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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je prikazati pomen postavitve ustrezne razvojne strategije za 

športno organizacijo, kot je Kolesarska zveza Slovenije, ki predstavlja krovno kolesarsko 
organizacijo v Sloveniji. Skozi teoretične osnove so prikazane zakonitosti delovanja 
nepridobitnih organizacij s poudarkom na športnih organizacijah. Ugotovitve potrjujejo, da je 
delovanje nepridobitnih organizacij v splošnem družbenem interesu in v splošno korist, za 
obvladovanje organizacije pa veljajo enaka pravila, kot za vse pridobitne organizacije. 

Kvalitativna raziskava na osnovi sedmih intervjujev s kolesarskimi zvezami, članicami 
svetovne kolesarske zveze UCI, kaže, da intuitivni management ne more zagotoviti želenega 
razvoja Kolesarske zveze Slovenije, niti nobene druge športne organizacije. Upoštevanje 
dobrih praks je enostaven način prenosa uspešnega delovanja drugih zvez in te Kolesarska 
zveza Slovenije izraža v svoji strategiji razvoja z izhodiščem v poslanstvu in s postavljenim 

strateškim načrtom z jasno vizijo. 

Ključne besede: nepridobitna organizacija, strategija razvoja, dobra praksa, management, 

Kolesarska zveza Slovenije, strateški načrt, intervju, kvalitativna raziskava. 

 

SUMMARY 

The purpose of this master thesis is to show the meaning of establishing the appropriate 

development strategy for a sports organization such as the Slovenian Cycling Federation, 

which represents an umbrella organization of cycling in Slovenia. The legality of nonprofit 

organizations, with a focus on sports organizations, is shown through theoretical basis. 

According to the findings, the operation of nonprofit organizations is of general societal 

interest and of general benefit; when it comes to the management of the organization, it is the 

same as for the profit organizations. Qualitative study, based on seven interviews with cycling 

associations, members of the World Cycling Federation UCI, shows that intuitive 

management cannot provide the desired development of the Slovenian Cycling Federation, 

nor any other sports organization. The consideration of good practices is an easy way of 

transferring the successful operation of other associations, which is expressed by the 

Slovenian Cycling Federation, in its development strategy, with a starting point in the mission 

and with a set strategic plan with a clear vision.  

Keywords: nonprofit organization, development strategy, good practice, management, 

Slovenian Cycling Federation, strategic plan, interview, qualitative research.  

UDK: 005.21:33.012.46(043.2) 
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1 UVOD  

Splošno znano dejstvo temelji na spoznanju Bertonclja in drugih (2011, 41), da je glavni 

motiv organizacij ustvarjanje dobička in dodane vrednosti.Vendar danes govorimo o posebej 

uravnoteženem ustvarjanju dodane vrednosti, katere delitev vključuje glavne deležnike 

organizacije (angl. stakeholders), ne samo lastnikov organizacije (angl. shareholders). Tako 

organizacija usmerja lastni razvoj tudi širše, v družbeno odgovorne interese in ravnanje. 

Razlog za nastanek in obstoj organizacije je, da deluje kot instrument za cilje, ki ustrezajo 

vplivnim udeležencem (Goddard 2009). Ker ni organizacije brez ljudi in ker deluje za ljudi, 

ni le instrument za doseganje ciljev, temveč tudi skupnost interesov vplivnih udeležencev – 

družbenega organizma. Organizacija je obenem instrument in organizem, oba vidika pa se 

neločljivo prežemata.  

Ker se razvojna politika postopno prilagaja, se postopno spreminjajo tudi miselnost 

managementa, vrednote udeležencev, kultura in celo vizija organizacije. Organizacija je živ 

družbeni organizem, ki preživi le, če umno razporeja svoje zmožnosti med odzivanje in 

vplivanje, vztrajanje in spreminjanje (Tavčar 2008, 461‒481). 

Filozofija nepridobitne organizacije, kot jo opredeljuje Bower (1996), temelji na osnovnih 

spoznanjih, ki jih še danes najdemo v najuspešnejših organizacijah po svetu. Vzdrževanje 

visokih etičnih standardov, odločanje na osnovi objektivnosti in iskanja dejstev ter stalen 

konkurenčni pritisk v razmerju do notranjega in zunanjega okolja (Bertoncelj idr. 2011, 18) 

so pogoji za oblikovanje filozofije organizacije, ki podpira in zagotavlja trajnostni razvoj – 

uspeh. 

Smisel obstoja nepridobitnih organizacij je delovanje v splošnem družbenem interesu 

(Woodall 2003, 1–42). Vendar pa se morajo nepridobitne organizacije v sodobnem svetu 

ravnati po zakonitostih, ki veljajo za pridobitne organizacije, saj nastopajo, oziroma obstajajo 

na konkurenčnem trgu različnih podobnih organizacij, kjer so za financiranje izvedbe svojih 

programov izpostavljene boju za omejena sredstva (Berry 1983, 25‒28).  

Za uresničitev svojih ambicij managerji (podjetniki) in vodje uporabljajo najpomembnejši 

kapital 21. stoletja, tj. intelektualni kapital (Bertoncelj idr. 2011, 36), ki pa nima meja. Po 

mnenju avtorjev Ferk in Ferk (2008) v sodobnem poslovnem svetu, kjer veljata pravni red in 

demokracija, glavni vzvod za napredek predstavljata samo kupec in zdrava konkurenca. 

Za nepridobitne organizacije, kot so športna društva in športne zveze, velja enako, kot velja 

za vse organizacije, ki so izpostavljene tržnim zakonitostim, da se lahko ohranjajo in 

razvijajo le z ustreznim managementom. Prepoznavanje svojih potreb je osnova za snovanje 

ustrezne strategije, strateški načrt pa platforma izvedbenih dejavnosti.  
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Razvoj športnih organizacij je dvoumen in izpodbijajoč izraz, ker ni mogoče predvideti in 

doumeti, kaj sta gonilo in pomen razvoja športa, predvsem v političnih in strokovnih 

kontekstih, s katerimi na šport gledamo s povsem drugačnim pogledom. Podobno trdi 

Houlihan (2011, 1), da gre za navidezno preprost proces, ki opredeljuje področje politike, ki 

pa kmalu postane dvoumen in begajoč. Hylton (2011) razširi to opredelitev z dejstvom, da je 

razvoj športnih organizacij proces, v katerem je treba izkoristiti priložnosti, procese, sisteme 

in strukture, ki bo ljudi spodbujal pri vseh ali posameznih skupinah in področjih, kjer 

sodelujejo, na splošno pri športu in rekreaciji, ter želijo izboljšati svojo učinkovitost. 

Raven športnih uspehov pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije je visoka, stopnja 

strateškega razvoja manegementa organizacije pa ne dosega te ravni. Glede na ambicije je 

potrebna organizacija, ki bo omogočala dolgoročen razvoj.  

1.1 Raziskovani problem 

V magistrskem delu smo v teoretičnem delu opredelili pojme nepridobitna organizacija, 

strateški management, strateška analiza, strategija razvoja in strateški načrt ter razložili 

osnovne zakonitosti članstva v nepridobitni organizaciji. Dotaknili smo se nekaterih osnov, ki 

veljajo za športne organizacije, in predstavili Kolesarsko zvezo Slovenije kot naš raziskovalni 

primer.  

Vloga nepridobitne organizacije je, da opredeli misli oziroma svoje poslanstvo. Tu ne gre za 

izpolnjevanje interesov zaposlenih, delničarjev ali managerjev, temveč gre za tako obliko 

poslanstva, s katero neprofitna organizacija dela družbo drugačno, povečuje kakovost 

družbenega življenja, oziroma zvišuje življenjsko raven državljanov (Hrovatin 2001, 37). 

Nepridobitne organizacije so občutljive za omejeno pridobivanje obstoječih, tradicionalnih 

javnih in zasebnih virov za projektni način financiranja in se ukvarjajo s tem, kako se znebiti 

odvisnosti od teh virov financiranja. Zato je pomembno, da ima vsaka nepridobitna 

organizacija dolgoročni strateški načrt, vedeti mora, katere cilje bi rada dosegla in katere 

strategije bo za to uporabila (Čandek 2001, 125). 

Tako kot velja za vse pridobitne organizacije, velja tudi za nepridobitne, da mora biti 

management usposobljen, da ne dovoli zgolj naključnega oziroma intuitivnega delovanja 

organizacije. Osnova procesa strateškega managementa je strateško načrtovanje, ki služi kot 

temelj za sprejemanje strateških odločitev v organizaciji in le tak način dolgoročno vodi k 

razvoju.  

Bryson (2011, 9) opredeli strateško načrtovanje kot skupek konceptov, procesov in orodij, ki 

vodstvu organizacije pomagajo, da se pri svojem delu odloča učinkovito in skladno s 

postavljeno vizijo in poslanstvom. 
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Načrtovanje je začetek managerskega procesa s snovanjem ciljev ter načinov za njihovo 

uresničevanje (Lussier in Kimball 2004, 6‒10). 

Proces strateškega načrtovanja je razumeti tudi kot zaporedje razprav in odločitev, ki se 

nanašajo na ključna, življenjsko pomembna dolgoročna vprašanja organizacije, zaradi česar 

pri njih sodelujejo, oziroma jih sprejemajo ključni nosilci odločanja (Ograjenšek 2005, 

29‒30). 

Za zagotavljanje dolgoročne uspešnosti organizacije je treba izkoriščati trenutne temeljne 

zmožnosti, predvsem pa snovati nove in jih uresničevati preko novih programov za ciljno 

skupino udeležencev, ki organizaciji lahko zagotavljajo konkurenčnost v prihodnosti 

(Biloslavo 2006). 

Kolesarska zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) je bila ustanovljena z namenom 

združevanja društev, klubov, organizacij in posameznikov, ki se ukvarjajo s kolesarskim 

športom na območju Republike Slovenije in se v KZS združujejo z namenom, da bi skupno 

izvajali naloge, pomembne za razvoj kolesarskega športa, za razvoj kolesarske dejavnosti na 

splošno in pa za razvoj slovenskih kolesarskih reprezentanc. 

KZS se srečuje s preveliko odvisnostjo od sredstev, ki jih za izvajanje programov in razvoj 

pridobi od Fundacije za šport in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Za nameček 

ima višina teh sredstev padajoči trend. V zadnjem obdobju je prav tako v padajočem trendu 

višina sponzorskih sredstev, ki jih podjetja vlagajo v slovenski šport, oziroma podjetij, ki bi 

se identificirala kot družbeno odgovorna. Še posebej je to izrazito pri podjetjih v tuji lasti.  

KZS ima postavljene cilje za izpolnjevanje osnov svojega poslanstva, nima pa strategije 

razvoja, s katero bi bili seznanjeni deležniki. S takšnim intuitivnim managementom KZS ni 

mogla pričakovati delovanja kot uspešna razvojno usmerjena organizacija, zato se je odločila, 

da se loti te zahtevne preobrazbe. 

Ukrepi Nacionalnega programa športa sicer predvidevajo, da se nepridobitnim organizacijam 

zagotovi možnost osnovnega delovanja, s tem pa naj bi se ohranila osnovna organizacijska 

infrastruktura in šport zunaj izobraževalnega sistema (Jurak 2014, 78).  

Uspešnost poslovanja nacionalnih panožnih športnih zvez je odvisna od zunanjega in 

notranjega okolja. Zunanje okolje predstavljajo ekonomske, politične, kulturne in socialne 

razmere, notranje okolje pa sestavljajo notranje delovne razmere in način obvladovanja 

organizacije (Hernandez 2002, 158). 

Že dlje časa želijo pridobiti več sponzorskih sredstev in več članov. KZS zaznava priložnost 

v povečanju števila članstva, saj obstaja velik potencial v obliki kolesarskih navdušencev. 

Šport na splošno, še posebej aerobni, kot sta tek in kolesarstvo, je v rastočem trendu povsod 

po svetu in v Sloveniji. Ljudje se radi vključujejo v skupine, kakršne so društva in klubi, ki 
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združujejo ljudi z enakimi željami po druženju in se tudi s takim članstvom identificirajo. 

Društva na tak način krepijo svojo identiteto, oziroma ustvarjajo razmere, da se dejavnostim 

pridružijo širše množice. 

Povečanje števila članstva s 1492 na 5000 v dveh letih je cilj, ki ga KZS želi doseči in za 

dosego tega cilja je treba postaviti ustrezno strategijo. S tako strateško usmeritvijo bodo dane 

možnosti za včlanitev zainteresirane množice, kar bo za KZS dolgoročno pomenilo 

pomemben finančni steber za izvedbo načrtovanih športnih programov. 

KZS ima sicer vzpostavljen sistem članstva, vendar je zanimiv zgolj za športnike in 

strokovne delavce, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo licenco in druge izbire niti 

nimajo. Za prostočasne športnike pa trenutna ponudba ni zanimiva. Je pa ta segment po oceni 

velik in predstavlja potencial.  

Potrebna sta nov pristop in usmeritev k ciljem, ki pa ju lahko dosežemo zgolj z ustrezno 

razvojno strategijo. Individualni pogovori z drugimi primerljivimi kolesarskimi zvezami v 

Evropi in ZDA so pokazali, da imajo te organizacije po večini postavljeno ustrezno strategijo 

in so tudi uspešne pri uresničevanju svojih ciljev. Poseben poudarek dajejo uspešnemu 

tržnemu komuniciranju svojih storitev.  

Kotler (2004, 619) pravi, da je trženje družaben in vodstven proces, ki omogoča 

posameznikom in skupinam, da v ponudbeno-izmenjevalnem okolju dobijo to, kar želijo. 

