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STRATEŠKI NAČRT 2019-2025 

ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO MAVRICA 

 

Športno atletsko društvo Mavrica je uveljavljeno društvo, ki ponuja športne dejavnosti in dogodke skozi 

celo leto in spodbuja družine k zdravemu življenjskemu slogu na področju telesnih dejavnosti, 

prehrane in  varovanja okolja. V vsakem letu obstoja beležimo za 20% rast udeležencev naših 

programov in smernice kažejo v vsako letno članstvo do 600 oseb na lokalni ravni. Od tega je večina 

otrok, starih od leta in pol do deset let in tudi odraslih oz. njihovih staršev. Beležimo pa tudi porast 

udeležencev starejših generacij nad 50 let. 

 

Vizija 

Postati najbolj prepoznavno društvo v Domžalah in bližnji okolici, ki s prvimi in pravimi koraki skrbi za 

gibalno pismenost otrok in mladine. Usmerjati si želimo udeležence v zdrav način življenja. Želimo si 

imeti vsaj 2-3 zaposlene, ki bodo skrbeli za nemoteno delovanje društva in  izvajali projekte, ki lahko 

postanejo tudi nacionalne razsežnosti. 

 

Poslanstvo 

Poslanstvo naše organizacije je združiti in usmerjati, osnove gibanja v razvoj aktivnega preživljanja 

prostega časa vseh. Veliko poudarek želimo usmeriti v  zdrav telesni razvoj udeležencev, zdravo 

prehrano in zdravo, poučen in odgovoren odnos do okolja in krepitev trajnostne mobilnosti i. Krepiti si 

želimo naš slogan »Privoščiti si dan brez televizije in računalnika!«. 

 

Naše vrednote so: 

 Strokovnost 

 Kakovost 

 Inovativnost 

 Povezovanje 

 Ozaveščanje 

 

Naš slogan se glasi:  

Privoščite si dan brez televizije in računalnika! 

 

S sloganom opominjamo udeležence, da je čas gibanja celotne družine za doseganje zdravega 

življenjskega sloga nujno potrebno. 

 

Delovanje ŠAD Mavrica 

ŠAD MAVRICA 

Privoščite si dan brez televizije in računalnika – družina v gibanju 

Vizija – poslanstvo – vrednote – strateški cilji 

KREPITEV SLOGANA 
IN PROJEKTOV 

DRUŠTVA 

IZOBRAŽEVANJE 
KADRA 

OBOGATITEV 
PROGRAMOV 

DRUŠTVENI 
PROSTORI IN 

PROSTOVOLJCI 

1 2 3 4 

Vadbeni programi 

Financiranje + vodstvo + kader 
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Vsaka aktivnost v društvu ima svoj namen in cilj, ki se sklada s poslanstvom, vizijo in strateškim ciljem 

društva. Predvsem pa smo usmerjeni v razvoj in rast glavnih štirih vej društva: 

 

1. KREPITEV SLOGANA IN PROJEKTOV DRUŠTVA 

Slogan; Privoščite si dan brez televizije in računalnika! – je slogan oziroma blagovna znamka, 

ki deluje, kot samostojen projekt in hkrati povezuje vse programe in dejavnosti, ki se v društvu 

odvijajo. V  društvu izvajamo tudi več projektov, ki temeljijo na ohranjanju zdravja, uživanju 

zdrave prehrane, mobilnosti družine in varovanje okolja. V projekte si želimo vključevanja 

udeležencev ne glede na narodno pripadnost, etične in socialne razlike ali invalidnost. 

2. IZOBRAŽEVANJE KADRA 

Na izobraževanje kadra oz. vaditeljev, ki delujejo v društvu usmerjamo velik pomen. V prvi 

vrsti je kompetentnost za izvajaje določenih vadbenih programov, kjer potrebujemo kader z  

diplomo. V drugi vrsti, pa je kader, ki si želi delati na projektih, kjer je interes posameznika na 

visoki ravni. Torej spodbujati aktivnosti za samoiniciativno vodenje, ustvarjanje in oblikovanje 

društva oz. njegovih vsebin. Izvajati si želimo še več notranjih izobraževanj s katerimi 

dosežemo praktičnost delovanja in bolj usklajene cilje.   

