoljske nepridobitne organizacije se po posameznih kriterijih lahko med seboj 

razlikujejo, saj je v njih npr. prisotna večja ali manjša količina prostovoljstva, vendar je 

bistveno to, da morajo do neke mere biti prisotni vsi zgoraj našteti kriteriji. 

Salamon in Anheier (1996, 35–39, po Tavčar 2005, 17) opredelita nepridobitne organizacije z 

naslednjih treh vidikov: 

− Zakonski: zakoni posamezne države določajo, katere organizacije so nepridobitne. 

− Ekonomski: nepridobitne so organizacije, ki prejemajo več kot polovico prihodkov z 

darili (donacijami) posameznikov, fundacij in zasebnih podjetij. 

− Funkcionalni: nepridobitna je organizacija, ki deluje zato, da zagotavlja javne dobrine. 

Po mednarodni klasifikaciji nepridobitnih organizacij obstaja 12 skupin nepridobitnih 

organizacij, ki delujejo na naslednjih področjih (Salamon in Anheier 1996, 136–140, po 

Tavčar 2005, 17): 

− kultura in rekreacija, 

− izobraževanje in raziskovanje, 

− zdravstvo, 

− socialne storitve, 

− naravno okolje, 

− razvoj in prebivališča, 

− pravne storitve, interesne dejavnosti, politične organizacije, 

− dobrodelne organizacije in organizacije za pospeševanje prostovoljstva, 

− mednarodne nepridobitne organizacije, 

− verske organizacije, 

− poslovne in strokovne organizacije, sindikati, 
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− druge nepridobitne organizacije. 

Upoštevajoč prvo sodilo, so v Sloveniji zakonsko urejene kot nepridobitne organizacije le 

fundacije (ustanove), stanovanjske zadruge, cerkvene organizacije, zasebni zavodi (če jih 

ustanovijo za nepridobitno delovanje) in društva (Tavčar 2005, 17). 

Društva so najbolj razširjena oblika delovanja civilne sfere, ki omogoča združevanje ljudi 

zaradi uresničevanja in zadovoljevanja najrazličnejših potreb in interesov na različnih 

področjih: kultura, izobraževanje, zdravstvo, znanost, šport itd. 

3.2 Udeleženci v nepridobitnih organizacijah 

Delovanje nepridobitnih organizacij temelji na pridobivanju udeležencev iz zunanjega in 

notranjega okolja. Tako med zunanjimi kot med notranjimi udeleženci in nepridobitno 

organizacijo se oblikujejo interesna razmerja, ki nudijo določene osebne ali skupne cilje ter 

različne dobrine in storitve. Pri interesnih razmerjih nastajajo menjalni procesi, ki omogočajo, 

da se pri dejavnostih, v katerih udeleženci delujejo z namenom doseči svoje interese (storitev 

ali dobrina), sodelovanje nadaljuje. Ta menjalna razmerja so uspešna, ko interesi ustrezajo 

vpletenim udeležencem, katerih vloge pa se medsebojno prepletajo in niso točno določene. 

Kar velja za nepridobitne organizacije na splošno, velja tudi za športna društva. 

Notranje okolje predstavljajo notranji udeleženci. Šugman idr. (2002, 115–116) jih delijo na 

deset skupin: vaditelj, učitelj, trener, sodnik, medicinski delavec, manager, administrativni 

delavec, organizator tekmovanj, tehnični delavec in drugi. Pri tem razloži, da »v slovenskih 

športnih organizacijah navadno ni jasne razmejitve med strokovnim delom in poklici, 

povezanih s športom, zato je treba narediti in sprejeti enotno klasifikacijo poklicev v športu, 

ki bo primerljiva z že znano klasifikacijo v Evropski uniji« (Šugman idr. 2002, 133). 

Z vidika določil v temeljnem aktu posameznega društva pa lahko opredelimo, da so člani 

društva vsi športniki oz. tekmovalci in vsi športni delavci, notranji udeleženci. 

Trunk Širca in Tavčar (1998, 16) navajata, da zunanji okolje športnega društva predstavljajo:  

− Udeleženci, ki namenjajo sredstva: sistemski financerji (občina, država, fundacija za 

šport) ter nesistemski financerji: sponzorji (podjetja, samostojni podjetniki), donatorji 

(podjetja, država in posamezniki darovalci dela dohodnine, drugih finančnih prispevkov, 

dobrin in storitev. 

− Udeleženci, ki dajejo legitimnost: oseba na vplivnem položaju, predstavnik sponzorskega 

podjetja. 

− Uporabniki, ki uživajo koristi športnega društva: obiskovalci raznih tekmovanj, starši 

igralcev. 

− Konkurenti: druga športna društva ter skupine in posamezniki, ki se potegujejo za iste 

vire sredstev ali za iste uporabnike. 
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− Kolaboranti: druga športna društva, katerih povezovanja temeljijo na doseganju skupnega 

cilja, panožne športne zveze. 

3.3 Politika nepridobitne organizacije 

3.3.1 Osnovni model 

Osnovni model politike nepridobitne organizacije (tudi športnega društva) obsega vizijo, ki 

izhaja iz interesov ključnih notranjih in zunanjih udeležencev, iz vizije izvedene smotre in 

smotrom podrejene cilje. Model za vsak cilj obsega strategijo, ki jo tvorijo dejavnosti, 

urejenost in sredstva za doseganje ciljev te organizacije (Trunk Širca in Tavčar 1998, 26). 

Prepoznavanju interesov ključnih udeležencev nepridobitne organizacije iz prejšnjega 

poglavja sledi opredelitev vizije in poslanstva, to pa omogoča načrtovanje politike 

nepridobitne organizacije. 

Vizija je pogled v prihodnost (Thornberry 1997, 28). Njeno snovanje izhaja iz prevladujočih 

interesov udeležencev in vsebuje dve bistveni sestavini (Tavčar 1999, 21): 

− temeljno zamisel, ki obsega temeljne vrednote organizacije in temeljni namen (razlog za 

obstoj nepridobitne organizacije oz. športnega društva) ter  

− videnje prihodnosti (vizionarski smoter organizacije za daljše obdobje). 

Poslanstvo pa je kot element procesa vizije časovno omejeno in po navadi vključuje nekakšen 

kvalitativen ali kvantitativen cilj (Thornberry 1997, 30). Poslanstvo športnega društva je npr. 

promovirati in omogočiti skrbno načrtovano, varno, zdravo in okolju prijazno ukvarjanje s 

športom ter pritegniti in prepričati nove člane, da je ukvarjanje s športom zanje koristno. 

Za športno društvo kot nepridobitno organizacijo je pomembno, da ustreza opredelitvi, po 

kateri športno društvo »dela družbo drugačno« v smislu, da povečuje kakovost športnega 

življenja oz. življenjsko raven državljanov na športnem področju. Prav tako je pomembno, da 

poslanstvo ni opredeljeno presplošno, temveč ga je treba opredeliti ozko instrumentalno z 

določitvijo konkretnih nalog (Hrovatin 2002, 73). Poslanstvo je izpeljano iz osrednje zamisli 

osnovanja športnega društva in na podlagi menjalnih razmerij, ki so osnovna in interesna; 

smiselno je ločiti osnovno in interesno poslanstvo (Trunk Širca in Tavčar 1998, 116). 

Nosilci dejavnosti športnega društva so programi – storitve ali skupine storitev, namenjeni 

ciljni skupini uporabnikov ali oskrbovalcev. Programi v okviru osnovnega poslanstva so 

namenjeni aktivnim in pasivnim uporabnikom, torej tistim, ki so deležni izidov delovanj 

športnega društva; programi v okviru interesnega poslanstva pa oskrbovalcem s sredstvi, torej 

tistim, ki športno društvo oskrbujejo z materialnimi in nematerialnimi sredstvi ali mu 
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zagotavljajo pogoje za delovanje, pri čemer pričakujejo in terjajo koristi tudi zase (Trunk 

Širca, Tavčar 1998, 42). 

Osnovno poslanstvo opredeljuje namen športnega društva – kaj športno društvo hoče in želi 

(Trunk Širca in Tavčar 1998, 116): 

− Zakaj opravlja svojo osnovno dejavnost? 

− Kakšno naj bo, ko uresniči svoje osnovno poslanstvo? 

− Kako naj uresničuje svoje osnovno poslanstvo? 

Izjava o osnovnem poslanstvu športnega društva naj odgovori na pet vprašanj (Trunk Širca in 

Tavčar 1998, 116): 

− Kdo smo? 

− Zaradi katerih družbenih potreb obstajamo, katerih naj se lotevamo? 

− Kaj počnemo, da spoznavamo, predvidevamo in izpolnjujemo te potrebe? 

− Kako naj se odzivamo našim članom? 

− Kakšne so naša filozofija, vrednote in kultura? 

Interesno poslanstvo pa opredeljuje namen športnega društva glede na interese oskrbovalcev – 

kaj športno društvo hoče in želi (Trunk Širca in Tavčar 1998, 116): 

− Zakaj opravlja svojo osnovno dejavnost? 

− Kakšno naj bo, ko uresniči svoje interesno poslanstvo? 

− Kako naj uresničuje svoje interesno poslanstvo? 

Izjava o interesnem poslanstvu športnega društva naj odgovori na pet vprašanj (Trunk Širca in 

Tavčar 1998, 116):  

− Kdo smo? 

− Zaradi katerih interesnih potreb obstajamo, katerih naj se lotevamo?  

− Kaj počnemo, da spoznavamo, predvidevamo in izpolnjujemo te potrebe in vprašanja? 

− Kako naj se odzivamo našim oskrbovalcem? 

− Kakšne so naša filozofija, vrednote in kultura? 

3.3.2 Razširjeni model 

Temeljni model politike športnega društva obsega tri razsežnosti – časovna obzorja (Trunk 

Širca in Tavčar 1998, 27): 

− Temeljna politika obsega najbolj trajne cilje športnega društva in dokaj splošne strategije 

za doseganje teh ciljev; veljala naj bi trajno, »za vedno«, je naloga vseh sodelavcev v 

športnem društvu, vendar naloge niso konkretizirane. 

− Razvojna politika obsega ožje časovno obdobje – po navadi ne manj kot dve ali tri leta, 

pa tudi ne več kot štiri ali pet let, v tem razvojnem časovnem obdobju potekajo tudi vsi 
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pomembni načrti športnega društva, naloge sodelavcev so že okvirno opredeljene, prav 

tako razdelitev sredstev, ki jih društvo ima. 

− Tekoča politika obsega predvsem konkretiziranje razvojne politike s konkretnimi 

nalogami izvajalcev in največkrat obsega eno leto. 

3.4 Športni klubi 

Danes je šport svetovni družbeni in gospodarski fenomen. Razširjen je na vseh celinah in v 

vseh državah. Dobil je planetarno razsežnost in ima še nadaljnje neslutene možnosti razvoja, 

predvsem v strokovnem in ekonomskem pogledu. 

Šport kot sestavina človekove kulture in družbe je v osnovi namenjen zadovoljevanju 

človekovih potreb, interesov in želja. Kultura športa je močno prepletena s sistemom vrednot 

tako na ravni posameznika kot tudi ožjega in širšega družbenega okolja. Ne glede na to, da je 

športna dejavnost v prvi vrsti namenjena človeku kot posamezniku, pa bi bila v svojem 

temeljnem poslanstvu torzo, če se ne bi udejanjila v življenju človeka kot socialna dejavnost, 

pri čemer udeleženci športa vzpostavljajo medsebojne odnose bolj ali manj organizirano.  

Temeljni namen združevanja ljudi na športnem področju je zadovoljevanje potrebe ljudi po 

posebno pogojenem gibanju; gibanje (motorika) in igra pa sta dve od osnovnih značilnosti 

vsakega športa. V tekmovalnem pogledu se še tretji interes ljudi udejanja v tekmi – 

pomemben vidik športa in njegova značilnost. 