Vzorčen je sicer primer Velike Britanije oziroma britanske kolesarske zveze, ki je od leta 

2008 z ustrezno razvojno strategijo trženja svojih programov znatno povečala število svojih 

članov. V prispevku Wiliama Fotheringhama (2012) v The Guardianu se je članstvo že od 

leta 2008 do leta 2012 podvojilo s 25.000 na 50.000. Raziskave kažejo, da se v Veliki 

Britaniji s kolesom vozi vsaj dva milijona ljudi, kar je razvidno iz naraščajoče prodaje koles. 

Posel v kolesarski panogi je ocenjen na 340 evrov na posameznega kolesarja letno in iz tega 

izhaja veliko zanimanje vseh udeležencev za sodelovanje. Po zadnjih podatkih britanske 

zveze so že dosegli številko 100.000 članov. 

Podobna raziskava je bila opravljena tudi v Nemčiji z vzorcem 10.013 športnih klubov, kjer 

je posameznik v kolesarskem športu letno porabil 417 evrov za svojo popoldansko športno 

dejavnost (Wicker, Breuer in Pawlowski 2010, 214‒224). 

Flamsko ministrstvo za šport je opravilo raziskavo v športnih organizacijah in ugotavljalo 

kakovost managementa. Glavne ugotovljene pomanjkljivosti so bile, da organizacije nimajo 

ustrezne strategije razvoja, oziroma so šibke v strateškem načrtovanju ter managementu 

trženja (De Knop, Van Hoecke in De Boscherr 2004, 57–77). 
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Takšne in podobne vzorce v svojih izobraževalnih programih predstavlja tudi Svetovna 

kolesarska zveza UCI. Na konferencah v Ženevi 2014 in v Bratislavi 2015 so bile 

predstavljene smernice za postavitev razvojnih strategij.  

S pomočjo kvalitativne raziskave smo želeli natančno raziskati, kako to uresničujejo 

kolesarske zveze v Evropi. Za KZS so bile za obravnavo najbolj primerne države: Švica, 

Finska, Irska, Danska, Velika Britanija, ZDA in Nizozemska. 

Analiza inovacij na izbranih primerih pokaže, kakšne strategije je treba uporabiti, da bi 

obvladali razvoj in konkurenčno okolje (Hung-Fan in Chih-Ming 2010, 304). 

Vendar pa se razvoj ne bo odvijal sam od sebe, saj je, kot navaja Pučko (2011, 20), pogosto 

prisoten problem sistematičnega sprejemanja, uresničevanja in nadziranja sprejetih strategij. 

1.2 Namen, cilji, raziskovalno vprašanje in prispevek k stroki 

Osnovni namen magistrskega dela je bil preučiti trenutno razvojno strategijo, opredeliti 

pomen postavitve razvojne strategije ter predlagati primeren strateški načrt v nepridobitni 

organizaciji KZS. 

Poiskali smo primere dobrih praks v tujini, osredotočili smo se na primere, ki so primerljivi 

organizaciji, ki je predmet raziskave.  

Obravnavali smo tudi izstopajoče vzorčne primere, ki sicer po določenih kriterijih niso 

primerljivi z obravnavano organizacijo (število prebivalcev, prodaja koles, standard), in tudi 

tam poiskali možnosti za prenos teh dobrih praks na KZS. 

 

Cilji magistrskega dela so bili: 

• preučiti literaturo s področja nepridobitnih organizacij, strateškega managementa, 

strategije razvoja, strateškega načrtovanja in članstva v športnih organizacijah, 

• opredeliti pojme s področja nepridobitnih organizacij, strateškega managementa, 

strategije razvoja, strateškega načrtovanja in članstva v športnih organizacijah, 

• na osnovi literature, dostopnih virov podatkov in polstrukturiranih poglobljenih 

intervjujev s pristojnimi predstavniki posameznih športnih zvez pridobiti ustrezne 

podatke za preučitev in analizo razvojne strategije obravnavane organizacije, 

• poiskati najboljše primere dobrih praks, 

• preučiti primere dobrih praks s predlogom najbolj primerne razvojne strategije, ki bo 

pokazala potencialne in nove možnosti in  

• podati predlog strateškega načrta za obravnavano organizacijo.  
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Raziskava je temeljila na kvalitativni metodologiji, s katero smo dobili odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja: 

• Kakšna je razvojna strategija KZS? 

• Katere so ključne razlike med razvojno strategijo KZS in KZ, ki predstavljajo primere 

dobrih praks? 

• Katere so skupne značilnosti dobrih praks? 

• Katere ovire bi otežile uporabo dobrih praks pri nas?  

• Katere bi bile ključne smernice za razvoj KZS glede na izpostavljene primere dobrih 

praks? 

Naše mnenje je, da je tema magistrskega dela aktualna in da bomo s tem dodali prispevek k 

znanosti. Za slovenske športne zveze je namreč značilen intuitivni management, ki 

dolgoročno ne zagotavlja obstoja posamezne zveze, in želimo opozoriti, da so spremembe 

nujne. 

S tem prispevkom želimo prikazati, kako lahko prenesemo dobre prakse iz tujine, in je lahko 

vzorčen za različne vrste nepridobitnih organizacij. 

Prioritetno pa si želimo, da bi obravnavana organizacija zaznala in znala izkoristiti svoje 

priložnosti. 

1.3 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Pri intervjujih z drugimi primerljivimi organizacijami smo predvideli tudi, da bi lahko 

naleteli na zamolčanje ključnih podatkov o razvojni strategiji. Vendar se je naše mnenje glede 

dobrega odnosa z intervjuvanci izkazalo za pravilno in smo ustvarili zelo odprt dialog. Lahko 

bi intervjuvanec zaslutil potencialno ogroženost za svojo konkurenčno prednost, saj gre 

namreč za športno področje, kjer je na koncu nekdo zmagovalec. 

Določene težave je predstavljala oddaljenost intervjuvancev, vendar so sodobni elektronski 

mediji zagotovili, da ni bila potrebna osebna prisotnost, ampak smo lahko večino intervjujev 

izvedli na daljavo.  

Vzorec je razmeroma majhen, predpostavljamo pa, da predstavlja tisti značilni vzorec, ki ga 

potrebujemo za ustrezno primerjavo z obravnavano organizacijo. 

Na področju razvojnih strategij športnih organizacij smo sicer našli malo sodobne strokovne 

literature, zato je bilo potrebnih veliko dejavnosti in angažiranosti. Še posebej malo je 

dostopnih podatkov o članstvu v posameznih zvezah. 
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1.4 Predvidene metode raziskovanja 

Na osnovi sekundarnih virov, ki vključujejo literaturo, članke, raziskave in spletne vire, smo 

obravnavali teoretična izhodišča s področja nepridobitnih organizacij in strateškega 

managementa, s poudarkom na razvojni strategiji. 

Za pridobitev informacij, kakšna razvojna strategija je primerna za obravnavano organizacijo, 

smo izvedli kvalitativno raziskavo, ki je za take vrste raziskav najbolj primerna.  

Uporabili smo primarne podatke, ki smo jih zbrali na osnovi poglobljenih intervjujev s 

ključnimi osebami posameznih zvez, ki predstavljajo dobre prakse. Vzorec je namenski, saj 

smo želeli pridobiti informacije od oseb, ki so pristojne za podajanje verodostojnih 

odgovorov. 

S pomočjo polstrukturiranega intervjuja smo opravili poglobljene osebne individualne 

intervjuje. Zastavljali smo vnaprej pripravljena odprta vprašanja (Easterby - Smith, Thorpe in 

Lowe 2005,109–139).  

Intervjuje smo opravili s predstavniki iz sedmih evropskih kolesarskih zvez in na ta način kot 

raziskovalci dobili vpogled v okoliščine, ki smo jih potrebovali.  
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2 NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT 

Leta 1970 so se začele razvijati prve nepridobitne organizacije v Ameriki. Njihov temeljni 

cilj je bil seveda prepoznavnost v poplavi velikih korporacij, zato sta bila na začetku zelo 

razvita neposredna in osebna prodaja ter trženje (Kotler in Andreasen 1996, 2).  

V najširšem poimenovanju zajemajo javno upravo, šolstvo, zdravstvo, šport, socialo, kulturo, 

politiko, društva in dobrodelnost (Trunk - Širca in Tavčar 2003, 5). 

Ameriška teoretika Smith in Taylor (2004) izpostavljajata kot glavni razločevalni znak 

predvsem kolektivno prostovoljnost udejstvovanja posameznikov.  

Nepridobitna organizacija je sredstvo, ki omogoča doseči skupne cilje brez prisilnega in 

odplačanega delovanja. Ozko strokovno pa jo opredelimo tudi kot organizacijo, ki lastnikom 

ne prinaša dobička (Trunk - Širca in Tavčar 2003, 3).  

2.1 Nepridobitne organizacije (NO) 

Nepridobitne organizacije so vse organizacije, ki niso pridobitne (Lewis 2001, 6), tj. ne glede 

na to, kdo jih ustanovi ali kdo financira njihovo delovanje. Njihov najpomembnejši cilj je 

zagotoviti čim višjo raven zadovoljstva različnih interesnih skupin.  

V globalnem, visoko konkurenčnem okolju, kjer poteka neizprosen boj za naklonjenost 

potrošnikov, nepridobitne organizacije predstavljajo čedalje bolj pomembno vlogo, še 

posebej če jih primerjamo s pridobitnimi organizacijami (Bryson 2011, 133).  

Temeljni namen nepridobitnih organizacij ni ustvarjanje dobička, ki bi povečeval premoženje 

lastnikov (oz. članov organizacije), ali kakor pravijo Kolarič, Černak Meglič in Bojnovič 

(2002, 10), je delovanje nepridobitnih organizacij v splošnem družbenem interesu in v 

splošno korist. To pa ne pomeni, da nepridobitne organizacije ne ustvarjajo dobička pač pa te 

organizacije dobiček praviloma in v celoti vlagajo v lastno nadaljnje poslovanje, v širitev 

poslovanja, v snovanje novih temeljnih zmožnosti za uspešnost v prihodnosti ipd (Žnidaršič 

Kranjc 1996, 9).  

Ko govorimo o nepridobitnih organizacijah, je pri opredelitvi treba upoštevati merila glede 

lastnosti, ki jih je določila Komisija Evropske unije v dokumentu za razpravo z naslovom 

Komisija in nevladne nepridobitne organizacije: oblikovanje tesnejšega partnerstva 

(Commission of the European Communities 2000, 3): 

· Nepridobitne organizacije niso ustanovljene zaradi osebnih koristi. 

· Nepridobitne organizacije so vsaj delno formalizirane oziroma institucionalizirane. 

· Nepridobitne organizacije so neodvisne. 
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· Cilji in z njimi povezane vrednote nepridobitnih organizacij služijo koristim 

organizacije. Nevladne organizacije se ne ukvarjajo z uveljavljanjem poslovnih ali 

stanovanjskih interesov svojih članov. 

 

Med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami obstajajo bistvene razlike, ki so za 

management zelo pomembne (Mrak 2002, 163–171): 

· poslanstvo in smotri (dobiček : boljša kakovost življenja), 

· finančni načrti (instrument načrtovanja in obvladovanja : inštrument nadzorovanja 

porabe), 

· strategije (določene : kratkoročne), 

· prostovoljci (jih ni : večina članov je prostovoljcev). 

Nepridobitni sektor je skupno ime za zasebno, prostovoljno, nepridobitno organizacijo in 

združenje (Anheier 2014, 11). 

Findeisen in Hebar (2008, 2) v svoji teoriji ugotavljata, da je nepridobitna organizacija 

negativno poimenovana. Pove namreč le, kaj takšna organizacija ni, nič pa ne pove o tem, kaj 

nepridobitna organizacija je. Organizacije so nepridobitne, torej ne pripadajo poslovnemu 

svetu. Takšne organizacije opravljajo povsem druge naloge kot trgovinske in proizvodne 

organizacije, vladne ustanove.  

”Proizvod” takšne organizacije ni oblačilo ali par čevljev, ni blago, niti zakon ali pravilnik. 

Nevladne organizacije spreminjajo ljudi in spreminjajo družbo. Organizacija, ki deluje v 

javnem interesu, v obče dobro, so dejali nekoč, vrši tudi to slednjo vlogo (Lewis 2010, 735–

757). ”Proizvod” nevladne organizacije je človek, ki zna krepiti zdravje, je mladenič, ki se 

razvije v odgovornega moža, je starejši človek, ki se uči in si tako boljša samozavest in 

dejavno preživlja poznejša leta, je lokalno okolje, kjer ljudje odkrivajo korenine in ga 

spreminjajo. 

Število nepridobitnih organizacij iz leta v leto narašča, obenem pa tudi njihova finančna 

sredstva in število zaposlenih. Povsem jasne slike pa na žalost ne moremo pridobiti s 

primerjavo med državami, saj kriteriji merjenja niso poenoteni, kar izhaja tudi iz različnih 

opredelitev nepridobitnih organizacij med avtorji (Young in Anthony 1994, 48). 

2.1.1 Opredelitev in vrste NO 

Nepridobitne organizacije so večinoma in prevečkrat obravnavane preozko. To dokazujejo 

obsežna in raznolika raziskovalna, publicistična, pedagoška in še kakšna dejavnost, ki 

obravnava širše področje managementa v družbenih dejavnostih, kot so šolstvo, zdravstvo, 

socialno skrbstvo, kultura, javna uprava, in še na drugih področjih, kjer ekonomski dobiček ni 
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ali naj ne bi bil temeljno gibalo. To je osnova še v društvenih, športnih, političnih in drugih 

interesnih organizacijah (Tavčar 2005, 13).  