3. OBOGATITEV PROGRAMOV 

Programi društva temeljijo na več področji, tako na področju športa za otroke in odrasle kot na 

področju počitniškega varstva, delavnic, tečajev, športnih dogodkov in zdravja na delovnem 

mestu. Pomembno je, da se programi ves čas razvijajo, dopolnjujejo ali preoblikujejo glede na 

potrebe članov in okolja. Programi s svojo vsebino neposredno vplivajo na telesni in 

zdravstveni razvoj posameznikov in posledično celotne družbe. 

4. DRUŠTVENI PROSTORI IN PROSTOVOLJCI 

Društveni  prostori – društvena soba se uporablja predvsem za shranjevanje in menjavo 

opreme med vaditelji. Prav tako se v njej pripravlja material potreben za izvedbo delavnic in 

drugih programov. Dolgoročna želja je, da se pisarna in prostori za skupno ustvarjanje 

programov izvajajo v enem prostoru. Zato si do konca leta 2025 želimo društveno sobo, kjer 

bomo lahko aktivno ustvarjali in nadgrajevali društvo. 

Pospešiti in še bolj opolnomočiti si želimo prostovoljstvo. Z njimi bomo zastavljen strateški 

načrt še lažje uresničevali.  

Temelj za dobro delovanje društva predstavlja finančna stabilnost, organizirano vodstvo in 

usposobljen ter zanesljiv kader. Prav takšen temelj je ključnega pomena za rast in razvoj društva. 

Strateški načrt do leta 2025 

S strateško usmeritvijo društva do leta 2025 si želimo zagotoviti prepoznavnost, kvaliteto ponudbe in 

dolgoročno stabilnost, rast in uspešnost delovanja. 

Uresničitev načrta je odvisna od notranjih dejavnikov razvoja društva in krepitvi kapacitet ter 

pripravljenosti spopadanja s priložnostmi in izzivi. Posredno pa na plan vplivajo tudi ekonomski, 

družbeni, tehnološki in okoljski dejavniki. 

Strateški načrt je oblikovan na podlagi izkušenj, načrtovanj, trenutno lokacijo in organiziranje ter 

kadrovanje v organizaciji. 

Razlogi za sestavo strateške usmeritve so: 

 Povečanje deleža socialno ogroženih in drugih ranljivih skupin. 

 Povečanje deleža gibalno in zdravstveno ogroženih skupin 
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 Ker opažamo, da moramo kot družba vsi vplivati in graditi varovalne dejavnike za krepitev 

zdravja in ozaveščanja o zdravi prehrani in zasvojenosti.  

 Ker si želimo zvišati  medresorsko sodelovanje, mreženje in izmenjave odličnih praks za 

zmanjševanje vseh vrst zasvojenosti z vsemi deležniki in podporo celotne družine. 

 Ker si želimo povečanje deleža vključenih v naših programe in s tem spodbujati strateške cilje. 

 

Oblikovanje temeljnih strateških ciljev, ki so izvedljivi, motivacijski in fleksibilni. 

1. UTRDITI IN POVEČATI VLOGO ŠAD MAVRICE NA LOKALNI RAVNI IN ŠIRŠI OKOLICI 

a) Poudarjati pomen zdravega načina življenja s telesno dejavnostjo, zdravo prehrano, 

mobilnostjo in odnosom do okolja. 

b) Spodbujanje gibalne pismenosti celotne družine.  

c) Ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti, prehranjevanja, mobilnosti in 

odnosom do okolja. 

d) Izkoristiti združevanje generacij in lokalne pokritosti. 

e) Povezovanje z enako mislečimi društvi, zvezami in organizacijami. 

f) Krepiti slogan – »Privoščite si dan brez televizije in računalnika!«. 

g) Iskati načine za pridobivanje finančne podpore predvsem na projektih »foundraising« . 