Obstaja več pogledov na šport oz. športno dejavnost. Mnogi teoretiki (med njimi tudi 

D. Ulaga) menijo, da športna dejavnost kot ena najbolj razširjenih dejavnosti ljudi še danes 

temelji na klasičnih elementih angleškega športa (Šugman idr. 2006, 40–41): 

− gibanje (motorika), 

− igra (razvedrilo), 

− tekma (proti nasprotniku ali s samim seboj), 

− fair play (poštena igra). 

Ljudje udejanjajo šport v različnih organizacijskih oblikah. Najbolj razširjene in 

najpomembnejše institucije so športna društva, ki so tudi osnovne celice povezovanja na 

višjih ravneh. Športna društva so tako kot druga društva »temeljni subjekti civilne družbe« 

(Šugman idr. 2006, 40–41). 

Športno društvo (klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb – te 

se združujejo zaradi skupno določenih športnih interesov in potreb, opredeljenih v temeljnem 

aktu (statutu) in v skladu z Zakonom o društvih – katerega primarna dejavnost je športna 

dejavnost. 
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V slovenskem prostoru se kot sinonim za društvo pogosto uporablja termin klub. Medtem ko 

se termin društvo najpogosteje pojavlja v najširšem pomenu besede kot pojmovanje vseh 

temeljnih organizacijskih oblik združevanja občanov z vidika civilne družbe, se termin klub 

navezuje na poudarjanje tekmovalne usmerjenosti društva (Šugman 1998, 52). 

3.4.1 Klasifikacija športnih klubov 

Izvajalce športne dejavnosti lahko razvrstimo po različnih merilih: glede na ustanovitelja, 

glede na proces transformacije in druga. 

Razvrstitev glede na ustanovitelja 

Ločimo organizacije, ki so jih ustanovili državni organi, tiste, ki so jih ustanovile fizične 

osebe, in organizacije obeh. 

Organizacije, ki so jih ustanovili državni organi (parlament, vlada, upravni organi). To so 

javne institucije, ki izkazujejo javni interes. Mednje uvrščamo: 

− Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport, druge urade, ki se ukvarjajo tudi s športom, Fundacijo za šport (pri nas), 

Fakulteto za šport in njene inštitute, šole in vrtce (če seveda niso zasebne ustanove), 

druge javne zavode, agencije in podobno. 

− Športne organe lokalne samouprave (občine), za katere težko rečemo, da so vladni organi 

ali organizacije, ker so občine posebna oblika lokalne samouprave (npr. sveti za šport, ki 

so jih ustanovili občinski sveti), ali športne organizacije; glede na to, da je lokalna 

samouprava določena z zakonom, jih lahko uvrščamo tudi med posebne »vladne organe 

in vladne organizacije«. 

Organizacije, ki so jih ustanovile fizične osebe. Posamezniki (občani), njihove organizacije ali 

– po novem Zakonu o društvih – tudi pravne osebe, so »nevladne organizacije športa«, ki 

izkazujejo interes civilne družbe in zasebni interes. To so: 

− športna društva, zdravilišča, gostišča, turistični centri ipd.; 

− organizacije oz. družbe (d. d., d. n. o., d. o. o. ...), ki so inštitucije civilnega in zasebnega 

interesa. 

Organizacije obeh. Organizacije, ki so jih skupaj ustanovili eni in drugi (državni organi in 

fizične osebe), so »institucije oz. organizacije obeh«. Izkazujejo interes tako javnega kot 

civilnega sektorja. To so največkrat zavodi, ki so jih ustanovili eni in drugi. 
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Razvrstitev glede na proces transformacije 

Proces transformacije je eden najpomembnejših kriterijev za razvrščanje izvajalcev športne 

dejavnosti. Tako ločimo primarne in sekundarne izvajalce. 

Primarni izvajalci športne dejavnosti so tisti, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo in 

druge transformacijske procese (vadba, trening). Športna dejavnost mora biti njihova 

primarna dejavnost. Ločimo jih lahko v tri skupine: 

− Najpomembnejši izvajalci športne dejavnosti so športna društva in nacionalne panožne 

zveze posameznih športnih panog. Športna društva in njihove zveze so pravne osebe 

zasebnega prava (temelj za ustanovitev društva je Zakon o društvih). Društva se lahko 

med seboj organizacijsko povežejo na več načinov (od lokalne, državne do mednarodne 

ravni). Zato med primarne izvajalce štejemo tudi vse sestavljene športne organizacije 

(zveze društev in zveze) na višji ravni organiziranosti. 

− Med primarne izvajalce v praksi uvrščamo tudi šolska športna društva (ŠŠD) na osnovnih 

in srednjih šolah ter študentska športna društva na višjih in visokih šolah, fakultetah in 

akademijah. 

− Tretja skupina primarnih izvajalcev pa so agencije ali zavodi, ustanovljeni na podlagi 

Zakona o zavodih (tudi javni zavodi), če opravljajo vzgojno-izobraževalno delo ali 

vadbene procese (izvajajo šolo v naravi, smučarske tečaje itd.). V to skupino pa nikakor 

ne sodijo javni zavodi in zavodi, ki opravljajo le storitvene dejavnosti (vzdržujejo športne 

objekte in naprave). 

Sekundarni izvajalci športne dejavnosti so tisti, katerih predmet dela in poslovanja primarno 

ni športna dejavnost. To so: 

− Vrtci in šole, katerih temeljni nalogi sta vzgoja in izobraževanje – tudi športna vzgoja in 

športno izobraževanje, ki sta podrobno predpisana in obvezna. Poleg tega sta vrtec in šola 

še nosilca prostovoljne športne dejavnosti – obštudijske dejavnosti in tudi dejavnosti 

ŠŠD. 

− Gospodarske družbe, (javni) zavodi in drugi izvajalci, kot so gostinsko-turistične 

organizacije (npr. Športni center Rogla), javni zavodi ali zavodi (npr. Zavod Tivoli), 

organizacije, ki se ukvarjajo z zdraviliškimi storitvami (npr. Moravske toplice), družbe 

materialne proizvodnje (Elan) in vse druge gospodarske družbe za organizirano 

športnorekreacijsko dejavnost. 

− Posebne organizacije, ki izvajajo športnorekreacijsko dejavnost (vojska, policija, lovska, 

gasilska, turistična ter stanovska in druga društva, npr. pedagogov, upokojencev itd.). 

− Drugi izvajalci (stanovsko-strokovna društva, kovinostrugarji, gradbinci, taborniki ipd.) 

ter drugi izvajalci, ki običajno nimajo zakonske podlage (družina, krajevna skupnost in 

nekatere druge organizacije). 
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Temeljna značilnost sekundarnih izvajalcev je, da v pretežni meri delujejo po posebnih 

zakonih (Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnaziji, Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, Zakon o visokem šolstvu, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja; Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zadrugah, 

Obrtni zakon) in zakonskih podatkih. 

Razvrstitve športnih društev 

Športna društva pa zopet lahko razvrščamo po več kriterijih (Šugman idr. 2006, 54–59): 

− Panoga. Najbolj znana je razvrstitev društev po športnih panogah. Ta razvrstitev društev 

je izjemno pomembna predvsem z vsebinskega vidika, saj je od nje odvisna celotna 

organiziranost športa od baze do mednarodnega povezovanja (košarkarska društva, 

planinska društva, taborniške družine itd.). 

− Število panog. Glede na število panog, v katerih je dejavno članstvo, razlikujemo društva, 

ki se ukvarjajo samo z eno panogo ali dejavnostjo – homogena društva (npr. košarkarsko 

društvo), ter taka, pri katerih se članstvo ukvarja z več panogami – heterogena društva 

(npr. razna športnorekreacijska društva, katerih članstvo se ukvarja s tekom, 

kolesarjenjem itd.). 

− Način povezovanja. Istoimenska društva različnih panog se zaradi različnih interesov med 

seboj povezujejo in tako poznamo enovita društva (KK Portorož) in sestavljena društva 

(npr. Zveza športnih društev Branik Maribor, ker se člani ZŠD Branik Maribor ukvarjajo 

z več panogami – vsako društvo je pravna oseba). 

− Območje delovanja. Po območju delovanja razlikujemo krajevna, občinska, mestna, 

območna (medobčinska) in republiška društva. Društva so praviloma krajevna ali 

občinska; delujejo torej na območju kraja (krajevne skupnosti) ali občine. Le nekatera 

društva (ali zveze društev npr. sodniške) so lahko območna ali na višjih ravneh. 

− Funkcija. Po funkcionalnem merilu, to je konkretni dejavnosti, delimo društva na splošna 

in posebna. V splošnih društvih se združujejo neposredni udeleženci športa (predvsem 

tekmovalci, trenerji, organizacijski delavci, ljubitelji športa, podporni člani itd.), v 

posebnih društvih pa se združujejo le delavci za neko stroko: trenerji, sodniki, športni 

pedagogi, športni novinarji itd. 

− Vpis v register društev. Športna društva delimo na tista, ki so vpisana v register društev in 

imajo status pravne osebe, in na tista, ki to niso (npr. športna društva, ki delujejo v 

podjetjih). Glede športne dejavnosti pa med njimi ni bistvenih razlik. 

− Status delovanja v javnem interesu. V novejšem času lahko delimo društva tudi na tista, 

ki delujejo v javnem interesu (na osnovi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, ki jim ta status prizna), in tista, ki tega statusa nimajo. Osnovni kriterij za priznanje 

statusa je ta, da društvo poleg članov vključuje v svoje programe tudi nečlane. 
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Glede na zgornjih sedem kriterijev bi lahko Košarkarski klub Portorož opredelili na naslednji 

način: 

− Panoga: košarka. 

− Število panog: homogeno. 

− Način povezovanja: enovito. 

− Območje delovanja: občinsko. 

− Funkcija: splošno. 

− Vpis v register društev: da, pri UE Piran. 

− Status delovanja v javnem interesu: da. 

3.4.2 Naloge športnih klubov 

Šugman (1998, 60) navaja, da imajo klubi predvsem naslednje naloge:  

− pri svojih članih posredujejo in razvijajo značajske vrline, kot so ustvarjalni polet, 

občutek za delo v skupnosti, disciplina, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost; 

− skrbijo za množičnost in popularizacijo športa med ljudmi, predvsem mladimi, in jih po 

njihovi prostovoljni odločitvi vklju čijo med člane klubov; 

− skrbijo za kakovosten razvoj vrhunskih igralcev in zagotovijo kakovost igre v vseh 

ekipah, ne glede na starostno stopnjo; 

− vzgajajo svoje člane v duhu fair playa, predanosti in ljubezni do športa. 

Ker je športna dejavnost kompleksno in široko področje, klubi te temeljne naloge uresničujejo 

v različnih tipičnih oblikah (modelih) športnih društev (Šugman idr. 2006, 54–55): 

− model športnega društva, ki je izključno usmerjen v programe dela le za svoje člane z 

vidika športnorazvedrilne dejavnosti; 

− model športnega društva, ki ima v osnovi športnorazvedrilne dejavnosti, vendar je bolj 

odprtega tipa, usmerjen je v krajevno skupnost, najbližje druge subjekte, kot so vrtci, 

šole, podjetja ipd.; 

− model športnega društva, katerega delo temelji na športnorazvedrilnem in tekmovalnem 

programu in ima tudi lastno bazo vzgoje mladih tekmovalcev; 

− model športnega društva, katerega delo temelji predvsem ali izključno na tekmovalnem 

programu in ima poleg lastne baze tekmovalcev tudi vrsto razpredenih šol pod enotno 

strokovno doktrino; 

− model športnega društva, katerega delo temelji izključno na tekmovalnem programu, ki 

sicer ima lastno bazo tekmovalcev in tudi vrsto razpredenih baz zunaj društva, vendar se 

naslanja tudi ali predvsem na sodelovanje (ali nakupe) zunaj društva, v državi ali zunaj 

nje. 
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4 PREDSTAVITEV KOŠARSKARSKEGA KLUBA PORTOROŽ 

Košarkarski klub Portorož, ustanovljen 1992, izhaja iz košarkarske sekcije TVD Partizan od 

leta 1982. Do odločitve, da bo organiziran klub v Portorožu, je privedlo spoznanje, da je v 

piranski občini veliko število talentiranih in perspektivnih mladih košarkarjev, polnih ambicij, 

entuziazma, volje in želje po športnem uspehu. Po štirinajstletnem delu lahko ugotovimo, da 

je bila odločitev pravilna. 