 

Njihov osnovni cilj obstoja in delovanja je zagotavljanje določenih uslug, ki so splošnega in 

skupnega pomena, skladno s poslanstvom organizacije, ter po dostopnosti in kakovosti kljub 

temu sprejemljive za potrošnike. Smoter nepridobitne organizacije pa je, da trajno ohranja 

svoje delovanje, se razvija in uresničuje izbrane temeljne cilje (Žnidaršič Kranjc 1996, 26), 

zato je tudi poslanstvo nepridobitne organizacije usmerjeno predvsem v bistvo njenega 

delovanja in usmeritev njenega razvoja (Damjan in Možina 1998, 9). Po Kotlerju (1998, 66) 

pa je namen organizacije sestavljen iz petih ključnih elementov: pretekle zgodovine, trenutnih 

referenc, tržnega okolja, virov in značilnih znanj. 

 

Trunk - Širca in Tavčar (2003, 9) navajata ključne razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi 

organizacijami, ki predstavljajo najpomembnejše vodilo managementa: 

· Poslanstvo in smotri: pridobitne organizacije delujejo za dobiček, nepridobitne za 

boljšo kakovost življenja; morebitni dobiček vlagajo neposredno nazaj v organizacijo. 

· Strategije: so različne zaradi različnega poslanstva in smotrov; v primerjavi s 

pridobitnimi organizacijami so bolj kratkoročne. 

· Finančni načrt: so instrument načrtovanja in obvladovanja; pridobitne organizacije 

večinoma varčujejo sredstva, nepridobitna pa morajo porabiti vsa sredstva, sicer jih 

prihodnjič dobijo manj. 

· Volonterstvo, prostovoljstvo: v mnogih nepridobitnih organizacijah delajo 

prostovoljci, kar omogoča njihov obstoj in delovanje, vendar je obvladovanje 

prostovoljcev izjemno težavno in odgovorno delo nepridobitnega managementa. 

· Izbiranje managerjev: interesi imajo večjo vlogo v nepridobitnih organizacijah; 

mnoge poslovodijo strokovnjaki, ki niso usposobljeni managerji. 

 

Po raziskavah mednarodnega tima raziskovalcev pod okriljem Univerze Johna Kopkinsa v 

ZDA nepridobitni sektor hitro raste, v Franciji, Nemčiji in ZDA je po raziskavi obsegal 13 

odstotkov vseh novih delovnih mest v zadnjih dvajsetih letih. V svojih ugotovitvah, ki so 

zajele obseg, strukturo, financiranje, vlogo nepridobitnega sektorja v najbolj gospodarsko 

razvitih državah, so zapisali (Salamon in Anheier 1996, po Tavčar 2005, 21–24): 

· Največji nepridobitni sektor je v ZDA, kjer v njem dela 6,9 odstotka vseh zaposlenih. 

· Francija, Nemčija in VB so primerljive (ne glede na siceršnjo različnost); v 

nepridobitnem sektorju dela od tri do štiri odstotke vseh zaposlenih in in od devet do 

deset odstotkov vseh zaposlenih v storitvah. 

· Na Madžarskem nepridobitnega sektorja konec 80. let še ni bilo, v 90. letih pa je 

obsegal preko 20.000 organizacij in 3,2 odstotka vseh delovnih mest v storitvah. 

· Na Japonskem je nepridobitni sektor relativno manjši, vendar drugi po obsegu in večji 

kot v Nemčiji, Franciji in VB. 
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Približno tri četrtine vse potrošnje nepridobitnih organizacij zajema štiri poglavitna področja: 

šolstvo in raziskave, zdravstvo, socialne dejavnosti, kulturo in rekreacijo. 

 

V Sloveniji med poslovne subjekte štejemo pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno 

ali nepridobitno dejavnost. AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 

storitve) dnevno objavlja spreminjanje podatkov o gibanju števila poslovnih subjektov v 

Poslovnem registru Slovenije na spletnem portalu. Subjekti so razdeljeni v šest skupin (Črnak 

Meglič 2000, 139–140): 

· gospodarske družbe in zadruge, 

· samostojni podjetniki posamezniki, 

· pravne osebe javnega prava, 

· nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, 

· društva, 

· druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene 

dejavnosti. 

 

V Preglednici 1 je prikazana osnovna razvrstitev nepridobitnih in pridobitnih organizacij 

glede na ustanovitelje, in sicer na javne organizacije, napol javne organizacije in zasebne 

organizacije. 

 

Preglednica 1: Osnovna razvrstitev nepridobitnih in pridobitnih organizacij 

Nepridobitne organizacije Pridobitne organizacije 

  Javne organizacije 

Organi in organizacije, ki izvajajo funkcijo 

države 

Organi lokalnih skupnosti 

Javni zavodi 

Javni gospodarski zavodi 

Javna podjetja 

Napol javne organizacije 

Gospodarske zbornice 

Obrtne zbornice  

Javna podjetja z udeležbo zasebnega kapitala 

Zasebna podjetja s koncesijo 
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Zasebne organizacije 

Zavodi 

Zadruge 

Gospodarska interesna združenja 

Politične stranke 

Društva 

Ustanove 

Verske skupnosti 

Sindikati 

Poklicna združenja 

Dobrodelne organizacije 

Organizacije potrošnikov 

Podjetja 

Samostojni podjetniki 

Gospodarske družbe 

· osebne 

· kapitalske 

Povezane družbe 

Banke 

Zavarovalnice 

Vir: Trunk - Širca in Tavčar 2003, 7. 

 

Iz diagrama v nadaljevanju (Slika 1) lahko razberemo, da je bilo dne 31. 12. 2015 v 

Poslovnem registru vpisanih približno 204.000 poslovnih subjektov,
1
 ki opravljajo 

registrirane dejavnosti ali s predpisom oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti.  

 

Med pravne osebe zasebnega prava, tj. nepridobitne organizacije, sodijo (Štrekelj in Zupančič 

2003, 5): 

· zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih, 

· ustanove, ustanovljene na osnovi Zakona o ustanovah, 

· sindikalne organizacije, ki imajo status pravne osebe, politične stranke, 

· druge pravne osebe, ki so ustanovljene skladno z drugimi zakoni; vendar niso niti 

gospodarske družne, niti društva oziroma zveze društev, niti pravne osebe javnega 

prava; takšna pravna oseba je na primer skupnost lastnikov stanovanj. 

 

 

                                                 

1
 V primerjavi z letom 2015 sta za leto 2016 značilna večji vpis v PRS in večji izbris poslovnih 

subjektov iz PRS (AJPES 2016). 
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Slika 1: Poslovni subjekti v RS, 31. 12. 2015 

Vir: AJPES 2016. 

Organizacije je mogoče razvrščati tudi po drugih sodilih, umeščati v mnoge razsežnosti. 

Takšni razsežnosti sta število ustanoviteljev (oziroma lastnikov, razpolagalcev) ter donosnost 

organizacije – to je razmerje med prihodki delovanja ter stroški za delovanje (Tavčar 2008, 

15‒18). 

 

Po Kolarič, Černak Meglič in Bojnovič (2002, 10–13) sta glavna naloga in smisel obstoja 

nepridobitnih organizacij delovanje v splošno družbeno korist, za splošne družbene interese, 

ti pa obsegajo vse tiste dejavnosti, ki koristijo vsem. Te splošne družbene interese po principu 

demokratičnosti udejanja na eni strani država (lokalna, regionalna, nacionalna in 

nadnacionalna raven) kot javni interes, na drugi pa državljani kot skupni interes. Zato lahko 

udejanjanje splošnega družbenega interes razdelimo na dve ravni (Badelt 1997, 162–178): 

· javno dobro, ki je dostopno vsem pod enakimi pogoji, 

· skupno dobro, ki je vzajemno koristno in dostopno nekaterim. 

Nepridobitne organizacije razvrščamo na različne načine, najpogosteje jih poizkušamo 

razvrščati glede na ločitev nepridobitnih organizacij od pridobitnih. Ta je v veliki meri 

odvisna od nazornega razumevanja širine pojma nepridobitne organizacije in razločevalnih 

kriterijev. 

Najbolj temeljni in trajni cilji ostajajo temeljna ločnica med pridobitnimi in nepridobitnimi 

organizacijami. Prve naj bi ustvarjale dodano vrednost, ki jo merimo predvsem s 

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

temeljijo na raznih vrednotah in se izražajo v kulturi organizacij in širših okoljih (Tavčar 

2005, 13). 
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2.1.2 Značilnosti NO 

Nepridobitne organizacije so izpostavljene delovanju tržnih zakonitosti, ne glede na svoje 

visoko etično in humanitarno določene cilje, enako kot katere koli druge gospodarske družbe. 

Iz spodnje tabele so razvidne temeljne razlike, ki ločijo poslovanje in značilnosti pridobitnih 

organizacij od nepridobitnih. 

Preglednica 2: Temeljne razlike med nepridobitnimi in pridobitnimi organizacijami 

Značilnosti Pridobitne organizacije Nepridobitne organizacije 

Dobiček kot merilo uspešnosti 

Enotno merilo za 

izbiranje med 

alternativami 

Dobiček je temeljito merilo za 
izbiranje med alternativami. 

Management uporablja tudi 

druga merila – po interesih 

udeležencev. 

Ni enotnega smotra. Različni 
smotri terjajo različna merila. 

Temelj kvantitativnega 

analiziranja 

Primerjanje ocenjenih stroškov z 
ocenjenimi koristmi. 

Ni jasne povezave med vložki in 
izložki. Težko je ocenjevati 

prilastek koristi za prilastek 

porabe sredstev. 

Merjenje uspešnosti 
delovanja 

Dobiček je sinteza sestavin 
uspešnosti. Merilo za uspešnost 
organizacije, osnovno sodilo za 

uspešnost managementa. 

Količino in kakovost storitev je 

težko meriti. Pretirano 
poudarjanje finančne uspešnosti 
lahko škoduje organizaciji. 

Vpliv na 

decentraliziranost 

Dobiček je osrednji smoter in 
merilo njihove uspešnosti. 
Management lahko varno 

delegira odločitve nižjim 
ravnem. 

Organizacija ima številne cilje, 
ne pa enotnega merila 

uspešnosti. Centralizirano 
odločanje poraja birokracijo. 

Primerjanje raznolikih 

enot 

Enotno merilo za primerjanje 

enot v organizaciji in organizacij 

med seboj. 

Mogoče je primerjati le 
istovrstne enote v organizaciji in 

organizacije med seboj. 
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Davki  

Davek na 

dobiček 

Obdavčitev dobička, 
ugotovljenega v davčnem 
izkazu uspeha. 

Obdavčitev dela dobička, doseženega s 

pridobitno dejavnostjo. 

Obdavčitev 
plač 

Prispevki na plače, davki na 
plače. 

Povračila v zvezi z delom – prehrana, 

prevoz ipd. 

Davčne 
olajšave 

Za prva leta zaposlovanja 

invalidov. Sedež na 
demografsko ogroženih 
področjih. 

Neobdavčen del dobička iz pridobitne 
dejavnosti, neobdavčene plače. 

Pravne zadeve 

Lastništvo Družbeniki vložijo svoja 
sredstva v kapital družbe in 
pričakujejo izplačilo dobička 
oz. rast vrednosti svojega 

deleža. 

Vložki darovalcev (donatorjev). Družba s 
prihodki in premoženjem ne more 
razpolagati v korist posameznikov. 

Pridobitna 

dejavnost 

Pridobitna dejavnost je osnova 

delovanja dobičkonosnih 
organizacij. 

Lahko opravlja pridobitno dejavnost v 

samostojni in ločeni organizaciji, kar ne 
ogrozi oprostitve davkov in ne ogroža 
premoženja starševske organizacije, ki je v 
celoti last nepridobitne organizacije. 

Ustvarjanje in 

delitev 

dobička 

Družba razporeja dobiček med 
družbenike, v povečanje 
kapitala ali v rezervni sklad. 

Lahko ustvarjajo presežke sredstev. 
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Storitvena dejavnost 

Izvajanje Lažje obvladovanje izvajanja in 

izvajalcev zaradi jasne strukture 

pristojnosti in odgovornosti. 

Težje obvladovanje izvajanja. 

Izvajalci so v mnogih nepridobitnih 

organizacijah prostovoljci ali pa so 

plačani pod tržno ceno. 

Kakovost Mnogokrat bolj strokovni in manj 

spodbujeni izvajalci, materialni 

dokazi, reference. 

Mnogokrat bolj kakovostni in 

spodbujeni izvajalci, manj materialnih 

dokazov, referenc. 

Omejitve glede ciljev in strategij 

Strategije in 

prožnost 
Svobodno odločanje o ciljnih 
panogah odjemalcev in o strategijah 

do njih. 

Management lahko hitro izvede 

spremembe. 

Nepridobitne organizacije, ki se tudi 

ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, 

lahko nelojalno konkurirajo 

podjetjem zaradi obstoječe 
infrastrukture, prostovoljnega dela 

ipd. In obratno. 

Obvezno izvajanje storitev, 

nedopustno opuščanje. 

Financerji (država) pogosto togo 
omejujejo izbiranje strategij. 

Financiranje 

Viri 

financiranja 

Pridobitne organizacije si priskrbijo 

finančna sredstva s tržno 
dejavnostjo. Večinoma skušajo 
povečati obseg in vrednost storitev. 

Pridobivajo nove odjemalce, skušajo 
povečati delež, ki ga imajo na 
tržišču. 