 

2. POVEČATI AKTIVNO ČLANSTVO 

a. Povečati število novih članov. 

b. Povečati aktivnost članov skozi celotno leto. 

c. Izvajati brezplačne načine telesne dejavnosti na prostem s poudarkom na 

prostovoljstvu, medgeneracijski povezanosti in spodbujanju aktivne mobilnosti. 

d. Povečati medijsko in komunikacijsko podporo v smislu lažje dosegljivosti informacij 

javnega značaja. 

 

3. PRILAGODITI CELOVITO PODPORO ČLANOM 

a. Osveževanje obstoječe ponudbe in podpore. 

b. Ohranjanje kvalitete. 

c. Ponuditi predavanja in svetovanje za starše. 

d. Določiti raznoliko ponudbo glede na potrebe časa in prostora. 

e. Izkoristiti potencial povezovanja znotraj lokalne skupnosti in navzven tudi z mediji in 

turističnimi ponudniki, poslovnimi skupinami. 

f. Zagotoviti družbeno koristne storitve. 

 

4. VZPOSTAVITI SODELOVANJE S STRATEŠKIMI PARTNERJI 

a. Povečati sodelovanje s ŠUS, OKS, POK,  Občino Domžale, Vagonom, Svetom 

mladih, Centrom za mlade, Ministrstvom za javno upravo, ministrstvo za šolstvo in 

šport, ministrstvo za zdravje in drugimi ministrstvi, ki delujejo na nacionalni ravni. 

lokalnimi kmetijami in društvi. 

b. Širiti ideje in vzpostaviti zametke delovanja na evropski ravni. 

c. Povečati sodelovanje prostovoljcev in vaditeljev. 

d. Vzpostaviti stik z bolj znanimi športnimi akterji za povečanje prepoznavnosti društva. 

e. Vzpostaviti ambasadorje projektov (otroci-ambasadorji, starejši-ambasadorji). 

f. Krepiti sodelovanja in aktivnosti na nacionalni ravni. 

g. Prijavljati se na razpise na lokalni, nacionalni in evropski ravni. 
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5. NADGRADITI IN PRILAGODITI PROGRAME IN PROJEKTE 

a. Upoštevati in predvideti potrebe članov. 

b. Povečati Izpostaviti moč slogana prepoznavnost slogana in samega društva. 

c. Določiti tržni delež programov in projektov za vzpostavljanje trajnega delovanja 

društva. 

d. Učinkovitejše in še bolj izpostavljeno in okrepljeno izvajanje projektov društva. 

e. Opolnomočiti projekte z koordinatorji in vodenjem. 

f. Vzpostaviti vsaj eno vadbeno skupino invalidov. 

g. Vzpostaviti pogoje za integracijo ranljivih skupin v vadbene procese.  

h. Razširiti projekte na nacionalni ravni 

 

6. POVEČATI KAKOVOST ŽIVLJENJA DRŽAVLJANOV 

a. Nuditi programe za vzpostavitev in zagotavljanje zdravega življenjskega sloga. 

b. Izpostaviti pomen vzgojnih vrednot. 

c. Seznanjati uporabnike o vrstah zasvojenosti in ponuditi alternativne možnosti. 

d. Ciljne skupine – družine, posamezniki, invalidi. 

e. Poudarjati pomen zdravega načina življenja preko telesnih aktivnostih, 

prehranjevanja, varovanja okolja in mobilnosti. 

f. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga vseh deležnikov, tudi ranljivih skupin, 

(invalidov, priseljencev, socialno ogroženih). 

 

7. OKREPITI IZVAJANJE PROGRAMA ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 

a. Povezovanje s podjetji in mreženje 

b. obogatiti ponudbo tudi na t.i.  teambuldingih 

 

8. VZPOSTAVITI AKTIVNO SODELOVANJE Z MEDIJI 

a. Povezovanje z mediji na lokalni, nacionalni in europski ravni. 

b. Povečati število člankov z tematikami projektov in njihovih ciljev. 

c. Povečati število video predstavitev društva in dejavnosti. 

d. Optimizirati spletno stran društva za učinkovito uporabo. 