V teh letih je bila vzpostavljena celovita piramida ekip, ki so vključene v tekmovanja v 

organizaciji Košarkarske zveze Slovenije. Poleg tega zgledno deluje tudi šola košarke na vseh 

šolah v piranski občini. 

4.1 Nastanek in zgodovina KK Portorož 

Igranje košarke v Piranu se je pričelo sredi petdesetih let prejšnjega stoletja. Igrali so jo 

takratni dijaki Srednje pomorske šole. Košarka je bila vključena – tako kot rokomet – v učni 

načrt te šole. Šola je takrat uporabljala igrišče v telovadnici ob morju (tam je danes Hotel 

Piran) in na zunanjem igrišču, t. i. igrišču ob bunkerju (tam je sedaj parkirišče nočnega kluba 

Tri papige). Srednja pomorska šola in internat sta bila takrat locirana v neposredni bližini teh 

dveh športnih objektov v piranskem mandraču. Takratni dijaki so rekreativno igrali košarko 

tudi v prostem času. Največja navdušenca sta bila Zvone Doljak in Andrej Košan. 

Košarka pa iz teh šolskih in rekreativnih okvirjev ni stopila, predvsem zato, ker si je zunanje 

igrišče delila z rokometom, ki je bil takrat bolj popularen. V začetku šestdesetih let se je 

Srednja pomorska šola preselila na novo lokacijo, kjer v začetku ni bilo ustreznih športnih 

objektov. 

Prejšnje prostore Srednje pomorske šole je leta 1962 zasedla novoustanovljena piranska 

gimnazija. V tem obdobju so v Piranu zaradi potreb turizma najprej umaknili vsa zunanja 

igrišča na obali na novi stadion na hribu. Kasneje so porušili tudi telovadnico in novo 

telovadnico prav tako umestili na stadion. Vse to se je dogajalo z manjšim zamikom, tako da 

za igranje košarke ni bilo primernih igrišč. Prednost je tako dobil rokomet, ki se je takrat igral 

le na zunanjih igriščih. 

Igranje košarke so nadaljevali najprej gimnazijci, po izgradnji šolske telovadnice ob pomorski 

šoli pa tudi njeni dijaki in kasneje študenti, vendar zgolj rekreativno. 

Najboljši košarkarji, ki jih rekreativna raven ni zadovoljevala, so se vključili v klube 

sosednjih občin. Tako je bil Matjaž Dolinšek dolgoletni nosilec igre pri Košarkarskemu klubu 

Koper, Borut Šegš pa večletni nosilec igre Košarkarskega kluba Koper in Košarkarskega 

kluba Kraški zidar iz Sežane. 
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Do preloma pri organiziranem igranju košarke je prišlo v začetku leta 1982, ko se je preko 

takratnega Odbora za ŠŠD (šolska športna društva) pri Športni zvezi Piran v sodelovanju s 

košarkarskim sodnikom in entuziastom Francem Kokaljem organiziralo ligaško občinsko 

tekmovanje osnovnih šol. V naslednjih letih vse do ustanovitve kluba leta 1992 so se mladi 

košarkarji vključevali v košarkarsko sekcijo pri TVD Partizan Piran in tekmovali v prvenstvih 

KZS. 

Kljub temu da ti mladi fantje niso imeli zadostnih pogojev za vadbo in tekmovanja, ne 

opreme, ne profesionalnih trenerjev in organizacije, ki bi jih vzgajala in usmerjala, so v 

desetih letih delovanja pod okriljem TVD Partizan, razvili nekaj kvalitetnih košarkarjev. 

Naštejmo samo tiste, ki so postali slovenski reprezentanti: Gregor Belina (letnik 1974), član 

mlade državne reprezentance; Gorazd Murovec (1973), član reprezentance do 22 let; Pavel 

Djurkovič (1979), član kadetske reprezentance; Bojan Jerman (1978), član mladinske 

reprezentance (KK Portorož 1995). 

Najbolj zaslužen za pričetek sistematičnega in strokovnega dela v košarki je bil Rajko Ožbolt 

(1953), ki je diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo (danes se imenuje Fakulteta za šport) v 

Ljubljani, smer košarka. Izkušnje je nabiral od leta 1977 dalje, najprej kot trener pionirskih 

ekip KK Ilirija Ljubljana, leta 1978 je postal profesionalni trener mladinskega programa KK 

Slovan Ljubljana, od leta 1980 do 1981 je bil pomočnik članskega trenerja Janeza Drvariča, 

od leta 1981 do 1986 prvi trener članske ekipe KK Koper, od leta 1985 do 1987 pa prvi trener 

zamejskih klubov Bor Trst in Sokol Nabrežina. 

Z vsemi temi bogatimi izkušnjami in dobro teoretično podlago je bil najprimernejši za 

vodenje pionirskih, kadetskih in mladinskih ekip TVD Partizan Piran ter – kot eden izmed 

soustanoviteljev Košarkarskega kluba Portorož – tudi njegove članske ekipe. 

V novoustanovljenem klubu je prevzel vlogo glavnega trenerja in strokovnega vodje. Glede 

na razmere pa je njegovo delo obsegalo veliko več nalog, tako da je bil glavni »motor« in 

»deklica za vse«. Delal je vse, kar je bilo potrebno. Pri tem so mu bolj ali manj pomagali 

drugi soustanovitelji kluba, predvsem Borut Žerjal, Rado Bedene, Darjo Reščič, Leon Grošelj 

(KK Portorož b. l.). 

Pri delu mu je veliko pomagal tudi Franc Kokalj (bivši zvezni sodnik) ter drugi, ki jih je 

navdušil za trenersko delo z mladimi (med njimi Borut Šegš, Daniel Seljak, Črt Drofenik, Jani 

Kovačevič). 

Na razvoj v zadnjih 15 letih je poleg ljudi, ki so se angažirali, vplivala tudi izgradnja 

objektov. V letu 1995 je bilo kar 14 igrišč na prostem, poleg teh pa še športna dvorana v 

Luciji s tremi igrišči, športna dvorana Srednje pomorske šole v Portorožu, telovadnici s po 

eno igralno površino v Piranu, telovadnici v Strunjanu in Sečovljah ter manjši telovadnici na 

osnovni šoli v Portorožu in Centru za korekcijo sluha in govora. Mreža telovadnic je postala 
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taka, da so bile s tem zagotovljene idealne razmere za razvoj te športne panoge. Zato ni bilo 

naključje, da so v poletnih mesecih tam gostovale košarkarske šole J. Zdovca, D. Hauptmana 

in P. Vilfana. 

Na popularnost košarke nasploh – in tako je bilo tudi v Piranu – pa je vplivalo tudi 

tekmovanje v šolski košarkarski ligi (ŠKL), ki je organizirana po zgledu šolskih tekmovanj v 

ZDA in Kanadi. 

Na tem tekmovanju je svoj talent prvič pokazal Sašo Ožbolt, kasneje dolgoletni državni 

reprezentant, tudi članske vrste, uspešen igralec najboljših klubov v Sloveniji (tudi KK 

Olimpije), ki pa je svojo igralsko pot (predvsem zaradi usodnih poškodb) sklenil leta 2015 

tam, kjer je začel, in sicer kot kapetan mladega prvoligaškega članskega moštva KK Portorož. 

Sedaj nadaljuje delo kot trener mladinskega pogona in si nabira izkušnje. 

Nekateri športni rezultati klubskih ekip v zadnjih treh letih so bili naslednji (KK Portorož 

2014a, 2015a, 2016a; KZS b. l): 

Leto 2013: 

− najmlajši pionirji (U10): 12. mesto v skupini B1 v prvi slovenski košarkarski ligi (SKL); 

− mlajši pionirji (U12): 4. mesto v skupini C2 v 1. SKL; 

− starejši pionirji (U14): 5. mesto v skupini B1 v 2. SKL; 

− kadeti (U16): 15. mesto v 1. SKL; 

− mladinci (U18): 15. mesto v 1. SKL; 

− člani: preboj v prvo ligo Telemach. 

Leto 2014: 

− starejši pionirji (U15): 2. mesto v skupini zahod v 2. SKL; 

− kadeti (U17): 2. mesto v skupini zahod C2 v 2. SKL; 

− mladinci (U19): 17. mesto v 1. SKL; 

− člani: 8. mesto v 1. SKL Telemach. 

Leto 2015: 

− pionirji (U13): 3. mesto v skupini C13 zahod v 2. SKL; 

− starejši pionirji (U15): 3. mesto v skupini 7D zahod v 2. SKL; 

− kadeti (U17): 6. mesto v skupini B2 zahod v 1. SKL; 

− mladinci (U 19): 20. mesto v 1. SKL; 

− člani: 8. mesto v 1. SKL Telemach. 

Košarkarske šole so bile organizirane na štirih osnovnih šolah v občini. V letu 2013 je 

delovala tudi ena šola košarke na OŠ Šmarje. Opazen pa je trend padanja števila udeležencev 

v teh šolah: v letu 2013 jih je bilo 92, v letu 2014 le 63 in v letu 2015 le 55. Tudi število 
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igralcev klubskih ekip se je zmanjšalo za približno deset odstotkov (KK Portorož 2014b, 

2015b, 2016b). 

4.2 Dejavnosti in storitve KK Portorož 

Dejavnost KK Portorož obsega predvsem izvajanje programov košarke (vadba in tekmovanja) 

za različne starostne kategorije. To dejavnost je mogoče razdeliti na nekaj sklopov; opisani so 

v nadaljevanju. 

Rekreativno igranje 

V klubu nudijo možnost rekreativnega igranja košarke. V program so vključeni predvsem 

veterani kluba. Vadijo dvakrat tedensko po dve šolski uri. V program je vključenih 16 

odraslih (KK Portorož 2014b, 2015b, 2016b). 

Šola košarke 

Šola košarke je kot prostočasna športna vzgoja namenjena predšolskim in osnovnošolskim 

otrokom. Program obsega do 160 ur vadbe in tekmovanj. Vadba poteka v telovadnicah OŠ 

dvakrat tedensko po eno uro od septembra do maja. Namen tega programa je predvsem 

spoznavanje osnov košarkarske igre in kvalitetno preživljanje prostega časa. V letu 2016 je 

vključenih 64 otrok, ki so razporejeni v štiri vadbene skupine. Tekmujejo v interni klubski 

ligi. Otroci, ki želijo hitreje napredovati ali pa so posebej nadarjeni, se lahko vključijo v 

klubske selekcije (v programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni oz. vrhunski 

šport). Programi šole košarke so pripravljalnica za vstop otrok v zahtevnejši nivo vadbe in 

tekmovanj (KK Portorož 2014b, 2015b, 2016b). 

Pionirske ekipe 

Naslednji sklop obsega klubske pionirske ekipe, ki so glede na starost razdeljene v štiri 

vadbene skupine. Program obsega 240–300 ur vadbe in tekmovanj. Vadi se tri- ali štirikrat na 

teden po dve šolski uri, in sicer (KK Portorož 2014b, 2015b, 2016b): 

− v starostni skupini U9 (angl. under 9, mlajši od 9 let) je vključenih 15 otrok; 

− v starostni skupini U11 je vključenih 17 otrok; 

− v starostni skupini U13 je vključenih 11 otrok; 

− v starostni skupini U15 je vključenih 15 otrok. 