Nepridobitne organizacije, ki 

prejemajo sredstva od uporabnikov, 

so odvisne od tržišča – podobno kot 

pridobitne organizacije – in skušajo 
povečati število odjemalcev in obseg 
izvajanja storitev. 
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Strokovnjaki kot managerji 

Strokovnjaki nimajo 

managerskih znanj in 

nimajo strokovnih 

interesov, ki niso nujno 

enaki smotrom 

organizacije. 

Ožja strokovna znanja, a 

širša o managementu. 
Strokovnjaki pogosto 

počasneje napredujejo kot 
managerji. Ozki 

strokovnjaki niso vršni 
managerji. 

Strokovnjaki – specialisti imajo 

večjo veljavo od managerjev – 

generalistov. 

Managerji so običajno podcenjeni.  

Upravljanje in usmerjanje 

Management naj ima na 

skrbi učinkovitost, 
upravljavci usmerjanje 

in nadzor nad 

uspešnostjo 
organizacije. 

Upravljavci močno vplivajo 
na management. Lastniki pa 

le posredno obvladujejo 

organizacijo. 

Lastništvo je pogosto posredno. 
Zavzetost članov upravnega odbora 
je pogosto omejena. Ker ni enotnih 

meril uspešnosti, jo težko merimo. 

Vršni management 

Za učinkovito 
poslovodenje naj bo 

dovolj pristojnosti 

združenih v vršnem 
managerju.  

V pridobitnih organizacijah 

ima vršni manager ali član 
uprave zelo veliko oblast. 

V nepridobitnih organizacijah je 

pogosta dvojnost poslovodenja: v 

državnih organizacijah politika in 
aparat, v profesionalnih 

organizacijah stroka in 

poslovodenje, v prostovoljskih 

organizacijah pa prostovoljci in 

plačani funkcionarji. 

Vplivi politike 

Politika deluje med 

mnogimi spremenljivimi 

interesi. 

Vpliv politike na delovanje 

pridobitnih organizacij je 

omejen na več načinov. 
Pridobitne organizacije 

upoštevajo interese okolij na 

analitičen način in 

dolgoročno. 

Politični in slični vplivi so 
raznoliki in pomembni: 

kratkoročno obnašanje voljenih 
managerjev, upravljavcev, 

dodeljevalcev sredstev; zahteve 

javnosti po preglednosti delovanja 

in skrivanje informacij zaradi 

konkurenčnih razlogov. 

Vir: Young in Anthony 1988, 54–61; Tavčar 2005, 19–23. 
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Prav gotovo ni nepridobitne organizacije, za katero ni najpomembnejši dejavnik njihovo 

kakovostno delovanje. Philip B. Crosby je kakovost definiral kot ujemanje z zahtevami, J. M. 

Juran kot primernost za namen, W. Edvards Deming jo je opredelil kot zadovoljevanje 

stranke, ne le z izpopolnjevanjem njenih želja, temveč s preseganjem le-teh, Ishikawa pa jo 

definira kot razvoj, oblikovanje, proizvodnjo in servisiranje izdelka, ki so kar najbolj 

ekonomični, uporabni in vedno zadovoljijo uporabnika (Bahčič 1999, 30).  

Nepridobitne organizacije delujejo na različnih področjih, kot so socialno delo, vzgoja 

mladih, kultura, šport, in se tako srečujejo z različnimi izkušnjami, za katere veljajo nekatere 

osnovne značilnosti (Mrak 2002, 169): 

· Naravnanost, ki izhaja iz vizije namenov in ciljev organizacije. 

· Povezovanje notranjih in zunanjih udeležencev v menjalna razmerja (interesna in 

osnovna). 

· Njihovo delovanje je večinoma vezano na storitve, in sicer kot njihov osnovni 

proizvod oziroma kot rezultat njihovega dela. 

Skladno s temi značilnostmi je treba kakovost delovanja nepridobitnih organizacij 

obravnavati celovito, z vidika vseh njenih dejavnosti, delov in funkcij organizacije. In če 

kakovost jemljemo kot strateško zadevo, je za organizacijo še kako pomemben strateški 

management kot neke vrste zagotovilo za doseganje tiste prave kakovosti delovanja 

nepridobitne organizacije.  

Po Kotlerju in Adreasnu (1996, 280) se nepridobitne organizacije razlikujejo v treh trženjskih 

stopnjah: 

· Stopnja množičnega trženja: pri tej stopnji ni pomembna diferenciacija izdelka, saj 

sleherni potrošnik že predstavlja porabnika naše storitve oziroma izdelka. Ta stopnja 

je primerna v začetni produkcijski fazi uvajanja trženja. 

· Stopnja diferenciacije: ponudba se razširi na večje število izdelkov ali storitev, ki so 

namenjeni nesegmentiranemu trgu v celoti. To obdobje lahko primerjamo s prodajno 

fazo. 

· Zrelo obdobje nepridobitnih organizacij: v tej fazi jasno lahko razlikujemo in 

zaznavamo segmentiranost trga, zato nepridobitna organizacija prilagodi izdelek in 

storitev točno določenemu tržnemu segmentu potrošnikov. 

Za nepridobitne organizacije je predvsem značilno, da finančna sredstva črpa iz različnih 

virov. Glavni trije načini so: z državnimi prispevki, z zasebnimi donacijami in s prodajo 

izdelkov ali storitev (Salamon in Anheier 1996, 63–70). Za Evropo je značilno financiranje 

nepridobitnih organizacij z državnimi prispevki, medtem ko v ZDA prevladujejo financiranja 

s pomočjo zasebnih sredstev.  
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Slovenske nepridobitne organizacije pa so v večini financirane s pomočjo lastnih sredstev, 

glede na strukturo pa finančne prihodke v povprečju lahko razdelimo: članarine 20 odstotkov, 

subvencije občin 19 odstotkov, donacije podjetij 14 odstotkov, prihodki iz nepridobitne 

dejavnosti 0,5 odstotka, donacije občanov 10 odstotkov, država 7 odstotkov, prihodki iz 

pridobitne dejavnosti 6 odstotkov, prenos iz predhodnega obdobja 4 odstotki, donacije 

sorodnih organizacij 2 odstotka, donacije fundacij 2 odstotka, donacije drugih skladov 0,5 

odstotka (Črnak Meglič 2000, 150–152). 
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3 STRATEGIJA RAZVOJA 

»V času hitrih sprememb je stanje na mestu najbolj nevarna dejavnost.« 

Brian Tracy (2007) 

 

Poznamo več različnih pojmovanj strategije. V SSKJ
2
 je opisana kot »postopki, načini 

načrtovanja in vodenja velikih vojaških operacij oziroma postopki, načini za dosego kakega 

cilja«. V strogem prevodu iz stare grščine strategija pomeni »generalova umetnost«, ki 

ponazarja načrtovanje in usmerjanje vojaških sil za najboljši položaj pred sovražnikom. V 

podjetniškem smislu pa obstaja več opisov najrazličnejših avtorjev pri pojmovanju strategije.  

· Rast poslovanja naj izhaja iz temeljnih potencialov organizacije, mora biti načrtovana 

in ustrezno vodena. Organizacija mora imeti strateški poslovni načrt za vzdržno rast, 

ki je odlično komunikacijsko orodje za vodenje sprememb na vseh ravneh 

poslovodenja (Bertoncelj idr. 2011, 21).  

 

· Kotler (1996) strategijo opisuje kot razvijanje lastnih pravil igre, s katerimi bo 

podjetje dosegalo svoje dolgoročne cilje. 

 

· Po Žnidaršič Kranjc (1996) je bistvo poslovne strategije pridobivanje prvin (inputov 

ali tvorcev), ki se v poslovnem procesu med seboj kombinirajo in ustvarjajo dobiček. 

 

· Cutler (1998) jo opredeli kot serijo ciljnih usmeritev odločanj in izvajanje akcij, ki 

uravnotežijo organizacijske sposobnosti in resurse podjetja s priložnostmi in 

slabostmi iz okolja.
3
 

 

· Lynch (2000) vidi bistvo strategije v izbranih osnovnih ciljih, namenih in ključnih 

politikah ter načrtih, ki so potrebni za uresničevanje postavljenih ciljev. 

 

· Tavčar (2005) opisuje strategijo kot umno gospodarjenje, usmerjanje primernih delov 

sredstev in prizadevanje v ustvarjanje novih temeljnih zmožnosti za uspešno 

delovanje organizacije. 

 

· Findeisenova in Hebarjeva (2008) predpostavljata predvsem pomembnost 

dinamičnosti podjetij in spopadanje z njihovimi spremembami. 

 

                                                 
2
 SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 2014. 

3
 SWOT-analiza podjetja in njegovega okolja. 
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· Bertoncelj in drugi (2011) pravijo, da je za organizacije najbolj pomembno, kako 

upravljajo svojo strategijo rasti, da je ta trajnostna in ne prehitra. 

Strategija razvoja sega na začetek 19. stoletja. Teorija omenja nekaj značilnih faz oziroma 

razvojnih obdobij organizacij, ki kažejo vsebino strateškega poslovnega razmišljanja kot 

rezultat razvoja menjalnih procesov nasploh. Ta razvojna obdobja omenja Aaker (2001, 9–

11): 

· Financiranje: Poudarek je predvsem na nadzoru odklonov v poslovanju in na 

managementu kompleksnosti poslovnega sistema. Bistvo je priprava letnega 

finančnega načrta.  

· Dolgoročno načrtovanje: V tem razvojnem obdobju poudarjamo napovedovanje rasti 

in sestavljenost managementa (in obratno). Temeljna ocena gibanj v prihodnosti sloni 

na vprašanju, kakšno bo obnašanje trendov v prihodnosti, oziroma če se bodo trendi iz 

preteklosti tudi nadaljevali. Proces načrtovanja razvoja organizacije zajema: 

napovedovanje prodaje oziroma uspešnega delovanja organizacije, napovedovanje 

stroškov, tehnologijo ipd. Posledično je naloga načrtovanja tudi ta, da opredelimo 

človeške vire in opremo, kar je potrebno za razvoj. Tako pripravljeni načrti zajemajo 

različna časovna obdobja: eno leto, dve leti, pet in več let. 

· Strateško načrtovanje: V svojem konceptu vključuje spreminjajoče strateške nastope 

in sposobnosti organizacije. Temeljna ocena sloni na dejstvu, da napovedovanja iz 

preteklih izkušenj niso ustrezna in da se mora neskladje med napovedmi iz preteklosti 

in novimi trendi strateško prilagajati. 

· Strateško načrtovanje trženja je proaktivno in usmerjeno v prihodnost. Temelji na 

ugotovitvah, da je načrtovanje trajnih in togih ciklov neustrezno, kajti takšen sistem 

ne more uspešno parirati tehnološkim in drugim spremembam v okolju. Ugotovljeno 

je namreč, da morajo strateške odločitve biti sprejete izven načrtovanega cikla. 

Spoznanje, da se razmere na trgu hitro in nepričakovano spreminjajo, je narekovalo 

razvoj in porast uporabe metod in sistemov, ki omogočajo hitro odzivanje. To pa vodi 

do spoznanja, da je treba graditi informacijske sisteme, ki bodo kontinuirano skrbeli 

za dotok svežih, zlasti tržnih informacij.  

O strategiji razvoja tako lahko rečemo, da temelji na osnovnih in dolgoročnih ciljih podjetja, 

usmerjenih akcijah in pa alokaciji resursov, ki so potrebni za strateški razvoj organizacij 

(Antončič idr. 2002).  

Sistematično nam pomaga usmeriti podjetje v prihodnost, s tem da ne pozabimo na to, kaj 

delamo danes, da bomo jutri še močnejši. Gre za odgovarjanje na dinamike vsega zunanjega 

okolja in pritiskov (konkurence). Z raziskovanjem te dinamike management odkriva vsa 

področja svoje poslovne rasti (Aaker 1996, 102-120). 
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3.1 Načrtovanje strategije 

Proces strateškega načrtovanja zahteva in omogoča predvidevati in nadzorovati spremembe 

organizacije v danem okolju in sistematično vključuje ključne ljudi iz organizacije v proces 

razvoja, ki je sestavljen iz temeljnih funkcij managementa: načrtovanja, organiziranja, 

vodenja in kontroliranja. Omogoča tudi predanost kljub visoki odgovornosti vsakega 

posameznika, ta pa zagotavlja, da bo strateški načrt učinkovito uporabljen za dane smernice 

in navdih.  

Usmerjenost strateškega načrtovanja opredeljujejo štiri značilnosti po Dimovskem (2005, 

110): tesni odnosi s kupci, hitra odzivnost, jasni cilji in poslovna osredinjenost ter stalno 

vzpostavljanje medorganizacijskih povezav. Smiselno je upoštevati tudi nekaj opozoril 

(Musek Lešnik 2003, 107‒108): 

· Največje premike prinese že sam proces strateškega načrtovanja, proces je včasih celo 

pomembnejši od rezultata, tj. načrta. 

· Ni »popolnih« načrtov. 

· Proces strateškega načrtovanja ni stvar dvodnevnega srečanja, ampak je prej niz 

odločitev, razprav in premikov, ki bodo zagotovili, da bo organizacija počela stvari, ki 

jo bodo vodile v pravo smer. 

· Ko se v procesu načrtovanja razjasnijo številne stvari v zvezi z organizacijo, običajno 

niso tako kritične, kakor so se bali največji pesimisti, a tudi ne tako dobre, kot so upali 

največji optimisti. 

· Priporočljivo je začeti z majhnimi koraki, najbolj pomembno je, da organizacija sploh 

začne. 