KAZALNIKI STRATEŠKIH CILJEV: 

a. Število članov 

b. Število projektov 

c. Število dogodkov 

d. Število brezplačnih aktivnosti za vse deležnike 

e. Število objav na temo zdravje, telesna aktivnost, zasvojenost, mobilnost, družina, 

varovanje in odnos do okolja 

f. Število zaposlenih v društvu 

g. Število pogodbenih delavcev društva 

h. Število prostovoljcev 

i. Število udeležencev iz ranljivih skupin (invalidi, socialno ogroženi, priseljenci) 

j. število razpisov na katere se javljamo (lokalni-nacionalni-Europski). 

MERJENJE GLEDE NA KAZALNIKE: 

MERIMO/ v leth 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

a. Število članov-predvideno/ letno 450 500 550 600 650 700 750 

šteje se članstvo s plačano članarino 
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b. Število projektov 4 5 5 6 6 6 6 

Športni nahrbtnik, Zdrava prehrana, Manj plastike!, Dobrodelni z dejanju, Za-kuhaj si sam! ... 

c. Število dogodkov 10 12 14 16 16 18 20 

Mavrična vila, potopisi, dogodki pri vagonu, domžalski medgeneracijski pohod, mavrična jesen, 
mavrično poletje, mavrični tek, mavrična olimpijada, dan odprtih vrat 

d. Število brezplačnih aktivnosti za vse 
deležnike 16 18 20 22 24 26 30 

Brezplačno: Rekreacija za vse, športne urice, drsanje za otroke in odrasle, rolanje za odrasle, rolkanje 
za odrasle in otroke, dogodki 

e. Število objav večjega pomena 3 6 8 10 15 20 30 

na temo zdravje, telesna aktivnost, zasvojenost, mobilnost, družina, varovanje in odnos do okolja 

f. Število zaposlenih v društvu 1,5 1,5 2 2 3 3 3 (4) 

samozadostnost in razpisi 

g. Število pogodbenih delavcev društva 30 30 35 35 40 40 40 

Plačani prek pogodb; študent, sp., avtorske pogodbe 

h. Število prostovoljcev 50 60 70 80 90 100 110 

Ki kakorkoli pripomorejo k aktivnosti v društvu. 

i. Število udeležencev iz ranljivih skupin 12 15 20 25 30 30 30 

(invalidi, socialno ogroženi, priseljenci) 

j. število razpisov na katere se javljamo 
       

lokalni razpisi 3 5 5 5 5 5 5 

nacionalni razpisi 8 10 12 14 15 16 16 

evropski razpisi 0 1 2 3 3 4 4 

Občina Domžale; sofinanciranje rekreativnih programov, mladi, strokovni kader, MJU, MZ, MZŠŠ,MK, 
Podjetniški fondi, podjetja, organizacije 

 

Domžale, 21.6.2019 

Predsednica društva, Mojca Grojzdek 

Podpredsednica društva, Petra Kuhar 

 

 Strateški načrt predstavljen članom izvršnega odbora društva na 4. seji upravnega odbora s 

sklepom št. 22/2019 z namenom poglobljenega načrta do leta 2025, kar zahtevajo razpisi na 

nacionalni ravni. 

 V veljavi je do sprejetja na letnem občnem zboru sklep 8. občnega zbora, št. 133/2018 

(strateški načrt za 2018-2022). Strateški načrt društva 2018-2022, bo po potrditvi na občnem 

zboru članov objavljen na spletni strani društva pod rubriko dokumenti in O nas. 

 Strateški načrt bo v sklopu letnega občnega zbora podan v obravnavo tudi ostalim članom 

društva do konca leta 2019 oz. v začetku leta 2020. 

 Nov strateški načrt društva bo po potrditvi na občnem zboru članov objavljen na spletni strani 

društva pod rubriko dokumenti in O nas. 
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