Ekipe tekmujejo v državnem prvenstvu, v prvi ali drugi slovenski košarkarski ligi, v 

organizaciji Košarkarske zveze Slovenije. 
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Srednješolske ekipe 

Srednješolci predstavljajo eno stopnjo višje k vstopu v člansko ekipo. Ta mladinski pogon 

tvorita dve starostni skupini, in sicer: 

− ekipo kadetov U17 sestavlja 17 igralcev; 

− ekipo mladincev 9 igralcev. 

Program vadbe je še zahtevnejši in obsežnejši, saj se trenira petkrat na teden po dve šolski uri. 

Skupaj program obsega preko 500 ur vadbe in tekmovanj. Tekmujejo v 1. SKL in v 1. B SKL 

(KK Portorož 2014b, 2015b, 2016b). 

Teh deset vadbenih skupin mladih do 19 let trenira le pet trenerjev. 

Članska ekipa 

Vrh piramide, ki je prikazana na sliki 3, zaseda članska ekipa. Sestavlja jo 16 igralcev, ti so 

večinoma igralci s pogodbo in imajo ali status študenta, ali so zaposleni in jim igranje košarke 

predstavlja dopolnilni vir zaslužka, ali pa se preživljajo samo z igranjem košarke in jim je to 

edini vir dohodka. Ekipo sestavlja sedem domačih igralcev, tri iz obalne regije in šest iz 

drugih delov Slovenije (Ajdovščina, Postojna, Ljubljana, Grosuplje in Maribor). Ekipa nima 

igralcev iz tujine. Treningi potekajo tudi po dvakrat na dan, in sicer petkrat na teden po dve 

šolski uri in še trikrat na teden po dve uri. Skupaj v 11 mesecih vadbe (avgust–junij) opravijo 

preko 900 ur vadbe in tekmovanj. Tekmujejo v 1. SKL Telemach. Treninge vodi usposobljen 

in licenciran trener. Pomaga mu še eden od trenerjev mladih (KK Portorož 2014b, 2015b, 

2016b). 

Skupaj deluje v klubu 6 trenerjev. 

 

Slika 3: Piramidna shema vadbenih skupin 

Poleg rednega tekmovalnega programa ekip, ki tekmujejo v tekmovanjih pod okriljem KZS in 

šole košarke ter programa rekreativnega igranja košarke za odrasle, v klubu izvajajo še vrsto 

drugih projektov. Tako organizirajo košarkarske kampe za otroke in mladino; priprave za 

člansko ekipo, razne prijateljske tekme, turnirje; sodelujejo pri projektih promocije športa kot 
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prvine kakovostnega preživljanja prostega časa; pri projektih promocije športa kot zdravega 

načina življenja; sodelujejo pri organizaciji šolskih tekmovanj; pri počitniških programih 

Hura prosti čas itd. Vsi ti projekti ne spadajo v osnovno dejavnost kluba, temveč so 

dopolnilna, tudi tržna dejavnost oz. storitev kluba za nečlane. 

4.3 Urejenost KK Portorož 

Tavčar (2005, 189) tako opredeljuje razsežnosti urejenosti organizacije: 
Urejenost organizacije v tradicionalnem pomenu obsega členjenost (strukturo) organizacije, to je 

razporeditev pristojnosti in odgovornosti ter delitev dela v organizaciji. Širše pojmovanje 

urejenosti obsega še obvladovanje procesov, to je poteka osnovnih dejavnosti organizacije in pa 

sisteme, vsebinska pravila obnašanja, ki prežemajo organizacijo. Najširše pojmovanje urejenosti 

pa obsega povezovanje posameznikov, skupin in organizacij. 

4.3.1 Struktura KK Portorož 

Tavčar (2005, 191) nadalje razloži pojem členjenosti:  
Členjenost (struktura, zgradnja) je ogrodje, lupina, nosilna konstrukcija organizacije, je nujen 

predpogoj za delovanje organizacije, vendar sama zanj ni dovolj. Struktura je statična, dinamični 

vidik so procesi, dejavnosti managementa v organizaciji. Členjenost organizacije določa delitev 

dela in razporeditev pristojnosti in odgovornosti v organizaciji. Je prečna (vodoravna) dimenzija 

členjenosti organizacije, ki obsega posameznike in enote organizacije, ki opravljajo po vsebini 

različne dejavnosti; pomembno je prečno povezovanje in usklajevanje dejavnosti teh 

posameznikov oz. enot v organizaciji. 

Tavčar (2005, 191) posebej razloži navpično dimenzijo členjenosti organizacije: »Razpored 

pristojnosti in odgovornosti med posamezniki in enotami v organizaciji pove, kdo v 

organizaciji komu naroča in kdo komu poroča. To je hierarhična (navpična) dimenzija 

členjenosti in osnova delegiranja, ki omogoča obvladovanje organizacije.« 

Hierarhična dimenzija KK Portorož je prikazana v organizacijski shemi KK Portorož na 

sliki 4. 

Predsednik, ki je hkrati tudi direktor kluba, predvsem vodi, predstavlja in zastopa klub. V 

času odsotnosti ga nadomeščata podpredsednika. Tajnik srbi za nemoteno delovanje 

upravnega odbora v organizacijskem in administrativnem smislu. Računovodja oz. blagajnik 

skrbi za zakonitost na računovodskem in finančnem področju. Strokovni vodja vodi strokovno 

delo v klubu. Trenerji skrbijo za izvajanje vadbenih programov. Tehnično-organizacijski 

vodja organizira delo v klubu na športnem in tekmovalnem področju (KK Portorož 2009a). 

Podrobnejši opis del in nalog je v prilogi 1. 
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Slika 4: Organizacijska shema KK Portorož 

Vir: KK Portorož 2009a. 

4.3.2 Procesi v KK Portorož 

Procesi so dinamični vidik urejenosti, obravnavajo potek osnovnih dejavnosti, s katerimi se 

organizacija uveljavlja v menjalnih razmerjih z udeleženci v zunanjem okolju. V osnovnih 

dejavnostih sodelujejo številni posamezniki, skupine in enote organizacije; ta deluje 

učinkovito, če je to sodelovanje složno in sinergično (Tavčar 2005, 189). Procesi zadevajo 

zlasti vlogo managementa pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in nadziranju (199). 
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Načrtovanje poslovanja se praviloma prične z načrtovanjem naslednje tekmovalne sezone. 

Obdobje načrtovanja tako sega od zaključka prejšnje sezone (maj oz. junij), se nadaljuje v 

poletnih mesecih (julij in avgust) in se največkrat zaključi v jesenskih mesecih (september oz. 

oktober). Klub poskuša slediti tudi svojemu štiriletnemu srednjeročnemu načrtu. V tem času 

potekajo intenzivni sestanki vodstva kluba ter razgovori s posameznimi igralci in trenerji. 

Najprej vodstvo opravi razgovore s trenerji, predvsem s trenerjem članske ekipe, ki je hkrati 

tudi strokovni vodja v klubu. Glede na finančno stanje se določi tudi okvir razpoložljivih 

sredstev. Ker je to akutna težava v klubih nasploh, tudi v KK Portorož običajno oba procesa 

potekata hkrati. Na osnovi izkušenj iz preteklih let vodstvo določi obseg sredstev, namenjenih 

nemoteni izpeljavi sezone. Ko je pripravljena okvirna višina tekmovalnih stroškov (športni 

objekt, trener, prevozi, sodniški stroški itd.), se oceni še potrebna višina sredstev za igralce. 

Nato se predvidijo prihodki od občine, donatorjev in sponzorjev ter prihodki iz naslova 

morebitnih odškodnin za igralce. Z nekaterimi sofinancerji ima klub že sklenjene pogodbe, z 

glavnim sponzorjem zagotovo, nato sledi »mukotrpno« iskanje novih ali pa podaljševanje 

pogodb s sponzorji in donatorji iz prejšnjih let. Pri tem je treba upoštevati tudi, ali se je 

prejšnja sezona zaključila uspešno (brez izgube in z dobrim športnim rezultatom). Ker 

potekajo vsi ti dogovori hkrati, je zelo težko pravočasno, to je pred začetkom sezone, planirati 

igralski kader. Te težave so vezane predvsem na pokrivanje stroškov za člansko ekipo, saj je 

treba vse prihodke zagotoviti na trgu. Pri pokrivanju stroškov za mlade (šola košarke, 

pionirske, kadetske in mladinske ekipe) je to precej lažje, saj se stroški za te ekipe pokrivajo s 

stroški iz občinskega proračuna in prispevki staršev. Le za pokrivanje stroškov za športno 

opremo in rekvizite ter za nekatere druge stroške je treba pridobiti sponzorje in donatorje – 

največkrat kar v materialu. 

Ko so plani postavljeni, sledi njihova izvedba. Glede na predvideno izvedbo je treba 

organizirati trenerje in vodje ekip, rezervirati športne objekte, narediti urnike, prijaviti ekipe v 

tekmovanja, urediti registracije igralcev, izpeljati zdravniške preglede in izpeljati še vrsto 

drugih aktivnosti. 

Pred pričetkom vsake tekmovalne sezone je potrebna učinkovita koordinacija med vodstvom 

kluba (predsednikom), strokovnim vodjem in klubsko pisarno. 

Pod velikim pritiskom je predvsem predsednik kluba, saj odloča o praktično vseh 

najpomembnejših zadevah, ki so vezane na poslovanje, oblikovanje igralskega kadra članske 

ekipe, trenerje itd. (je vodja poslovanja in dejavnosti). Le delno mu pri tem pomagata 

podpredsednika. Zahtevno delo in težke odločitve mora sprejemati tudi strokovni vodja, ki 

mora nekako uskladiti na eni strani interese vodstva (predsednika) kluba ter na drugi strani 

interese trenerjev, drugih strokovno-organizacijskih delavcev (pomočnikov trenerjev, 

tehnično-organizacijskega vodje) in igralcev. Člani upravnega odbora in prav tako njegov 

predsednik so prostovoljci, zato so zaradi lastne prezasedenosti večkrat odsotni in tako klubu 
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niso vedno na voljo. Nastane problem, ko je za nemoten potek procesa dela in pri sprejemanju 

pomembnih odločitev nujno potrebna njihova prisotnost. 

Nadzor nad poslovanjem in rezultati tekmovanj poteka sprotno, glavne ugotovitve in 

odstopanja pa so podana ob koncu tekmovalne sezone. Ob koncu koledarskega leta oz. takrat, 

ko je narejena bilanca, pa o tem razpravljajo najprej na seji upravnega odbora, finančno 

dokumentacijo pregleda tudi nadzorni odbor, nato pa se organizira seja skupščine kluba, na 

kateri o tem razpravljajo in sprejmejo ustrezne sklepe člani kluba. Na tej seji so podana tudi 

razna druga poročila o delu (KK Portorož 2009b). Več o tem je v Statutu Košarkarskega 

kluba Portorož (priloga 2). 

4.3.3 Sistemi KK Portorož 

Sistemi oz. pravila delovanja organizacije predstavljajo vsakdanje delovanje sodelavcev, ki 

bolj podrobno opredeljujejo njihovo delovanje, kot je to opredeljeno v statutu. 

Sistem izbiranja ciljev temelji na viziji kluba, ki se glasi: Z vzgojo lastnega kvalitetnega kadra 

ter s povezovanjem in sodelovanjem s klubi v regiji vzpostaviti sodobno organiziran klub, ki 

bo imel stabilnega prvoligaša v članski konkurenci. Ta vizija sicer ni nikjer zapisana, vendar 

jo večina članstva kluba pozna, saj se njen smisel velikokrat omenja na skupnih sestankih. 