K popularnosti koncepta strateškega razvoja je veliko prispevala tudi preprosta izhodiščna 

teoretična opredelitev Brundlatlove komisije (Kos 2004): »Trajnostni razvoj pomeni 

zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi s tem ogrožali sposobnost prihodnjih 

generacij za zadovoljevanje njihovih potreb.« 

Organizacija živi od svojih kupcev, ki predstavljajo okno priložnosti za njeno delovanje. 

Pojem okno priložnosti (angl. window of opportunity) pomeni trg, ki je nezapolnjen ali slabo 

oskrbovan (Morgenthau 1993, 181) in ga lahko organizacija zapolni s svojimi izdelki in 

storitvami v določenem času. Bolj je okno priložnosti odprto, več priložnosti je, da bo 

organizacija, če bo ponujala, kar kupci želijo, uspešna (Bertoncelj idr. 2011, 41). 

Kompleksnost razvoja je smiselno opazovati na treh ravneh (Kos 2004): 

· analitična raven, 

· normativna raven, 

· strateška raven. 
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Na izhodiščni analitični ravni ugotavljamo in empirično merimo okoljske posledice 

produkcije in reprodukcije sodobnih družb, ki so dosegle še ne videno stopnjo rabe in izrabe 

virov. Vso pozornost posveča predvsem naravoslovno-tehnični presoji vplivov »obratovanja« 

tehnološko in potrošniško intenzivnih modernih družb na okolje. Ko v presojo o spremembah 

vključimo tudi informacije o verjetnih družbenih trendih, govorimo že o normativni ravni 

trajnostnega razvoja organizacije. Tu ugotavljamo konkretne povezave med stopnjo 

ekonomskega razvoja, družbeno neenakostjo in pripravljenostjo na okoljsko motivirane 

spremembe (Slika 2).  

S strateško ravnijo pa želimo realizirati strategijo za doseganje trajnostnega razvoja: 

upravljanje, regulacija, spodbujanje, izvajanje različnih politik, skratka strateško delovanje za 

doseganje trajnostnih ciljev mora biti prilagojeno zelo raznovrstnim pogojem na vseh ravneh 

(Becker idr. 1997). 

 

Slika 2: Trikotnik trajnostnega razvoja 

Vir: Kong 2008, 289. 

V strokovni literaturi lahko zasledimo opredelitev razvoja planiranja glede na štiri do pet faz: 

predračunsko ali finančno ali letno, dologorčno, strateško planiranje in strateško ravnanje 

(Ansoff 1990, 131-148).  

Razvijanje podjetja in njegova rast pomenita kvantitativno večanje njegovega obsega. Zato so 

potrebni jasna vizija in konkretno opredeljeni cilji. Organizacije praviloma prehajajo skozi 

štiri življenjske cikle podjetniške poti: nastanek, rast, zrelost in odmiranje. Njihov razvoj 

nadalje razdelimo na (Bertoncelj idr. 2011, 42): 

· Pripravo poslovnega modela. 

· Upravljanje izzivov preživetja. 

· Trajnostno rast, ki vsebuje elemente žetvene strategije. 
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Slika 3: Cikel trajnostne rasti organizacije 

Vir: Prirejeno po Kotler in Andreasen 1996, 65. 

Poslovni model rasti organizacije opredeljuje ključno povezanost vidikov poslovanja in 

način, ki organizaciji ustvari neko dodano vrednost v očeh potrošnikov (deležnikov).  

Trajnostni razvoj organizacije zahteva uravnoteženo in integrirano delovanje podjetja v vseh 

fazah njenega udejstvovanja. Vsaka faza predstavlja domeno in sistem, ki ima svoje ločene 

vodilne sile in cilje, ki morajo slediti enotnemu smotru, poslanstvu in viziji (Kotler in 

Andreasen 1996, 66‒69).  

Radonjič in Iršič (2011, 164) o razvijajoči se organizaciji govorita kot o obstoju podsistemov 

in procesov, ki nastajajo in se razvijajo ob posameznih razvojnih stopnjah organizacije. Še 

prav posebej je pomembno, da se v tej razvojni fazi začne oblikovati trženjski sistem, ki po 

eni strani povezuje organizacijo s trgom, po drugi pa posamezne poslovne funkcije med 

seboj. Slednje v kasnejših razvojnih fazah. 

Načrtovanje razvojne politike zajema sisteme, ki skupaj s strukturo tvorijo urejenost 

organizacije (Biloslavo 2006, 362‒363); ta pa je z dejavnostmi organizacije ter s sredstvi 

organizacije sestavina strategije organizacije za doseganje ciljev (Preglednica 3). 
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Preglednica 3: Značilnosti sistemov organizacije po stopnjah življenjskega cikla 

Nastanek Rast Zorenje Prelomna točka 

Sistem načrtovanja in nadzorovanja 

Naravnanost v 

snovanje: 

neformalizirano, 

vizijsko načrtovanje 

Kar najmanj 

formalizacije 

Naravnanost v 

usmerjanje: 

formaliziranje, 

diferenciranje 

Profesionalizacija 

načrtovanja 

Naravnanost v 

snovanje: širjenje 
življenjskega 

prostora, 

decentraliziranje 

Upočasnitev 

Naravnanost v 

snovanje: 

revitaliziranje, 

prestrukturiranje 

Poudarek: vedenjski 

dejavniki 

Informacijski sistem    

Težišča: funkcije in 
administracija 

Neformalizirani, 

fluidni, neposredni 

Skromna raba 

informacijske in 

komunikacijske 

tehnologije 

Zatem: otoki 

uvajanja 

Težišča: funkcije in administracija 

Širjenje informacijske in 
komunikacijske tehnologije 

Širjenje aplikacij 

Integriranje, 

povezovanje v mreže 

Distribuirani sistemi 

Informacijska 

tehnologija je v 

oporo ustvarjalnim 

procesom 

Informacijski sistemi 

so osrednji dejavnik 

snovanja, 

organiziranja, 

prestrukturiranja 

podjetja 

Sistem managementa osebja 

V središču je 
začetnik, pionir 

Vizija in kultura kot 

referenčni točki 

Generalistične, 
različne naloge 

Malo 

formaliziranosti 

Težišče na oskrbi in 

racionalni uporabi 

osebja 

Gradnja 

formaliziranih 

sistemov za 

pridobivanje 

sodelavcev, 

načrtovanje osebnega 
razvoja itd. 

Izboljševanje 

Povečanje priložnosti 

Delovanje po meri 

Koncepti družbene 
integracije 

Vračanje k 
zakonitosti 

Prešolanje 

Nadgradnja novih 

zmožnosti 

Koncepti družbene 
integracije 

Vračanje k 
zakonitosti 
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Sistem managementa gospodarjenja 

Samo toliko, kolikor 

predpisuje zakon 

Prav malo 

podrobnosti 

Vse večja 
naravnanost na 

lastnike oz. vlagatelje 

Velik pomen 

preračunavanja 
naložb in kapitalskih 

tokov 

Računovodstvo se 

usmerja v 

poslovodenje in 

odločanje 

Usmeritev na nove 

skupine udeležencev 

Diferencirano in 

celovito polaganje 

računov 

Informatiziranje 

Računovodstvo se 
usmerja v 

poslovodenje in 

odločanje 

Vpeljava 

preračunavanja iz nič 
(angl. zero-based 

budgeting) in 

analiziranja vrednosti 

Finančni inženiring 

Vir: Biloslavo 2006, 364. 

 

Podobno je opredelila razvoj poslovnih sistemov tudi Bulčeva (2006, 19), ki trajnostni razvoj 

organizacij opredeli skozi štiri evolucijske faze: delovno okolje, učeče okolje, misleče okolje 

in ozaveščeno okolje. Vsaka naslednja faza pomeni nadgradnjo prejšnje – zato je tu še toliko 

bolj pomembno vztrajanje pri smotru organizacije. 

Ni nujno, da se organizacija razvija in strateško opredeljuje svoj razvoj samo na začetku 

svojega obstoja, temveč v vsakem momentu, ko je to potrebno – ob slabšem tržnem deležu, 

ob upadu produktivnosti in kakovosti proizvodov in storitev, ob zmanjšanju sredstev in v fazi 

odmiranja. Strateško načrtovanje razvoja je pomembno ob sami ustanovitvi organizacije in v 

vsakem trenutku, ko se vodstvenemu managementu zdi to pomembno. 
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Slika 4: Evolucijski razvoj organizacije po fazah 

Vir: Bulc 2006, 19. 

Za vsak posamezen poslovni model razvoja organizacije je pomembno, da v zgodnji oziroma 

pretekli fazi razmišlja o idejah in ocenjuje podjetniške priložnosti, ki omogočajo dolgoročno 

preživetje organizacije na trgu (angl. make or break). Odločilni vidik poslovnega modela je 

čas, ki mine med denarnimi odlivi (ideja, razvoj, investicije, zagonski stroški) in 

pričakovanimi denarnimi prilivi (plačana prodaja) (Bertoncelj idr. 2011, 43). 

3.2 Strateški management NO 

Strateško načrtovanje izhaja iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Temelji na spoznanju, da je 

pomembna usmerjena pozornost na celotno ter kompleksno poslovno in tržno okolje. 

Energijo organizacije osredotoča proti pomembnim ciljem in zagotavlja, da si prizadevamo 

za njihovo doseganje. Zato je ključni element vsakega poglobljenega strateškega načrtovanja 

razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji. Nashbitt pravi, da je ”strateški načrt ničvreden, 

brez predhodne vizije” (Musek Lešnik 2003, 105).  

Sodobna nepridobitna organizacija ne predstavlja samo instrumenta za doseganje ciljev, 

temveč tudi interesno skupnost ljudi, družbeni organizem, najpomembnejšo vlogo pri 

ustvarjalnem snovanju politike organizacije igra dinamična naravnanost. »Organizacija 

vpliva na okolje in se odziva na vplive iz okolja.« (Tavčar 2008, 262) 

Ustvarjanje denarnega sklada je le majhen delček vsega drugega, po čemer se pozna dobro 

vodenje nevladne organizacije. Številne empirične raziskave kažejo, da zaradi pomanjkanja 
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časa in hitenja proti navideznim rešitvam organizacije pogosto (nepravilno) izberejo prehitro 

pot. Posledice so lahko za organizacije in vse deležnike, s katerimi je organizacija povezana, 

pogubne (Bertoncelj idr. 2011, 19). 

Posebnost strateškega managementa nepridobitnih organizacij je v njihovem poslanstvu – to 

je najpomembnejše razlikovanje od drugih organizacij (Findeisen in Hebar 2008, 3). 

Posebnost pa je tudi v rezultatih, nasledkih njenega delovanja. Posebnost so strategije, s 

katerimi takšna organizacija približa svoje storitve in delovanje uporabnikom in svoje 

poslanstvo javnosti, strategije za to, kako takšna organizacija pridobi sredstva za svoje 

delovanje. Zook in Allen (2001) navajata, da je ključ v odkrivanju skritih virov rasti in 

dobička, v usmeritvi na jedrne programe organizacije, s prenovljenim pristopom in z novo 

mero kreativnosti. Strateški management je namreč tesno povezan s strategijo rasti, ta pa 

mora izpopolnjevati ideje temeljnega poslanstva organizacije. 

Strateško načrtovanje je strateško, ker vključuje izbiro, kako se najbolje odzvati na pogoje 

dinamičnega in včasih nenaklonjenega okolja, zato je pomembno, da zadostimo nekaterim 

zahtevam (Musek Lešnik 2003, 105-106): 

· prepoznati, kaj želi organizacija doseči, 

· ugotoviti, kaj pomeni za organizacijo in njene ustanovitelje pojem uspešna 

organizacija, 

· preučiti, kakšen je trenutni položaj organizacije, kakšna je in kaj se da storiti za 

izboljšanje stanja, 

· postaviti cilje, ki omogočajo zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih programov, 

· ugotoviti, kaj je treba storiti za zagotavljanje boljših storitev in pogojev za 

uporabnike, 

· razviti konkretne načrte in predvidena dejanja, ki jih zaposleni podpirajo in 

sprejemajo, 

· postaviti take načrte, ki omogočajo sprotno ocenjevanje uspešnosti, učinkovitosti in 

primernosti ravnanj in postopkov organizacije. 

 

Pri udejanjanju strateškega razvojnega načrta je pomembna jasna opredelitev organizacije na 

izbrano obdobje (na primer nadaljnjih nekaj let), ki jo lahko uporabimo za različne namene 

(Tavčar 2005, 185‒186): 

· za pridobivanje novih članov upravnega odbora: strateški načrt daje jasno podobo 

organizacije v prihodnosti in omogoča potencialnim članom, da kar najbolje 

opredelijo svoje sodelovanje; 

 

· za pridobivanje donatorjev, sedanjih ali morebitnih: strateški razvojni načrt je 

pomembna informacija o nepridobitni organizaciji; načrt predstavlja donatorjem 

strategijo razvoja organizacije in jim omogoča, da umestijo svojo vlogo: načrt je 
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sredstvo za razpravljanje z donatorji in za prepoznavanje področij, ki lahko vzbudijo 

njihovo zanimanje ter jih pridobijo za sodelovanje, še preden organizacija načrt prične 

izvajati; 

 

· kot sredstvo za stike z javnostmi (PR): vodilnim osebnostim v krajevnem okolju daje 

informacije o storitvah, ki jih daje organizacija, in o potrebah uporabnikov; 

 

· za usmerjanje osebnega delovanja zaposlenih sodelavcev, saj jim kaže smiselnost 

izvajanja ključnih dejavnosti, za uspešnost delovanja organizacije v celoti; 

 

· za informiranje uporabnikov o storitvah organizacije v prihodnje; 

 

· za opredeljevanje prednosti znotraj nepridobitne organizacije, saj v mnogih 

organizacijah nove zamisli vznikajo tako hitro, da le redke zares udejanjijo, načrt pa 

osredinja dejavnosti in omejuje neusklajeno delovanje; 

 

· za spodbujanje vseh, ki so povezani z organizacijo in ki najdejo sami sebe v 

strateškem razvojnem načrtu; to spodbuja zavzetost in navdušuje za uspešno 

udejanjanje izbranega načrta. 