Tudi poslanstvo kluba in njegova usmeritev sta osnovi, na kateri klub postavlja sistem 

zbiranja ciljev. Klub nima posebej zapisanega niti poslanstva niti usmeritve, vendar bi po 

načinu delovanja kluba poslanstvo lahko opredelili tako: Košarkarjem želimo zagotoviti 

kakovostno vadbo in napredek, gledalcem pa nuditi užitek ob spremljanju tekem in veselje ob 

zmagah. 

Glede na rezultate posamezne tekmovalne sezone in glede na finančno stanje v klubu se 

prične postavljanje ciljev, ki jih klub želi doseči v naslednjem tekmovalnem obdobju. Pri tem 

vodstvo kluba postavi cilj pozitivnega finančnega poslovanja; športni cilj – uvrstitve 

posameznih ekip v tekmovanjih – pa postavijo najprej trenerji, sledi usklajevanje in nato 

vodstvo kluba sprejme cilje, ki jih želi doseči v naslednji tekmovalni sezoni. Tudi načrtovanje 

je bolj v glavah posameznikov in le kriteriji, veljavni v občini Piran, ki od kluba zahtevajo na 

vsakoletnem razpisu ovrednoten program dela za naslednje leto in na štiri leta še izdelavo 

srednjeročnega štiriletnega programa, »prisilijo« klub, da te plane izdelajo. Slabost pa je, da s 

temi načrti ni seznanjena večina članov kluba, temveč le peščica, včasih samo dva ali trije v 

klubu. To povzroča veliko nepotrebnih težav v klubu, saj posamezniki delujejo v nasprotju ali 

vsaj ne v sozvočju s sprejetimi plani. Glede na to, da ima klub svojo spletno stran, bi bilo 

pričakovati, da bo to sodobno tehnologijo uporabil za boljše in kvalitetnejše komuniciranje 

tako z notranjimi kot tudi zunanjimi udeleženci. 

Ker so ljudje najpomembnejša zmožnost (potencial) organizacije, je klub glede tega šele na 

začetku vzpostavitve solidnega sistema kadrovskega managementa. Vse poteka bolj ali manj 
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nesistematično. Kot primer: samo trenerjem je omogočeno usposabljanje in izobraževanje, 

predvsem zato, ker to zahtevajo pravila nacionalne panožne zveze (Košarkarske zveze 

Slovenije). Klub nima internega usposabljanja za trenerje začetnike niti za druge profile 

(blagajnik, tehnično-organizacijski vodja, strokovni vodja, člani odborov in komisij, člani 

upravnega odbora itd.). Prav tako ne posveča dovolj pozornosti izobraževanju in 

usposabljanju na področjih športnega managementa, vodenja financ v športnem društvu itd., 

ki jih organizirajo različni zunanji izvajalci. Sistem sodelavcev kluba temelji na 

prostovoljstvu, vendar niso jasno opredeljene niti naloge prostovoljcev niti vse ostalo, kar je 

vezano na njihove zadolžitve (problem pokrivanja stroškov, ki nastajajo pri delu 

prostovoljcev). 

Sistem za management gospodarjenja je potreben za zagotavljanje kakovosti poslovanja 

(uspeh in ugled). Temelj tega sistema je lahko v sodobnem računovodstvu, usmerjenem v 

računovodsko spremljanje in proučevanje poslovanja ter računovodsko informiranje 

odločevalcev (Tavčar 2005, 432). V klubu opravlja računovodske storitve zunanji izvajalec, 

ki predvsem zagotavlja najnujnejše in sledi ciljem zakonitega delovanja na tem področju. To 

pa je vendarle premalo in tudi ta sistem ima še rezerve. 

Primernost (ali neprimernost) obsega in kakovosti zgoraj opisanih sistemov je znatno vplivala 

na razvojni sistem kluba in na njegovo (ne)učinkovitost, saj razvojni sistem povezuje ostale 

sisteme. 

4.3.4 Sredstva za delovanje KK Portorož 

Sredstva za delovanje športnega kluba so materialna in nematerialna. Odločilna materialna 

sredstva za obstoj in nemoteno delovanje kluba so finančna. Čeprav nematerialna sredstva 

niso odločilna, so zlasti v društvih pomemben vir. Učinkovito pridobivanje in uporabljanje 

sredstev je neločljiva sestavina managerske dejavnosti.  

Tavčar (2005, 231) našteva vrste finančnih sredstev za delovanje društva: 

− članarina, 

− prihodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

− darila in volila, 

− prispevki donatorjev, 

− prispevki iz javnih sredstev in 

− drugi viri. 

Druga materialna sredstva so predvsem: darila v naravi, predvsem športna oprema, manjša 

pisarniška rabljena oprema (v podjetjih odpisana oprema, npr. računalnik, tiskalnik ipd.), 

razni prehrambni izdelki in pijača ter brezplačna uporaba športne infrastrukture za programe 

mladih (določen fond ur). 
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Nematerialna sredstva pa obsegajo: izvajalsko delo prostovoljcev, strokovno delo 

prostovoljcev, pravico uporabe in navedbe imen financerjev ter ugled in podobo v javnosti, 

kar vpliva na druge financerje. 

KK Portorož za svoje delovanje pridobiva: 

− finančna sredstva iz občinskega proračuna, 

− donatorska in sponzorska sredstva ter 

− sredstva iz članarin. 

Iz finančnih poročil kluba za leta 2013, 2014 in 2015 izhaja, da je delež sredstev iz javnega 

vira (občinski proračun) le približno 10–11 %. V teh treh letih je skupni primanjkljaj znašal 

približno 120.000 EUR (preglednica 1). 

Preglednica 1: Sredstva in stroški KK Portorož v letih 2013–2015 

Leto Prihodki (EUR) Odhodki (EUR) Razlika (EUR) 

2013 226.012 285.848 –59.836 

2014 247.993 295.583 –47.590 

2015 235.670 248.115 –12.445 

Vir: KK Portorož 2014a, 2015a, 2016a. 

Pri tem je treba pripomniti, da je največji strošek prikazan pri postavki drugo, ki zajema 

strošek opreme, administrativne stroške, računovodske storitve in ostalo. V tej postavki so 

zagotovo zajeti stroški za plačila igralcev profesionalcev. Ta strošek je treba v klubu res 

natančno obdelati in ugotoviti, ali obstajajo kakšne rezerve. 

KK Portorož pri pridobivanju nematerialnih sredstev ni preveč učinkovit. Zaradi različnih 

razlogov primanjkuje prostovoljcev. Pogreša se predvsem pripadnost kraju in posledično 

klubu. 
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5 PRIMERJAVA S KOŠARKARSKIM KLUBOM DOMŽALE 

Košarko, to dinamično in zanimivo igro z žogo, so Domžalčani spoznali že pred več desetletji 

in jo takoj vzeli za svojo, zato ima košarka pri njih že 60-letno tradicijo. Najprej je bila 

košarka organizirana v okviru TVD Partizan, kmalu zatem je bil ustanovljen Košarkarski klub 

Domžale. V naslednjem poglavju je orisan razvoj kluba (KK Domžale b. l.). 

5.1 Predstavitev KK Domžale 

Košarka je šport, ki je Domžalam vtisnila močan pečat in logična posledica je bila ustanovitev 

Košarkarskega kluba Domžale. Ta je najprej deloval v okviru TVD Partizan, prav kmalu 

zatem pa je zakorakal na svojo izjemno bogato samostojno pot, na kateri vztraja še danes. 

Prav gotovo je ena ključnih zadev za skoraj šestdesetletno uspešno delovanje kluba velika 

množičnost. Poleg množičnosti je bilo ključno tudi zelo kvalitetno delo z mladimi, po čemer 

je klub prepoznaven tako v Sloveniji kot tudi v bivši Jugoslaviji. 

Temelj uspešnosti je tudi zaupanje v lastne kadre, tako na organizacijskem in vodstvenem kot 

tudi na trenerskem in igralskem področju. Politika kluba ostaja z leti nespremenjena, saj 

igralci ostanejo povezani s klubom tudi po preteku svoje kariere: nekateri kot funkcionarji, 

drugi kot sodniki in trenerji, tretji pa le kot prijatelji kluba in obiskovalci tekem. 

Zaupanje v lastne kadre pri oblikovanju članskih ekip je edinstveno v primerjavi z ostalimi 

klubi v Slovenji, saj so sestavljene le z doma vzgojenimi igralci. Pogoj za igranje z domačimi 

igralci je seveda kvalitetno delo v mlajših selekcijah. Članske ekipe so zadnjih 30 let vseskozi 

v vrhu slovenske košarke, poleg Uniona Olimpije jo to edini klub, ki igra v najvišji slovenski 

ligi zadnjih 15 let. 

Skrivnost tega uspešnega dela je zagotovo v dobri organiziranosti, selekcioniranju igralcev in 

trenerskem delu na 15 osnovnih šolah domžalsko-kamniškega področja, kar jim predstavlja 

široko bazo 600 mladih, iz katere črpajo igralce za klubske selekcije. 

Eden bistvenih momentov razvoja kluba so bili tudi pogoji vadbe, saj se brez ustreznih igrišč 

in izgradnje Dvorane komunalnega centra vse te uspešne zgodbe ne bi dogajale. 

Stabilen vir finančnih sredstev, kar je pogoj za nemoteno delo kluba, omogoča podjetje 

Helios, ki je sponzor kluba že 30 let (KK Domžale b. l.). 

5.2 Dejavnost in storitve KK Domžale 

Dejavnost domžalskega kluba sestavljajo podobni sklopi kot v KK Portorož. Predstavljeni so 

v nadaljevanju (KK Domžale b. l.). 
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Šola košarke 

Šola košarke se izvaja v osnovnih šolah v Domžalah in sosednji občini Kamnik. V ta program 

so vključeni osnovnošolski otroci, ki so razporejeni v vadbene skupine po starosti in deloma 

po košarkarskem predznanju. V šolo košarke je vključeno blizu 700 otrok. Ta program vodi 

trener, ki ima status zasebnega športnega delavca (samostojni podjetnik). 

Pionirji, kadeti in mladinci 

Drugi večji sklop tvorijo pionirske, kadetske in mladinske selekcije, ki vključujejo 150 

mladih. Rezultati teh klubskih selekcij v zadnjih treh tekmovalnih sezonah so naslednji: 

− 2013/14: pionirji 2. mesto, kadeti 2. mesto in mladinci 4. mesto; 

− 2014/15: pionirji 6. mesto, kadeti 1. mesto in mladinci 6. mesto; 

− 2015/16: pionirji 2. mesto, kadeti 3. mesto in mladinci 5. mesto. 

Glede na dobre uvrstitve v teh starostnih kategorijah je bilo v reprezentancah Slovenije 

pričakovano vključenih naslednje število mladih domžalskih košarkarjev: po en pionir v 

zadnjih treh letih; po dva kadeta v zadnjih dveh letih in štirje v tekmovalni sezoni 2013/2014; 

trije mladinci v zadnji sezoni, štirje v tekmovalni sezoni 2014/15 in eden v 2013/14. 

Program pionirjev (osnovnošolcev) vodi vodja pionirske šole, program srednješolcev pa vodja 

mladinskega pogona. Oba imata status zasebnega športnega delavca (samostojni podjetnik). 

Člani 

Vrh piramide tvori članska ekipa. Njeni rezultati v zadnjih treh tekmovalnih sezonah so 

naslednji: prvo mesto v tekmovalni sezoni 2015/16 in s tem osvojitev naslova državnega 

prvaka; sezono prej so bili sedmi; v 2013/14 pa tretji. Igralci so večinoma pogodbeniki, torej 

profesionalci. Ves čas se trudijo, da bi bila članska ekipa čim bolj domžalska oz. slovenska in 

da bi vključevali čim manj tujcev. Posebej je treba poudariti, da so ena redkih občin, ki ima v 

najemu občinsko dvorano, v kateri lahko izvajajo košarkarske aktivnosti 24 ur vsak dan. 