Del strategije v nepridobitnih organizacijah je lahko tudi to, da preprosto delamo bolje tisto, 

kar že počnemo. V zahodnih kulturah smo usmerjeni v akcije, če pa preučujemo japonsko 

kulturo, pa lahko ugotovimo, da ni veliko strategij za inovacije, več jih je za izboljševanje 

tistega, kar že obstaja (Drucker 2003).  

Osredotočiti se moramo na izboljševanje procesov v nepridobitni organizaciji, na izboljšanje 

dela, sporazumevanja, na izboljšanje izobraževanja in ob tem potrebujemo kontinuirano 

strategijo (Findeisen in Hebar 2008, 28). 

3.2.1 Opredelitev strateškega načrtovanja 

Organizacije, ki delujejo po zdravi podjetniški filozofiji, sledijo poslanstvu trajnega 

ustvarjanja vrednosti (angl. sustainable value creation) in gradijo svoj trajnosti razvoj, 

uravnoteženo s pritiski iz notranjega in zunanjega okolja, večinoma v jedrni dejavnosti (angl. 

core business). Iskanje in ustvarjanje možnosti za vzdržno rast in dobičkonosnost 

organizacije sta v središču razmišljanj vsakega (pro)aktivnega poslovodstva (Bertoncelj idr. 

2011, 21). 

Strateško načrtovanje mora predstavljati jasen in privlačen pogled na prihodnost, ki ga lahko 

delimo z drugimi deležniki v organizaciji in izven nje. Mora predstavljati izoblikovano sliko 
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prihodnosti, ki je boljša od sedanjosti ter mora navduševati in osvobajati (Colin-Coulson 

1992, 87-88).  

Gre za strateške usmeritve teženj, odločitev, postopkov, akcij, upanj, pričakovanj, ciljev in 

poslanstva celotne organizacije (Landsell 2002). Bryson (2010, 255-267) pa kot enega izmed 

najpomembnejših razlogov za strateško načrtovanje organizacije navede uresničevanje ciljev, 

kateri doprinesejo konkurenčno prednost pred drugimi organizacijami. 

Pomembno vlogo pri načrtovanju strategije nepridobitnih organizacij ima tudi Brysonov 

(2011, 10‒12) A-B-C-model. Slika 5 predstavlja, zakaj sploh strateško načrtovati plan 

nepridobitnih organizacij. A ‒ pomeni ugotavljati, kje je naš trenutni položaj, B – kam želimo 

priti, oziroma kaj želimo postati, in C – kako priti do želene točke. Management in drugo 

vodstvo s pomočjo procesa lažje razumejo, oblikujejo in pojasnjujejo težave strateškega 

načrtovanja – izberejo si temeljno politiko za premagovanje ovir, s katerimi se organizacija 

srečuje.  

A in B pomenita obstoj organizacije, njeno vizijo, strukturo, komunikacijski sistem, ljudi in 

vrednote, odnos, finančno in drugo podporo. C pa pomeni strateški razvoj in načrtovanje 

najrazličnejših funkcij: načini za prestrukturiranje, sprememba zasnove in samega namena 

(Scharmer 2009), financiranje drugih namenov in drugih strateških ciljev. Načrtovanje 

procesa od A do B pojasnjuje izbrane cilje, vrednote in smotre, od A do C oblikovanje 

strategije, od B do C pa izvajanje izbrane strategije. Da sta strateški razvoj in načrtovanje 

uspešna, moramo A, B in C primerno umestiti v organizacijo. Razvoj organizacije pomeni 

strateški pristop in načrtovanje in ne podrobnega, togo zaporednega, tehnokratskega procesa 

po korakih (Radonjič in Iršič 2011, 118). 
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Slika 5: Brysonov model strateškega razvoja 

Vir: Bryson 2011, 11. 

Podjetniški način strateškega načrtovanja temelji na vizionarskih sposobnostih vodje in nima 

v ozadju formalnega strateškega načrtovanja (Žnidaršič Kranjc 1996, 210).  

Priložnostno odločanje v nepridobitnih organizacijah večino časa igra največjo vlogo. Vendar 

je kljub temu primerno, da se držimo formalnega procesa strateškega načrtovanja (Žnidaršič 

Kranjc 1996, 216): 

· poslanstvo in strateški cilji, 

· strateška analiza okolja in položaja, 

· oblikovanje ciljev, 

· oblikovanje strategije za doseganje strateških ciljev, 

· priprava in izvedba strateškega načrta, 

· ocena strateških sprememb. 

Proces strateškega razvoja lahko opredelimo kot sprejemanje, izvajanje in nadzorovanje 

strateških, ključnih odločitev, ki se nanašajo na razvoj, lokacijo, organiziranje in kadrovanje v 

nepridobitni organizaciji. Priložnosti za delovanje nepridobitne organizacije je res veliko, 

lahko bi rekli neomejeno. Kljub temu moramo posebno pozornost nameniti izboru kadrovskih 

Vizija, 

poslanstvo in 

cilji 

Načrtovanje 

strategije 

Izvajanje strategije 
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in finančnih virov za doseganje zastavljenih ciljev in poslanstvu nepridobitne organizacije. 

Pomembno vlogo igra tudi podpora javnih institucij.  

Strategija razvoja nepridobitnih organizacij je opustiti, kar ne deluje več; neprestano 

izboljšanje dela in procesov. Vsaka rastoča nepridobitna organizacija mora imeti razvojni 

načrt (Findeisen in Hebar 2008, 28‒32): 

· izjava o poslanstvu in ciljih, 

· finančno poročilo, 

· cilji, 

· poročilo o stroških, 

· finančni načrt, 

· akcijski načrt, 

· strategija spremljanja in evalvacija nepridobitne organizacije. 

Razvijanje strateškega managementa nepridobitnih organizacij najlažje izvajamo s SWOT-

analizo (Kong 2008, 281‒299) ali SPIN-analizo (Žnidaršič Kranjc 1996, 219‒220), za katero 

veljajo enaka pravila kot za izdelavo SWOT-analize za pridobitne organizacije. Matrika 

ponuja štiri možnosti: strategijo najbolj verjetnih poslovnih nevarnosti in izzivov za 

neprofitno organizacijo ob upoštevanju sedanjih slabosti in prednosti, določitev težav pri 

razvoju nepridobitne organizacije in oblikovanje elementov strategije nepridobitne 

organizacije. Iz notranjih prednosti in slabosti sledi konkurenčnost, iz zunanjih izzivov in 

nevarnosti pa privlačnost okolja (Tavčar 2008, 172). 

Metoda SWOT-analize je za nepridobitne organizacije pomembna predvsem z naslednjih 

vidikov (Radonjič in Iršič 2011, 253): 

· Enostavnost: za uporabo te metode niso potrebna posebna usposabljanja; analitik 

mora zgolj dobro poznati organizacijo oziroma njene sestavne dele ter njeno zunanje 

okolje. 

· Nizki stroški, ki so posledica enostavnosti uporabe. 

· Fleksibilnost: za uspešno rabo metode ni potreben zelo izpopolnjen trženjski 

informacijski sistem v organizaciji, čeprav je njegova prisotnost koristna in omogoča 

še večjo učinkovitost in neposrednost v uporabi informacij za potrebe strateškega 

načrtovanja. 

· Integriranost: omogoča povezovanje in sintetiziranje močno diverzificiranih virov 

različnih informacij v organizaciji, ki so lahko tako kvalitativnega kot kvantitativnega 

značaja in tako omogoča tudi večjo preglednost nad informacijskimi viri. 

· Sodelovanje: spodbuja sodelovanje in timsko delo med vodjami različnih poslovnih 

funkcij; rezultat take dejavnosti je predvsem lažje doseganje ustreznih konsenzualnih 

izidov, ki so za organizacijo koristni. 
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3.2.2 Razvoj: od vizije do vrednotenja 

V uspešnih organizacijah lahko zaznamo veliko dejavnosti, ki so značilne za novo 

ekonomijo, čeprav je o modelih uspešne organizacije še težko govoriti. Sodobna organizacije 

se mora hitro odzivati na razvoj informacijske tehnologije, nove standarde, globalno 

konkurenco in zahtevne potrošnike. Nove organizacije se razvijajo predvsem v prilagodljive, 

odprte, ozaveščene, v ospredje pri razvijanju strategij postavljajo odnose in človeka. 

Cilj načrtovanja in razvoja je zasnovati nove ali drugačne temeljne zmožnosti organizacije, 

predvideti pot za udejanjanje teh zmožnosti in za oblikovanje novih konkurenčnih prednosti 

organizacije na osnovi teh zmožnosti (Tavčar 2005, 142).  

Jasno in izbrano poslanstvo, sestavljeno iz vizije in ciljev, pomaga ljudi, zaposlene v 

nepridobitni organizaciji, povezati in poenotiti v celoto; uskladi cilje in ukrepe, ki stremijo k 

uspešni strateški usmeritvi organizacije.  

Treba je postaviti cilje, ki se vklopijo v poslanstvo organizacije, a ti cilji morajo ustrezati tudi 

okolju, v katerem delujemo (Findeisen in Hebar 2008, 29).  

V neprofitnem okviru dobiček pripada skupnosti (McLaughlin 2001, 8). Kotler in Andreasen 

(1996, 66) takole opišeta poslanstvo, vizijo in cilje nepridobitne organizacije: 

· Poslanstvo: temeljni namen organizacije je to, kar poizkuša doseči. 

· Cilji: največja spremenljivka, ki jo organizacija poizkuša doseči, je velik tržni delež, 

dobičkonosnost in ugled. 

· Vizija: osredotoča se predvsem na cilj organizacije in se prilagaja glede na velikost, 

čas in njeno odgovornost. 

 

»Cilje ni dovolj postavljati, treba jih je dosegati«. (Tavčar 2008, 23)  

 

Vse, kar prispeva k doseganju ciljev, je strategija organizacije – glavne sestavine so 

dejavnosti, urejenost in sredstva (Devetak 2007). Dejavnosti so predvsem inoviranje, 

menjava in trženje. Urejenost obsega členjenost organizacije, procese in povezave; temelj 

urejenosti je vedenje ljudi, to pa v veliki meri izraža kulturo organizacije.  

 

Sredstva pa so lahko materialna ali nematerialna. Vse sestavine in sinergične kombinacije 

sestavin strategije povečujejo učinkovitost in uspešnost razvoja organizacije (Tavčar 2008, 

23‒24). 
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Slika 5: Razvijanje linearne strategije nepridobitne organizacije 

Vir: Prirejeno po Bac 2011. 

 

Koncept (Slika 6) je zaporedje korakov, ki se začnejo pri opredelitvi poslanstva in nadaljujejo 

v izdelavo formalnega dokumenta, ki obsega dolgoročne cilje, strategije itn. Tavčar (2005, 

139) navaja naslednje razloge za uporabo linearnega pristopa:  

· načrtovanje ob snovanju nove organizacije, 

· organizacije izdelujejo takšne načrte periodično (npr. vsakih pet let), da skupina, ki 

obvladuje organizacijo, zavestno razvije in odobri poslanstvo, cilje in načrte 

dejavnosti, 

· ustanovitelji lahko pogojujejo podporo s sredstvi z zahtevo, naj organizacija izdela 

takšen načrt, 

· ta pristop omogoča organizacije, ki se lotevajo obsežnejših novih programov, gradnje 

objektov, kampanje za pridobivanje kapitala ali pomembne spremembe usmeritve, da 

zasnujejo jasno vizijo za prihodnost. 

· linearni pristop mnogokrat uporabljajo zato, da pokažejo široko sodelovanje javnosti, 

ali  ker morajo zasnovati načrt, ki bo javen dokument, dostopen pristašem in 

nasprotnikom organizacije. 

Zakaj je bolje uporabiti linearen pristop pri razvoju strategije nepridobitnih organizacij kot pa 

integralni pristop? Ker ni tako vseobsežno in izčrpno, lahko vodi do določanja s premalo 

informacijami, to pa do prenagljenih akcij; ker je integralni pristop prožen, lahko omaje 

zaupanje ljudi v dolgoročne načrte in ker integralni pristop temelji na procesu. 

Za organizacije in podjetja v razvoju je pomembno, da se držijo naslednjih pravil (Dimovski 

2005, 169): 
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· izbrati močno poslanstvo (pripadnost in motivacija zaposlenih sta glavno vodilo pri 

razvijanju strategije), 

· okolje, ki spodbuja (predvsem učenje), 

· prožni cilji (ambiciozni in jasni), 

· stalne izboljšave (razvojni načrti ne smejo biti togi, konstantni), 

· razvoj se začne in konča pri vrhu (poslanstvo vodstva organizacije morajo sprejeti tudi 

zaposleni, saj predstavlja osnovo za načrtovanje in postavitev ciljev). 

Posebej pomembno je upoštevanje javnih interesov, tj. interesov udeležencev v zunanjih 

okoljih nepridobitne organizacije. Vsaka organizacija je v neki meri javna in čim večja je ta 

mera, tem večji je vpliv interesov javnosti (udeležencev) na delovanje organizacije (Tavčar 

2005, 148). 

Poslanstvo nepridobitne organizacije je opredeljeno kot videnje upravljavskih namer v 

prihodnosti in temeljna pravila vedenja, s spoštovanjem katerih bi bila takšna prihodnost 

uresničljiva. Poslanstvo je kratko, prilagodljivo, prepoznavno in razumljivo vsem v 

organizaciji in čim več drugim zunaj nje (Kotler 2004). 

Poslanstvo predstavlja glavno vodilo vseh ciljev organizacije in razlog za obstoj organizacije. 

Skozi poslanstvo organizacija predstavlja svoja načela in dejavnosti, ki jo razlikujejo od 

drugih organizacij. Izraženo je kratko in jedrnato (Findeisen in Hebar 2008, 26). 

Vizija predstavlja, kaj želi organizacija doseči, postati, predstavlja mogoče in zaželeno stanje 

podjetja. Pučko (2003, 129) jo opredeli kot zaznavanje stanja, ki ga želi posameznik ali 

podjetje ustvarjati dolgoročno. Govorimo o zasnovi prihodnosti podjetja, s katero se 

poistovetijo tudi deležniki v podjetju. Za vodstvo predstavlja usmeritve, za zaposlene pa 

motivacijo. Vizija je zasnova za vsako podjetje, še posebej pa za podjetja v krizi. 

Pri primerjavi poslanstva in vizije je poslanstvo veliko bolj konkretnejše in na trdnih tleh, 

medtem ko je vizija bolj povezana s cilji organizacije in je visoko leteča, meglena. Zato je 

poslanstvo toliko bolj jasno. Vizijo povezujemo s prihodnostjo, poslanstvo pa z dejanskim 

stanjem, s sedanjostjo. Vizija podjetja se lahko venomer spreminja, medtem ko so cilji 

poslanstva večinoma dolgoročno zastavljeni. 

Bistvo sodobne razvojne strategije je, da se vodje in managerji vse bolj usmerjajo k taktičnim 

letnim načrtom in srednjeročnemu načrtovanju ter konstantnemu poudarjanju dodane 

vrednosti, ki jo ustvarjajo, zato tudi svoje zaposlene spodbujajo k stalnemu izobraževanju in 

rasti (Jobber 2010).  

Bistvo je, da si notranji in zunanji udeleženci delijo dovolj sorodnih vrednot, skupne temeljne 

smotre in usmeritve – vizijo; na skupnih vrednotah ljudi temelji kultura organizacije za 

doseganje ciljev; cilji in strategije pa so politika organizacije (Tavčar 2008, 57). 
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Ker mora organizacija upoštevati načela racionalnosti in mora oblikovati organizacijsko 

strukturo tako, da lahko uspešno in učinkovito uresničuje izbrano poslanstvo in cilje, je 

svoboda oblikovanja organizacijske strukture tudi pri nepridobitnih organizacijah le 

navidezna (Žnidaršič Kranjc 1996, 198). 

Okvirni model politike organizacije obsega kratkoročno tekočo, srednjeročno razvojno in 

trajno temeljno politiko, vsaka od njih pa cilje in strategije – dejavnosti, urejenost in sredstva 

za doseganje teh ciljev (Slika 7).  

Smotri temeljne politike izhajajo iz vizije, ki odraža interese vplivnih udeležencev 

organizacije. Cilji razvojne politike obsegajo uspešno delovanje z obstoječimi programi in 

uspešno, postopno snovanje novih programov. Dejavnosti obsegajo inoviranje, proizvajanje 

in trženje. Urejenost obsega delitev dela in pristojnosti, izvajanje procesov in povezovanje 

(Tavčar 2008).  

 

Slika 6: Okvirni model razvijanja politike organizacije 

Vir: Tavčar 2008, 305. 

 

Pri načrtovanju in oblikovanju strateških razvojnih ciljev je pomembno, čemu damo prednost 

in na kaj se je treba najprej osredotočiti (Pučko 2003, 165). Osredotočimo se na cilje, kot 

nadalje navaja Pučko (2003, 171), ki jih načrtujemo na osmih najbolj pomembnih področjih: 

· zaželen tržni položaj,  

· inovacije,  

· produktivnost, 

· obseg finančnih in fizičnih resursov, 
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· stopnja donosnosti, 

· kakovost dela vodenja in razvijanje te kakovosti, 

· učinkovitost vključenih (zaposlenih), 

· odgovorno ravnanje. 

 

Cilj tekoče politike je izpopolnjevanje razvojnih ciljev. Dejavnosti obsegajo učinkovito 

tekoče poslovanje in postopno ustvarjanje novih programov. Področje sredstev obsega 

uspešno sprotno gospodarjenje in razporejanje sredstev skladno z razvojno politiko 

organizacije (Tavčar 2008, 461; Stutley 2012, 290). 

3.3 Strateška analiza NO 

Lipovec (1987, 34‒35) opisuje organizacijo kot »sestav medsebojnih razmerij med člani 

podjetja, ki zagotavlja obstoj, razvoj in posebne značilnosti podjetja ter smotrno 

uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev delovanja podjetja«.  

Strateška analiza nepridobitne organizacije obravnava organizacijo kot sistem (Slika 8), ki se 

deli tudi na druge podsisteme, skupaj pa sestavljajo in zaokrožajo celoto. Razvojna strategija 

obravnava nepridobitno organizacijo kot podsistem, pri katerem je nujna delitev na 

podsisteme, ki zaokrožajo nepridobitno organizacijo in so predmet strateške analize 

(Žnidaršič Kranjc 1996, 218‒219). 

Slika 7: Celovita analiza upravljalskega podsistema 

Vir: Prirejeno po Žnidaršič Kranjc 1996, 219; Kotler 1996. 

Analiza nepridobitne organizacije lahko poteka na osnovi opazovanja trenutnega delovanja: 

analiza organizacijskih predpisov, sheme, statuta, metodologije, poslovnikov in delovnih 
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mest. Lahko pa poteka tudi glede na mnenja deležnikov v organizaciji: z anketami, razgovori 

ipd. Na ta način pridobimo informacije o preteklem in trenutnem stanju organizacije. Gre za 

pomemben del načrtovanja strateške analize razvoja podjetja (Belak 1998). 

3.3.1 Uveljavitev sprememb in izoblikovanje ugleda 

Pisatelj in novelist ter dobitnik Pulitzerjeve nagrade Junot Diaz (2008, 51) je zapisal: »Ne 

želimo si spremembe, ki bi spremenila vse.« Predvsem pa po vsej verjetnosti nimamo te 

sreče, da bi se spremembe zgodile takrat, ko si želimo.  

Danes so meje med javnim, zasebnim in nepridobitnim sektorjem vedno bolj zabrisane. Zato 

tudi vse gospodarske spremembe, ki vplivajo na trg, vplivajo na nepridobitne organizacije 

(Bryson 2011, 6). Več znanja in izkušenj prinaša na eni strani več pripravljenosti na tveganje 

in spremembe, na drugi strani pa tveganje za te spremembe zmanjšuje (Potočan in Mulej 

2007). 

Stopnjo razvoja nepridobitnih organizacij je treba ocenjevati večdimenzionalno – upoštevati 

je treba ekonomske ter neekonomske kriterije, ki zajemajo socialne, kulturne in kognitivne 

parametre. Za zgled so države, ki ležijo v samem evropskem jedru, za njih je značilno, da 

njihove spremembe vplivajo na razvojno uspešnost in produktivno moč družbe (Adam idr. 

2001, 16‒17). 

Za nepridobitne organizacije in njihov razvoj je najpomembneje (Findeisen in Hebar 2008, 

60; Kaplan 2001): 

· razvoj novih priložnosti in sprememb in izboljšanje sedanjih in 

· razvijanje celotne panoge in krepitev predstavitve organizacije. 

 

Pri oblikovanju sprememb ne gre za statično postavko, temveč za poznavanje razvoja in 

prehajanja razvojnih stopenj (npr. od dinamične faze nastajanja do relativno »stereotipne« 

faze stabilnosti). Ugled organizacije in njegovo izoblikovanje sicer ima značilnosti trajnosti 

in stabilnosti, vendar je nanj možno vplivati. 

 

Pri obravnavanju ugleda organizacije je treba ločiti in upoštevati (Hollensen 2010): 

· prepoznavnost: javnost si lahko oblikuje svoje mišljenje le o tistih organizacijah, ki jih 

pozna, oziroma ve, da obstajajo, 

· imidž: (angl. reputation, image): dober/slab glas odloča o tem, ali bo javnost 

organizaciji v dialogu verjela in zaupala, 

· identiteta: s svojim profilom se organizacija razlikuje od svojih konkurentov, ki imajo 

morda celo primerljiv ugled. 
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Spreminjanje osnovne urejenosti organizacije je sestavina razvojne politike, delovanje v 

okviru te urejenosti pa značilnost sprotne politike organizacije. Za spreminjanje razvojne 

politike je vselej pomembno, da deluje v okviru temeljne politike in prepozna kulturo 

organizacije ter se kljub spreminjanju opira nanjo. Slabše navadno deluje politika, ki ni 

naravnana in skladna z organizacijsko kulturo (Biloslavo 2006, 361‒362).  

V procesu strateškega načrtovanja in razvoju je nujno sprejeti odločitve o tem, v kakšnem 

medsebojnem odnosu oziroma medsebojni odvisnosti so ali bodo posamezni nosilci ugleda 

organizacije. Gre za strateške odločitve o ne/povezanosti oziroma ne/odvisnosti ugleda 

celotne organizacije z ugledom njenih organizacijskih delov (Radonjič in Iršič 2011, 531). 

Ko se odločimo za spreminjanje in rast strategije organizacije, se spreminjajo vse politike 

organizacije: cilji in strategije, dejavnosti, urejenost in sredstva. Spremenljivost pa narašča v 

smeri od dolgoročne temeljne, prek srednjeročne razvojne do kratkoročne tekoče politike 

organizacije (Tavčar 2008, 371).  

Premišljeno spreminjanje razvojne politike temelji na snovanju in uresničevanju novih 

temeljnih zmožnosti kot osnove za prihodnjo konkurenčnost. Obstoječe temeljne zmožnosti 

hitro izgubljajo veljavo, bodisi zaradi spreminjanja potreb bodisi zato, ker prednost novosti 

izničijo konkurenti s posnemanjem (Biloslavo 2006, 379‒380).  

3.3.2 Merila in standardi uspešnosti 

Za nepridobitno organizacijo je pomembno, da uporablja razvojno strategijo in strateški načrt 

kot dinamičen in ne kot statičen inštrument obstoja. Ob koncu vsakega določenega obdobja in 

ob koncu vsake akcije ovrednoti napredek, ki ga je napravila k smotrom, ki jih določa 

strateški načrt, saj je ta najboljše, kar organizacija zmore za prepoznavanje področij, ki terjajo 

izboljšave in razvoj (Tavčar 2005, 187). 

Merjenje in presojanje sta prvi pogoj za obvladovanje organizacije. Merjenje temelji na 

merilih, presojanje na sodilih, dopolnjujejo pa jih standardi uspešnosti, to so pričakovane 

vrednosti meril oz. sodil za doseganje ciljev organizacije, večinoma v izbranem časovnem 

obdobju (Tavčar 2008, 482). 

Kakovostno merjenje in presojanje razvojne strategije mora izpolnjevati tri zahteve: 

enostavno in pregledno, natančno, vseobsežno (Radonjič in Iršič 2011, 727).  

Nadzorovanje je zelo sestavljena dejavnost managementa, zato bi lahko iz vsebinskega 

zornega kota splet dejavnosti nadzora v vsebinskem smislu razdelili na štiri vrste nadzora 

(Kotler 1998, 743): 

· nadzor letnega načrta razvoja, 

· nadzor dobičkonosnosti, 
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· nadzor učinkovitosti in 

· strateški nadzor. 

 

Merjenje uspešnosti je medsebojno prepletena dejavnost več vsebinskih sklopov. Pri reviziji 

strateškega načrtovanja pa gre za celovito, sistematično, neodvisno in periodično proučevanje 

tržnega okolja, ciljev, strategij in dejavnosti organizacije (Kotler 1998, 748). Poleg Kotlerja 

je tudi nekaj drugih avtorjev razvilo edinstvene modele in pripomočke za lažje in učinkovito 

nadziranje dejavnosti managementa.  

Zanimiv je predvsem model za analizo (ter vrednotenje in nadzor) razvojne strategije, ki sta 

ga Radonjič in Iršič (2011, 739). 

 

 

Slika 8: Izhodiščni model za aktivnosti in dejavnosti v managementu organizacije 

Vir: Radonjič in Iršič 2011, 739. 

3.4 Spremembe v družbi 

Večina sprememb je nastala ob prehodu iz industrijske v postindustrijsko družbo, predvsem 

ob spreminjanju družbe, ki svojo razvojno uspešnost gradi na upoštevanju človeškega, 

intelektualnega, kulturnega in socialnega kapitala. Zato je za vse nepridobitne organizacije 
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pomembno, da izoblikujejo strateške programe na osnovi opisanih kriterijev. Zgled 

predstavljajo predvsem zahodnoevropske družbe in organizacije (Finska, Irska ...), ki so svojo 

majhnost in obenem pomanjkljivost v kritični masi nadomestile z angažiranjem človeških 

virov in z njihovo vključitvijo v kompleksne procese družbene globalne produkcije in 

reprodukcije, pri tem pa jim je uspelo ohraniti in okrepiti lastno identiteto (Adam idr. 2001, 

16‒17).  