Ekipo vodi strokovni tim, ki ga poleg glavnega trenerja sestavljajo še dva pomočnika, 

kondicijski trener in fizioterapevt. 

V zadnjih treh letih sicer niso imeli reprezentanta v tej kategoriji, so pa ga imeli v kategoriji 

mlajših članov – U20. 

5.3 Urejenost KK Domžale 

Vrh kluba je občni zbor. Upravni odbor vodi politiko kluba, planira, kontrolira in zagotavlja 

finance ter s pomočjo direktorja vodi organizacijo in tvori vizijo kluba. Direktor dolgoročno 

vodi stroko in skupaj s članskim trenerjem sestavlja ekipo. Vodja mladinskega pogona vodi 
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vso mladino. Sekretar je odgovoren za administracijo. Proračun kluba je bil v zadnjih sezonah 

med 650.000 in 700.000 EUR, prejšnja leta v ligi ABA pa približno 1.100.000 EUR. V 

proračun prispeva občina 10 %, glavni sponzor 70 % in ostali sponzorji 20 %. Tako razmerje 

je od takrat, ko so Helios prevzeli Avstrijci. Dohodnine, vstopnine, članarine itd. pa 

predstavljajo zanemarljiv prihodek, največ do 2 % (osebni pogovor z Ladom Gorjanom, 

direktorjem KK Domžale). 

Delujejo po utečenem načrtu, razvojni načrt so imeli več desetletij, s prihodom Avstrijcev v 

Helios pa je večji poudarek na marketingu, šovu. Članska ekipa se sestavlja kratkoročno –

enoletno. Poudarjajo delo z mladimi, ki naj bi v kratkem spet v večjem številu zaigrali v 

članski ekipi. Temeljijo na produkciji mladih, tudi za reprezentance in močnejše klube. Delo z 

mladimi je najboljše v Sloveniji in to jim je glavno vodilo dela v klubu (osebni pogovor z 

Ladom Gorjanom direktorjem KK Domžale). 

5.4 Razlike med KK Portorož in KK Domžale 

Začetki igranja košarke – pred več kot 60 leti – so v obeh sredinah podobni. Oba kluba sta 

bila najprej organizirana v okviru TVD Partizan in šele kasneje sta prerasla v samostojen 

klub; domžalskemu klubu je to uspelo prej. Oba kluba imata podobno zastavljeno programsko 

dejavnost: šolo košarke, ekipe pionirjev, kadetov, mladincev in članov. Tu pa se podobnost 

tudi konča. 

V šolo košarke so vključene vse osnovne šole domžalsko-kamniškega področja (torej KK 

Domžale »pokriva« tudi sosednjo občino). Skupaj je vključenih približno 700 otrok (v KK 

Portorož le okoli 60 otrok), posledično imajo tudi več ekip mladih (pionirji, kadeti, mladinci). 

Če imajo v Portorožu le po eno ekipo v posamezni starostni kategoriji z manjšim številom 

igralcev v posamezni ekipi, imajo v Domžalah po dve ekipi v vsaki kategoriji z vsaj trikrat 

več igralci. V Domžalah res poudarjajo množičnost, hkrati pa je njihov način selekcioniranja 

uspešnejši in z mladimi delajo zelo kvalitetno. V Portorožu z mladimi delajo večinoma 

začetniki in neizkušeni vaditelji. Vizija, da je za uspešne rezultate pomembna vzgoja 

kvalitetnih igralcev, je v Domžalah realnost; Portorož tu zelo zaostaja. Kvalitetno delo z 

mladimi se uresničuje v doseganju veliko boljših športnih rezultatov, kot je to v Portorožu. 

Druge zelo pomembne razlike so v strukturi. V KK Domžale imajo manjše število članov 

upravnega odbora (po statutu le od štiri do sedem), vendar so bolj operativni. Profesionalno 

opravljata delo sekretar in direktor, ta opravlja posle tako poslovnega kot tudi športnega 

značaja. Oba sta redno zaposlena v klubu. Glede na razporeditev nalog je delo v domžalskem 

klubu bolj decentralizirano in profesionalno. Tudi strokovni štab, ki skrbi za igralce članske 

ekipe, je številčnejši: poleg glavnega trenerja ima še dva pomočnika – enega za kondicijsko 

pripravo športnikov in fizioterapevta. Skratka notranjih udeležencev je bistveno več, vsak od 

njih pa opravlja eno ali več podobnih nalog. Več je tudi sponzorjev in glavni sponzor Helios 
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je nepretrgoma sponzor kluba že več desetletij, kar je zelo redko v slovenskem športu. Čeprav 

je lastništvo prešlo v roke tujca, je ta po krajšem razmisleku ocenil, da je zanj to sponzorstvo 

pomembno. Tak odnos sponzorja predstavlja za klub na eni strani večjo stabilnost, na drugi 

strani pa je treba v večji meri upoštevati tudi ambicije glavnega sponzorja. Dokler bodo 

interesi sponzorja v sozvočju z interesi drugih notranjih udeležencev, bo to koristno za klub. 

Problem pa lahko nastane, če sponzorji delujejo bolj v svojo korist kot v korist celotnega 

kluba. 

V okolju, kjer deluje KK Portorož, vlada percepcija, da klub že ima glavnega sponzorja in 

drugih ne rabi. V Domžalah imajo zelo razpršene vire za pridobivanje sredstev. 

Teh razlik je še veliko, vendar bi posebej opozoril še na eno. V domžalskem klubu imajo za 

reševanje sporov organ častnega razsodišča. V portoroškem za to skrbi disciplinska komisija; 

tam na prvi stopnji odloča o prekrških, ukrepih, kaznih itd. kar upravni odbor (kako pa potem 

rešujejo disciplinske prekrške njegovih članov?), na drugi stopnji pa odloča najvišji organ 

kluba – skupščina. Tak način reševanja disciplinskih težav je neučinkovit. 

Tu pa je še tudi zelo velika razlika v proračunih kluba, saj je portoroški že v planih tri- do 

štirikrat manjši. 

5.5 Metodologija 

Metoda in pristop k obravnavi v zaključni projektni nalogi sta deskriptivna. Metoda 

raziskovanja obsega poizvedovanje z nestrukturiranimi intervjuji in opazovanjem v povezavi 

s študijo primera v obliki poglobljene pripovedi in opisa. Za intervjuje sem pripravil nekaj 

izhodiščnih točk, na osnovi katerih so intervjuji potekali bolj smiselno. S takim pristopom 

sem v neposredni interakciji dobil primarne podatke z neko večjo mero odprtosti. Opazovanje 

se prepleta z analizo vsebine dokumentov, ki predstavljajo sekundarne podatke. 

5.5.1 Vzorec 

Te intervjuje sem opravil s predstavniki različnih skupin, in sicer: 

− predsednik upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik kluba KK Portorož, 

− direktor KK Domžale, 

− strokovno-organizacijski vodja KK Portorož, 

− predstavnik staršev, 

− predstavnik igralcev. 
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5.5.2 Intervju 

Intervjuje sem opravil na osnovi opornih točk, ki sem jih smiselno sestavil za vsako skupino 

posebej. 

Vprašanja za predsednika KK Portorož in direktorja KK Domžale so bila naslednja: 

− Kakšni so pogoji delovanja – objekti, trenerji itd? 

− Kakšni so bili rezultati ekip v zadnjih treh letih? 

− Število slovenskih reprezentantov v zadnjih treh letih? 

− Katere programe in projekte izvajajo? 

− Kakšna je struktura organiziranosti kluba (organigram) ter kakšna sta delitev dela in 

razporeditev pristojnosti in odgovornosti? 

− Kdo načrtuje in kako poteka načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti 

v klubu? 

− Kako komunicirajo s članstvom in zunanjimi deležniki? 

− Kako kadrujejo (funkcionarje, trenerje, igralce članske ekipe itd.)? 

− Kdo bdi nad racionalno porabo finančnih in nematerialnih sredstev v klubu? 

− Ali imajo kakšen razvojni načrt in kako ocenjujejo, ali delajo v klubu dobro in kaj si 

želijo izboljšati? 

Vprašanja za strokovno-organizacijskega vodjo pa so bila naslednja: 

− Kakšni so pogoji za vadbo, kako je organizirana in kako ocenjuje delo trenerjev? 

− Kako ocenjuje tekmovalne sisteme in kakšni so športni rezultati? 

− Kakšna je njegova splošna ocena; kakšne so slabosti in kaj je dobro? 

Predstavnika staršev in predstavnika igralcev pa sem vprašal: 

− Ali poznajo vodstvo kluba (člane upravnega odbora) in ali vedo, kdo na posameznih 

ravneh odloča o zadevah? 

− Ali vedo, na koga se morajo obrniti ob morebitnih težavah? 

− Kaj v klubu ocenjujejo kot dobro in kaj kot slabo? 

5.5.3 Opis postopka 

Najprej sem opravil intervju s predsednikom KK Portorož, nato z direktorjem KK Domžale 

(osebno, delno telefonsko in po elektronski pošti). Ko sem pridobil ključne podatke obeh 

klubov, sem opravil intervju še s strokovnim vodjem – tako sem dobil pogled še z drugega 

zornega kota. 

Glede predstavnika staršev in igralcev pa me je predvsem zanimalo, koliko sploh poznajo 

klub. 
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5.5.4 Rezultati 

Odgovore obeh predstavnikov klubskih vodstev sem uporabil za predstavitev delovanja obeh 

klubov. S podrobnejšo primerjalno analizo sem ugotovil vse podobnosti in razlike, te sem 

podrobno predstavil v poglavjih 4, 5 in 6. 

Strokovni vodja je ocenil, da so pogoji za vadbo dobri. Organizacijska shema za vadbo 

mlajših selekcij je ustrezna, vendar zaradi usmeritve vodstva kluba, da naj te ekipe vodijo 

lokalni trenerji, vadbeni proces ni najbolj kvaliteten. Ti lokalni trenerji, ki jih je gotovo 

premalo, na eni strani ne izkazujejo dovolj talenta za trenersko delo, na drugi strani pa 

potrebujejo več časa, da pridobijo izkušnje, kar ima za posledico, da se z mladimi ne dela 

dovolj kvalitetno. Uradna tekmovanja pod okriljem KZS sicer potekajo dobro, le za najmlajše 

je premalo tekem. Omenil je še, da nastaja velika razlika pri obsegu drugih tekmovanj 

(prijateljskih tekmah in turnirjih), kar pa je predvsem odvisno od zagnanosti trenerja 

posamezne ekipe. Pri članih se pogoji za vadbo vsako leto izboljšujejo, predvsem zato, ker je 

klub dobil več ustreznejših terminov za vadbo. Tudi dolgoletna težava z organizacijo 

treningov v dopoldanskem času se je izboljšala. Več težav pa je še vedno z organizacijo 

individualne in kondicijske vadbe zaradi pomanjkanja fitnes naprav in ustreznih zunanjih 

površin. Prav tako so zaradi pomanjkanja financ primorani vsakoletne priprave organizirati v 

domačem okolju. Kar se tiče tekmovalnega sistema v prvi državni ligi, pa je problem ta, da je 

tekmovalni sistem nekonsistenten, saj se število ekip in format tekmovanja letno spreminjata. 

Glede splošne ocene poudarja, da se ob pomanjkanju dovolj kvalitetnega trenerskega kadra za 

delo z mladimi soočajo še s pomanjkanjem drugih strokovno-organizacijskih delavcev, kot so 

pomožni sodniki in vodje moštev. 

Odgovori na vprašanja, ki sem jih zastavil predstavnikoma staršev in igralcev, pa kažeta na 

bolj ali manj slabo poznavanje vodilnih v klubu. Poznata hierarhijo odločanja na posameznih 

ravneh, vendar se za reševanje morebitnih težav največkrat obračata na trenerja. Predstavnik 

staršev je omenil, da je sodelovanje med trenerjem, starši in klubom precej slabo, predstavnik 

igralcev pa je dodal, da si želi, da bi bil klub bolj profesionalno organiziran, da bi bila določila 

pogodb z igralci realizirana, tako kot je v njih zapisano, predvsem pa ga moti zamujanje s 

plačili. Na drugi strani predstavnik staršev ocenjuje, da so pogoji vadbe, kar se tiče objektov 

(bližina, urniki itd.), dobri, nekoliko slabše pa ocenjuje delo trenerja. Predstavnik igralcev 

ocenjuje sodelovanje s trenerjem zelo dobro, opozarja pa na majhno število organizacijskih 

delavcev. 

Rezultati teh intervjujev kažejo, da je klub finančno podhranjen, da organizacijska struktura ni 

optimalna, bi se pa lahko izboljšala, da marketinga praktično ni, da je število trenerjev, ki 

delajo z mladimi, premajhno in da je kvaliteta njihovega dela skrb vzbujajoča. Iz odgovorov 

sem tudi prišel do zaključka, da je komunikacija v klubu slaba in da notranji udeleženci niso 

dovolj informirani. 
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6 VPELJAVA SPREMEMB IN IZBOLJŠAV 

Kakovostne in vrhunske rezultate lahko dosegamo z dobro organizacijo. V klubu bi najprej 

morali priti do spoznanja, da je organizacijo treba prilagajati nepredvidljivim spremembam in 

zahtevam okolja (spremembe so edina stalnica). 

Izboljšave, ki jih predlagamo, se nanašajo na udeležence (notranje in zunanje), ki so prisotni v 

klubu, in na odnose med njimi. Nakazujemo tudi načine, kako naj poiščejo nove udeležence. 

Ker so športni dosežki članske ekipe dobri (osmo mesto v prvi SKL v tekmovalni sezoni 

2015/16), je toliko bolj skrb vzbujajoče finančno stanje kluba, saj je v rdečih številkah. To pa 

pomeni, da morajo najprej rešiti ta problem. 

Po mojem mnenju bi morali:  

− prioritetno reševati status članske ekipe v skladu s trenutnimi možnostmi v regiji; 

− sodelovati s klubi v regiji (kar je bilo do sedaj bolj ali manj ohlapno) in to povezovanje (s 

pogodbo) tudi urediti (oblikovanje regijskega produkcijskega centra); 

− postaviti ustreznejšo organizacijsko strukturo in honorarno zaposliti vsaj enega 

managerja, strokovnjaka s področja financ in marketinga; to bi pripomoglo k 

uspešnejšemu poslovanju in večji preglednosti finančnega stanja; 

− poskrbeti za kvalitetnejšo in bolje organizirano vadbo mlajših ekip; 

− uskladiti organiziranost, dela, naloge in pristojnosti ter prilagoditi statut, ob tem 

vzpostaviti ustreznejši disciplinski organ, ki bo hitreje in učinkoviteje reševal razne 

kršitve pravil; 

− oblikovati donatorski sklad (finančnih, materialnih in nematerialnih sredstev) ter določiti 

vodjo tega projekta; 

− skušati pripeljati v klub osebo, ki ima v javnosti ugled, potreben vpliv in moč ter ima 

razvit čut za družbeno odgovornost (tako javno in uspešno osebo si želijo v vseh klubih, 

vendar imajo uspešni ljudje kronično pomanjkanje časa); za začetek bi lahko klub 

organiziral turnir za najmanagerja med košarkarji v širši regiji z dobrodelnim prisluhom, 

s čimer bi prišli do nekega nabora možnih kandidatov; 

− poskrbeti za večjo popularizacijo košarke z organizacijo odmevnejših košarkarsko 

obarvanih prireditev ali sodelovanjem na njih; 

− povečati pripadnost vseh članov kluba (omogočiti več druženja članov z organizacijo 

piknikov ipd.); 

− vzpostaviti enoten koncept delovanja, pripraviti podrobnejši strateški načrt. 

6.1 Strateško načrtovanje 

Planiranje je naloga vršnega managementa, operativno planiranje pa je naloga nižjega 

managementa; prvo zajema daljše, drugo pa krajše obdobje (Lussier in Kimball 2004, 101). 
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Modelov za strateško načrtovanje je obilo, vendar večina izhaja iz vizije in poslanstva 

organizacije. Običajno se pripravi analiza notranjega in zunanjega okolja (SPIN). To pomeni, 

da se ugotavljajo slabosti, prednosti, izzivi in nevarnosti tako notranjega kot zunanjega okolja. 

Posledica oblikovanja vizije in poslanstva ter strateške analize je določitev strateških ciljev 

kluba, čemur sledi še snovanje, preverjanje in udejanjanje strategij. Seveda še tako dobro 

zasnovani načrti ne prinesejo sprememb in koristi, če jih management in upravljavci ne 

uveljavijo, spremljajo in tudi po potrebi izboljšujejo. 

Večina športnih društev v Sloveniji še ne razmišlja in načrtuje strateško. Tako je tudi v KK 

Portorož. Obstajajo le nekateri zametki razvoja kluba v obliki idej, vendar te niso napisane, 

niti niso usklajene. Posledica tega je, da imajo različne interesne skupine, predvsem notranjih 

udeležencev, različne poglede. Klub se zato preveč časa ukvarja s samim seboj. V vseh letih 

delovanja ni prišlo do izdelave strateškega načrta, največkrat je bil narejen le nekakšen 

»srednjeročni program za obdobje štirih let«, ki je predstavljal le neki »zbir želja«. 

Na osnovi zgoraj opisanega modela in tudi na osnovi analize dobrih praks v KK Domžale bi 

za začetek okviren strateški načrt KK Portorož (ta je seveda lahko tudi bolj podroben) 

vseboval naslednje elemente: 

− opredelitev vizije in poslanstva; 

− strateško analizo notranjega in zunanjega okolja (SPIN); 

− oblikovanje strateških ciljev kluba; 

− snovanje strategij za doseganje strateških ciljev kluba; 

− uveljavitev, spremljanje in izboljšanje strateškega načrta s strani managementa in vodstva 

kluba (upravnega odbora). 

Izjave o viziji in poslanstvu kluba so bile opredeljene že v poglavju o sistemih v KK Portorož, 

in sicer v podpoglavju načrtovanje o izbiri ciljev. 

Vizija: Z vzgojo lastnega kvalitetnega kadra ter s povezovanjem in sodelovanjem s klubi v 

regiji vzpostaviti sodobno organiziran klub. 

Poslanstvo (interesno): Košarkarjem želimo zagotoviti kakovostno vadbo in napredek, 

gledalcem pa nuditi užitek ob spremljanju tekem in veselje ob zmagah. 

Osnovno poslanstvo: Naj košarka postane zdrav in kvaliteten način življenja (življenjski stil). 

Strateška analiza SPIN obsega analizo notranjega in zunanjega okolja. Analiza notranjega 

okolja kluba je naslednja: 

− Slabosti: premalo managerskih znanj (predvsem primanjkuje managerskih znanj o 

nepridobitnih organizacijah – društvih); preveč članov upravnega odbora, ki nimajo 

vedenj o tem, kakšne so njihove naloge, pristojnosti in odgovornosti; slabo poznavanje 

statuta kluba ter najosnovnejših zakonov in predpisov s področja, ki ga upravljajo (Zakon 
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o društvih, Zakon o športu, predpisi KZS itd.); ni natančne delitve dela pri programsko-

poslovnih zadevah; marketing in pridobivanje sredstev nista dodelana; trenerski kader je 

»previtek« in premalo strokovno usposobljen; klub ima premajhno število domačega 

igralskega kadra v članski ekipi; neprilagajanje obsega in vsebine dejavnosti glede na 

razpoložljiva sredstva. 

− Prednosti: dobri pogoji za delo (igrišča – zunanja; telovadnice, športna dvorana; klubski 

prostor); košarki naklonjena občina. 

Analiza zunanjega okolja opredeljuje naslednje priložnosti kluba in opozarja na nevarnosti v 

zunanjem okolju, ki utegnejo ogroziti delovanje kluba ali celo njegov obstoj: 

− Izzivi: uspešnost in prepoznavnost kot osnova za pridobivanje članov in sredstev iz 

občinskega proračuna; konkurenca pri pridobivanju sredstev iz občinskega proračuna in 

sponzorskih sredstev; sodelovanje z drugimi košarkarskimi klubi pri izmenjavi mladih 

košarkarjev; oblikovanje primerne cene vstopnic oz. abonmajev za tekme; stiki z 

donatorji, oglaševalci na tekmah, navijači, starši mladih igralcev. 

− Nevarnosti: ponudba drugih klubov v občini in tako zmanjšanje možnosti za pridobivanje 

novih članov; več klubov v občini pomeni tudi večjo konkurenco pri pridobivanju 

sredstev iz občinskega proračuna; klubi, ki dosegajo kakovostne in vrhunske rezultate, 

kar predstavlja konkurenco pri donatorskih in sponzorskih sredstvih; zmanjševanje 

ugleda in prepoznavnost kluba v lokalnem in širšem okolju (pojavljanje v medijih, 

nesistematično oglaševanje). 

Na osnovi vizije, poslanstva in strateške analize lahko oblikujemo strateške cilje kluba: 

− pomembno vrednost prostovoljskega dela dopolniti in nadgraditi s potrebnimi 

strokovnimi, predvsem trenerskimi in managerskimi znanji; 

− izdelati obsegu in vsebini primerno strukturo kluba, to je razporeditev pristojnosti in 

odgovornosti ter razdelitev dela v klubu; 

− pridobivati športnike na podlagi selekcioniranja, skavtiranja in privlačnejše ponudbe od 

konkurence; 

− pridobivati športnike na podlagi sodelovanja s športnimi klubi v regiji; 

− vzpostaviti sodoben sistem podpornih dejavnosti (»klubska pisarna«, tehnično-

administrativna dela); 

− izdelati podrobnejši načrt virov in porabe sredstev na osnovi ovrednotenih programov, 

posameznih ekip, drugih enot in projektov kluba; 

− pripraviti finančni načrt, ki naj vsebuje tudi predviden denarni tok; 

− pripraviti celovit sponzorski program in donatorski sklad (finančnih, materialnih in 

nematerialnih sredstev); 

− oblikovati enostaven in preprost marketinški plan; 

− povečati delež domačega igralskega kadra; 
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− stremeti k izboljšanju športnih rezultatov predvsem pri članski ekipi in povečati število 

reprezentantov v mlajših kategorijah; 

− utrditi pripadnost klubu; 

− razvijati pozitiven odnos do okolja; 

− izkoristiti košarki naklonjeno občino. 

Pri snovanju strategij, ki predstavlja ustvarjalno dejavnost, se obnese petstopenjski postopek 

(Trunk in Tavčar 1998, 128): 

1. snovanje možnih načinov za urejanje posamezne zadeve; 

2. preverjanje vsakega od teh načinov (možne težave in ovire); 

3. izbor najobetavnejšega načina ter izdelava predlogov za obvladovanje ovir in doseganje 

ciljev; 

4. opredelitev srednjeročne dejavnosti (od dveh do treh let) za uresničitev teh predlogov; 

5. izdelava podrobnega polletnega načrta za postopno izvajanje srednjeročne dejavnosti. 

6.2 Organizacijska struktura 

Organizacijsko strukturo bi morali nujno spremeniti, saj je razmerje med številom članov 

upravnega odbora in t. i. operativci neustrezno. Prav tako manjkajo profesionalci (redno 

zaposleni managerji), ki bi dnevno skrbeli za delovanje kluba. Najpomembnejše pa je, da se 

ločita funkciji predsednika in direktorja kluba. Tako predlagam, da se število članov 

upravnega odbora zmanjša na sedem, tem članom upravnega odbora pa se konkretneje 

določijo naloge in odgovornosti. Tako naj predsednik upravnega odbora, ki je hkrati tudi 

predsednik kluba, predvsem zastopa klub navzven (pred državnimi in drugimi organizacijami 

ter tretjimi osebami), od podpredsednikov pa naj eden skrbi predvsem za mladinski pogon, 

drugi pa za člansko ekipo (ob odsotnosti ali zadržanosti predsednika bi seveda 

podpredsednika tudi zastopala klub). Ostali člani upravnega odbora so še direktor kluba in 

strokovni vodja, preostala člana pa morata prav tako dobiti konkretne zadolžitve (eden naj bo 

npr. vodja marketinške dejavnosti, drugi pa odgovoren za odnose z javnostmi). 

Prav tako bi predlagal drugačno ureditev disciplinske odgovornosti. Ali tako, kot je to urejeno 

v večini klubov v Sloveniji (občni zbor izvoli disciplinski organ), ali vsaj tako, kot je to 

urejeno v KK Domžale (občni zbor izvoli organ, ki »pokriva« to področje, to je častno 

razsodišče). Vsekakor je za »zdravo« delovanje kluba pomembno, da je v statutu opredeljeno, 

kako se rešujejo posamezni nesporazumi ali konflikti. Neurejenost ali slaba urejenost tega 

področja oz. spravljanje teh problemov pod preprogo pomeni zagotovo slabše odnose med 

člani kluba in nepotreben negativizem ter posledično velikokrat ukvarjanje s samimi seboj, ne 

pa z dnevnimi nalogami in aktivnostmi. 
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Slika 5: Predlog nove organizacijske sheme KK Portorož 

Skratka organe društva – občni zbor, upravni odbor, predsednik kluba, podpredsednika kluba, 

– ki predstavljajo upravljavsko strukturo, je treba ločiti od managerske strukture, ki jo 

sestavljajo direktor kluba, strokovni vodja, trenerji in drugi, ki delujejo kot logistična podpora 

vsem (tehnično-organizacijski vodja, oskrbniki, fizioterapevt, zdravnik, tajnik/sekretar, 

računovodja/blagajnik itd.). Direktor kluba, imenovan s strani upravnega odbora kluba, ima 

vlogo glavnega operativca (top manager) in skrbi predvsem za poslovanje. Za strokovni 

(programski) del pa skrbi strokovni vodja, ki je v prvi vrsti odgovoren direktorju kluba. 

Strokovnemu vodji so podrejeni vodja mladinskega pogona, članski trener in zdravniška 

služba. Logistično podporo vsem pa daje tehnično-organizacijski vodja, ki je neposredno 

odgovoren direktorju kluba. Trenutno je v klubu funkcija članskega trenerja in strokovnega 

vodje združena, to pa povzroča velike težave, saj je delo preobsežno za enega človeka. Zaradi 
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tega je ogrožena pravočasnost sprejemanja nekaterih odločitev, predvsem tistih, ki so vezane 

na določen rok (prestopni rok, razne prijave na tekmovanja in različne razpise). Za 

pravočasnost je treba poskrbeti tudi pri delovanju klubske pisarne (administrativna in druga 

dela, ki jih je treba opravljati dnevno). Organizacijska shema, prikazana na sliki 5, omogoča 

večjo učinkovitost, saj tako ne prihaja do nepotrebnih zamud, ki bi povzročale klubu škodo. 

6.3 Kadri 

Upoštevanje zgornjih ugotovitev vodi v spremembo, ki jo mora klub narediti čim prej, če želi 

ostati oz. postati konkurenčen. Redno mora zaposliti direktorja in sekretarja kluba; obliko 

rednega razmerja in čas trajanja naj določi s pisno pogodbo (o zaposlitvi ali drugačno). 

Priporočljivo bi bilo trajanje pogodbe omejiti na štiri ali največ pet let (jo nekako vezati na 

čas trajanja mandata s strani najvišjega organa kluba, to je občnega zbora, izvoljenega 

upravnega odbora oz. njegovih članov). 

Glede na opis del in nalog, ki velja v klubu danes, in glede na pomanjkanje določenih znanj bi 

predlagal, da v klubu razmislijo o »notranjem izobraževanju in usposabljanju« kadrov. Tu gre 

predvsem za sistematičen prenos znanj in izkušenj članov društva (predsednika, članov 

upravnega odbora, direktorja, strokovnega vodje in drugih), tako glede ožje stroke (košarke) 

kot glede osnov managementa. Ta usposabljanja se lahko dopolnijo še s sistemom notranjega 

obveščanja, saj je komunikacija med akterji oz. posameznimi člani kluba kljub modernim 

tehnologijam – klubske internetne strani – še vedno slaba. 

6.4 Finance 

Najpomembnejša naloga direktorja kluba mora biti izdelava finančnega načrta kluba. Izogniti 

se je treba stihijskemu obnašanju in se lotiti te naloge sistematično. Če morajo trenerji 

pripraviti podroben program dela za vsak trening, mora tudi glavni manager pripraviti 

podroben finančni načrt. Najprej je treba določiti vse tiste, ki mu bodo pri tem pomagali. 

Trenerji na osnovi svojih programov vadbe in tekmovanj pripravijo okvirni načrt stroškov. Za 

člansko ekipo ta okvirni načrt pripravi direktor kluba (izhaja iz osnovne predpostavke o 

obsegu proračuna te ekipe). Prav tako morajo okvirni proračun pripraviti v klubski pisarni, to 

naj naredi vodja klubske pisarne. 

V naslednji fazi vse te okvirne načrte pregleda direktor; ta naj v fazi izdelave okvirnih načrtov 

stroškov (odhodkov) pripravi okvirni načrt predvidenih prihodkov in virov. Glede na podatke 

kluba, ki kažejo na pomanjkanje sredstev, je nujno treba posvetiti več časa in znanja izdelavi 

strategije, kako povečati prihodke. Obstaja kar nekaj rezerve, vendar se je tega problema treba 

lotiti zagnano in sistematično (to mora postati dnevna naloga v klubu). V poglavju 4.3.4. je 

zapisano, katera finančna sredstva klub pridobiva. Vsako postavko je treba podrobno obdelati 

in ugotoviti, kje in v kakšnem obsegu je možno povečati ta sredstva. 
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Predlagamo naslednje. Sredstva občinskega proračuna, ki jih klub pridobiva na osnovi 

vsakoletnega razpisa, se lahko povečajo, če klub del sredstev pridobi iz naslova šolskega 

športa, in sicer za programe šole košarke. Stalna naloga mora biti tudi priprava predlogov za 

spremembe občinskega Pravilnika o sofinanciranju programov športa. Ta je v primerjavi s 

prakso nenehno v večjem ali manjšem zaostanku. Med programi na terenu in tem 

dokumentom prihaja do večjih ali manjših zamikov. Stalno spremljanje in ažuriranje tega 

dokumenta ima lahko za posledico večji priliv sredstev iz tega vira. 

Višina sponzorskih sredstev ima nekaj manj rezerve, vendar je treba tudi tu vložiti več napora, 

da se poleg glavnega sponzorja pridobi še vsaj dva ali tri, ki bosta v klubu sodelovala najmanj 

za obdobje treh ali štirih let. Pri tem je seveda treba upoštevati, da je sponzorski trg zelo 

omejen. 

Veliko večje pa so rezerve pri donatorstvu. Predlagam, da klub ustanovi donatorski sklad, se 

poveže z lokalno obrtniško podjetniško zbornico in drugimi lokalnimi gospodarskimi 

subjekti, ki delujejo predvsem na območju občine. Tu čaka vodstvo kluba kar precej dela, saj 

je znano, da je družbena odgovornost v posameznih gospodarskih subjektih (predvsem v 

turističnih organizacijah) slabo razvita ali je sploh ni. 

Mogoče je še najmanj rezerve pri prihodkih iz naslova članarin, vstopnin itd., vendar so 

možnosti tudi tu. 

Več pozornosti je treba nameniti tudi pridobivanju materialnih sredstev. Ni vseeno, če 

moramo vsako opremo, bodisi športno bodisi pisarniško, kupiti ali nam jo donirajo. 

Proračun kluba bo treba čim prej povečati na vsaj 350.000 EUR, sicer bo klub tudi v bodoče 

deloval z izgubo. Če ne doseže take realne višine proračunskih sredstev, bo moral odstopiti od 

tekmovanja v prvi državni ligi v kategoriji članov. 
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7 SKLEP 

Šport obsega mnogo oblik in načinov delovanja. Postal je organizacijsko in sistemsko zelo 

zahteven. Zaradi njegove kompleksnosti ga je potrebno ustrezno voditi. 

V nobeni športni organizaciji ne dvomijo več o tem, da je za njeno vodenje potreben 

usposobljen management. Zavedamo se, da le kakovosten management lahko vodi klub tako, 

da bo uspešen in finančno vzdržen. Skratka, če naj bo klub uspešen, potrebuje ljudi z 

managerskim znanjem in veščinami. Pri tem je pomembno vedeti, da se z večanjem stopnje 

organizacijskih in finančnih zahtev veča tudi potreba po managerskih znanjih in veščinah. 

Najmanj uspešni klubi imajo ravno v tem največ težav. Običajno je klub na višji 

organizacijski in finančni stopnji, managerska znanja in veščine ter predvsem specifična 

znanja s področja športnega managementa pa sta na nižji ali zelo nizki stopnji. 

KK Portorož je tako vrsto let deloval na manj zahtevni stopnji organiziranosti in za njegovo 

delovanje je zadostoval veliko nižji klubski proračun. Z napredovanjem članske ekipe v prvo 

državno ligo pa so se razmere spremenile. Prepočasno in premajhno prilagajanje novi situaciji 

(spremembam) pa je imelo za posledico velike težave. Ob tem je treba povedati, da je tako kot 

vsi klubi, ki delujejo na tem nivoju, »trčil« še na sistemsko oviro, ki jo povzroča neustrezna 

davčna zakonodaja na področju športa v Sloveniji. Podjetja namreč niso dovolj stimulirana, 

da bi vlagala v šport, saj so davčne olajšave za sponzorska sredstva minimalne. Posledično 

sponzorski trg ne deluje oz. ga v pravem pomenu besede sploh ni. Pričakovano je, da klubi na 

tem nivoju tekmovanja prihajajo v težave, saj je njihov vložek v produkte (vzgoja igralca, 

tekme itd.) večji od tega, kar lahko v teh pogojih delovanja iztržijo (odškodnine, oglaševanje, 

sponzorska sredstva, vstopnine itd.). Vendar je to že predmet neke druge obravnave. V svoji 

nalogi sem se osredotočil predvsem na tiste spremembe, ki so v domeni kluba samega 

(rezerve, ki jih klub ima). Brez teh sprememb znotraj kluba in brez večje aktivnosti pri 

oblikovanju občinske politike na področju športa klub ne bo mogel realizirati svojih sedanjih 

ciljev.  

V zaključni projektni nalogi sem osrednjo pozornost namenil vpeljavi izboljšav pri delovanju 

KK Portorož s poudarkom na prikazu nekaterih rešitev, ki so se v praksi v KK Domžale 

izkazale za dobre. 

Če bo vodstvo kluba vpeljalo te rešitve, bo na dobri poti, da klub marsikatero težavo odpravi 

in prične uspešneje delovati. Je pa treba povedati, da mora to storiti čim prej, sicer se bo 

znašel v resnih težavah. 
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