Večina športnih organizacij in društev v Sloveniji se danes močno razvija predvsem zaradi 

posameznikovega in tudi potrošnikovega zavedanja o pomembnosti zdravega življenjskega 

sloga in kakovosti življenja, ki močno vpliva na blaginjo družbe (Šugman, Bednarik in 

Kolarič 2002; Nacionalni program športa 2014–2023, Ur.l.RS, št. 26/14).  
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4 ŠPORTNA ORGANIZACIJA 

Zanimiva splošno razlaga pojma organizacija pojasni, da je organizacija sociokulturni sistem 

(Hudson 2003, 3-5). Opredelimo jo lahko tudi kot usmerjena skupina z enakimi 

funkcionalnimi cilji deležnikov (Shank in Lyberger 2015, 93). Navadno pa ima ta skupina 

različne socialne interese. 

Dejavnost, gibanje in šport se razvijejo iz individualne potrebe po obvladovanju svojega 

telesa in duha. Ko se v skupine združuje več ljudi z enakimi zanimanji, nastane potreba po 

formalni ureditvi usklajevanja teh skupnih zanimanj.  

Kadar gre za telesno dejavnost, se formalne skupine imenujejo športna društva oziroma 

športni klubi, ki so osnovna športna organizacijska celica. Zaznati pa je konstantno rast, 

razvojanje in zanimanje za organizairanje športnih dejavnosti, tako pri nas kot po svetu 

(Houlihan 2014, 2; Paramio-Salcines, Babiak in Walters 2013, 73) 

Poslanstvo športa v Sloveniji opredeljuje Resolucija nacionalnega programa športa 

2014‒2023 in govori tudi o vlogi in pomenu športnih društev, ki prebivalcem ponujajo 

kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne 

družbe, ki si s svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit 

celotne skupnosti. 

Osnovne športne organizacije in društva se združujejo dalje glede na enakost oziroma 

podobnost same telesne dejavnosti ali predmeta, s katerim dejavnost opravljajo. Na lokalni 

ravni v občinske športne zveze, na nacionalni pa v nacionalne športne zveze ali druge oblike 

športnega združenja, ki se na koncu združujejo v slovensko krovno športno organizacijo 

imenovano Olimpijski komite Slovenije ‒ združenje športnih zvez ‒ OKS ZŠZ.  

Na lokalni in državni ravni nepridobitno v športu delujejo tudi javni zavodi, povezani s 

športom (OKS 2014). 

Ustanavljanje športnih društev je dokaj enakomerno porazdeljeno po celi Sloveniji in je 

število na 1000 prebivalcev primerljivo z razvitimi državami. To pomeni, da so ljudje v 

Sloveniji ustrezno športno dejavni. 
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Slika 9: Število društev na 1000 prebivalcev po statističnih regijah 

Vir: Zavod za šport Republike Slovenije 2013. 

4.1 Nacionalna panožna športna zveza 

Posamezna nacionalna športna zveza združuje klube in društva, ki skupaj uresničujejo svoje 

interese skladno s cilji in strateškimi usmeritvami. Smoter NPŠZ je, da je sestavni del OKS 

ZŠZ, vendar mora za to izpolnjevati določene pogoje, ki so opredeljeni v Pravilniku OKS in 

Pravilniku o članstvu v OKS (OKS 2015). 

V Sloveniji je po zadnjih podatkih Zavoda za šport RS z dne 11. 2. 2016 registriranih 70 

športnih zvez, ki je vsaka po sebi dovolj različna, da je lahko samostojna. Pomeni, da v 

Sloveniji ne moreta obstajati dve kolesarski zvezi pod okriljem nacionalnega programa 

športa. 

NPŠZ so prepoznane kot gonilna sila športne panoge v državi, njihove poglavitne naloge pa 

so (Hernandez 2002, 22): 

· pridobivanje športnikov oziroma dejavnosti željnih, organiziranje posameznih skupin 

in omogočanje pogojev za dejavnosti; 

· organiziranje in promoviranje sistema tekmovanj v lokalnem, regionalnem, 

nacionalnem in mednarodnem okolju; 

· selekcioniranje ter priprava tekmovalcev za mednarodna tekmovanja, ki so v sistemu 

mednarodne panožne športne zveze; 

· predlaganje tekmovalcev za nastop na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem 

Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) ‒ olimpijske igre, olimpijske igre 

mladih ipd.; 
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· zagotavljanje pogojev za izobraževanje strokovnega osebja s področja športa in 

organiziranje množičnih dejavnosti na nacionalni ravni; 

· zagotavljanje infrastrukture za izvedbo športne vadbe in tekmovanj. 

Skozi čas se pojavljajo nove potrebe in nove interesne skupine znotraj posamezne NPŠZ in se 

zato dejavnosti spreminjajo, dodajajo oziroma spreminjajo pa se tudi cilji in s tem naloge.  

Zelo nazorno lahko to razberemo iz načrta želenih sprememb strukture izdatkov za letne 

programe športa, financiranih iz javnih financ, kjer je jasna usmeritev vlaganja v prostočasno 

športno vzgojo otrok in mladine, vrhunski šport in športno množičnost oziroma rekreacijo 

(Kolar 2012). 

Potrebna sredstva za izpeljavo letnih programov športa na državni ravni določita ministrstvo, 

pristojno za šport in za državna proračunska sredstva, ter svet FŠO za sredstva iz iger na 

srečo.  

Preglednica 4: Želena sprememba strukture izdatkov za letne programe športa 

 

Vir: Kolar 2012, 61. 

4.2 Predstavitev Kolesarske zveze Slovenije 

Kolesarjenje je dejavnost v javnem interesu na področju športa in je v Republiki Sloveniji 

družbeno pomembna športna in ekonomska dejavnost. 

Kolesarska zveza Slovenije (KZS) je pravna oseba zasebnega prava, deluje v javnem interesu 

na področju športa in skladno s predpisi o društvih (KZS 2016). 

KZS je bila ustanovljena že v obdobju Jugoslavije in je bila ena izmed članic Biciklističkog 

saveza Jugoslavije. Po osamosvojitvi Republike Slovenije je tudi KZS postala samostojna in 

bila 30. januarja 1992 sprejeta v svetovno kolesarsko organizacijo Union cycliste 
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internationale (UCI). UCI je bila ustanovljena že v začetku 20. stoletja, leta 1900, na pobudo 

Belgije, Francije, Italije, Švice in Združenih držav Amerike. Kot profesionalna kolesarska 

zveza ima sedež v švicarskem mestu Aigle. Države ustanoviteljice so še danes glavne velesile 

kolesarskega športa v svetu. UCI je krovni organ za klasifikacijo mednarodnih kolesarskih 

tekmovanj, ki poleg tega podeljuje licence kolesarjem ter razsoja v primerih uporabe 

nedovoljenih sredstev oziroma dopinga (KZS 2009). 

Podobne so tudi osnovne naloge KZS, le da je za dopinške primere zadolžen drug organ, ki se 

imenuje Slovenska antidopinška agencija (SLOADO). V športu doping predstavlja veliko 

težavo in se s tem na svetovni ravni načrtno ukvarjajo. Športni management bo moral v 

prihodnosti problematiko dopinga uvrstiti med prioritetne dejavnosti, za to nameniti ustrezna 

sredstva, predvsem pa poskrbeti za sprotno posodabljanje sistemov in še bolj vključiti 

znanstveni pristop (Engelberg in Skinner 2016, 1‒5). 

Članstvo v UCI je omogočilo, da so se slovenski kolesarji lahko udeleževali vseh večjih 

mednarodnih tekmovanj. Poleg tega so se tudi v Sloveniji organizirale prireditve z 

mednarodno udeležbo, saj je članstvo v UCI osnovni pogoj za vpis posamezne prireditve v 

svetovni koledar kolesarskih dogodkov.  

KZS je tudi članica Evropske kolesarske zveze Union Europeenne de cyclisme (UEC), ki 

združuje 50 držav Evrope. Članstvo v UEC je za KZS pomembno, ker je deležna subvencij 

za izvedbo projektnih programov, ima pa Slovenija v managementu UEC tudi svojega 

predstavnika. Glede na to, da je kolesarstvo v svetovnem merilu najbolj razvito v Evropi, so 

evropski člani tudi najmočneje zastopani v UCI, čeprav je vpliv ZDA, Avstralije in afriških 

držav vse večji. 

Okvir delovanja KZS je določen s statutom, ki je bil nazadnje posodobljen 15. 6. 2013 (KZS 

2013). V splošnih določbah statuta je kot prvi člen izpostavljeno poslanstvo. Polno ime je 

Kolesarska zveza Slovenije, v praksi se pogosto uporablja KZS. Sedež KZS je v Ljubljani. 

Ima svoj pečat pravokotne oblike, kjer je stilizirana figura kolesarja in napis »Kolesarska 

zveza Slovenije« ter francoski prevod »La federation cycliste de Slovenie«. Francoski jezik je 

bil dolga leta uradni jezik UCI, šele v zadnjem času ga izpodriva angleščina. Posamezniki, ki 

po pooblastilu KZS sodelujejo z drugimi organizacijami in institucijami, s svojimi nalogami 

in pravicami zastopajo interese KZS. Funkcionarji KZS, razen generalnega sekretarja, 

delujejo prostovoljno in za svoje delo niso plačani, razen v primerih, ko je s statutom izrecno 

določeno drugače (KZS 2013). 

KZS deluje po načelih: 

· javnosti, 

· enakopravnosti, sodelovanja in soodločanja ter 

· nepridobitnosti. 
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KZS uresničuje svoja načela tako, da: 

· spodbuja dogovarjanje o vseh za kolesarski šport pomembnih vprašanjih med člani 

KZS in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov KZS, 

· zasleduje splošno družbeno koristne cilje skladno z nalogami, opredeljenimi v statutu, 

· sredstva, s katerimi razpolaga, uporablja samo za uresničevanje teh nalog, 

· vse morebitne presežke prihodkov nad odhodki nameni za dejavnost, opredeljeno s 

pravili, programi in začrtanimi cilji (KZS 2013). 

4.2.1 Organiziranost KZS 

Organi KZS so: 

· skupščina KZS, 

· predsedstvo KZS, 

· disciplinska komisija, 

· arbitražna komisija, 

· nadzorni odbor, 

· strokovni svet in 

· komisija za mednarodne odnose. 

Najvišji organ KZS je skupščina KZS, ki jo sestavljajo vsi klubi in društva. Predsedstvo KZS 

pa je izvršilni organ skupščine, ki vodi delo KZS in je sestavljeno iz 15 članov. Na čelu KZS 

je predsednik, ki tudi zastopa KZS. Predsedstvo ima tudi tri podpredsednike po 

funkcionalnem načelu in deluje po določilih poslovnika, ki ga sprejme skupščina KZS. 

Disciplinska in arbitražna komisija ter nadzorni odbor se formirajo zaradi zagotavljanja 

delovanja KZS skladno s statutom, poslovnikom in pravilniki. Strokovni svet pa skrbi za 

snovanje sodobnih športnih programov, ki so osnova za delovanje treh športnih odborov, ki 

so v statutu opredeljeni kot delovna telesa. Poleg teh treh odborov je delovno telo še Društvo 

kolesarskih sodnikov Slovenije. Po statutu KZS ima naslednja delovna telesa (KZS 2013): 

· odbor za cestno in velodromsko kolesarstvo, 

· odbor za gorsko kolesarstvo in BMX, 

· odbor za množičnost in rekreacijo ter 

· društvo kolesarskih sodnikov. 
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Slika 10: Organigram KZS 

Vir: KZS 2013. 

4.2.2 Poslanstvo KZS 

KZS (2008)  ima v statutu in tudi na vidnem mestu na svoji spletni strani izpostavljeno svoje 

poslanstvo, ki se glasi: 

Kolesarska zveza Slovenije (KZS) združuje društva, klube, organizacije in 

posameznike, ki se ukvarjajo s kolesarskim športom na območju Republike Slovenije 

in se v KZS združujejo z namenom, da bi skupno izvajali naloge, pomembne za razvoj 

kolesarskega športa, za razvoj kolesarske dejavnosti na splošno, predvsem pa razvoj 

slovenskih kolesarskih reprezentanc.  

Predstavljeno poslanstvo v nekaj besedah celovito opiše namen obstoja KZS. Po pogovoru z 

intervjuvancem iz KZS je podan predlog, da se iz besedne zveze »predvsem pa razvoj 

slovenskih kolesarskih reprezentanc« izbriše beseda »predvsem«, ker so za sodobno KZ 

pomembne vse dejavnosti. Brez sinergije vseh si je nemogoče predstavljati konkurenčnost v 

sami panogi, še bolj pa na trgu vseh športov. 

4.2.3 Razvojna strategija KZS 

Intervju s KZS (INT0) nam je omogočil podroben vpogled v delovanje KZ. Splošna 

ugotovitev je, da je KZ do sedaj delovala zelo uspešno, predvsem pri tekmovalnih rezultatih, 

ki so bili tudi izpostavljeni kot prioriteta v vseh zapisanih ciljih. Z vidika dodane vrednosti pa 

bo treba dejavnosti preusmeriti tudi na druga področja, saj je pomemben del vizije KZS 
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okrepiti položaj oziroma status KZS kot krovne organizacije kolesarstva v Sloveniji v vseh 

oblikah športnih dejavnosti, kot drugih, ki pozicionirajo kolesarstvo in kolesarja v slovenski 

družbi. 

 

Podobno se v globalnem merilu kolesarstvo kot panoga uveljavlja na osnovi vnaprej izdelane 

razvojne strategije s poudarkom na povečevanju gledanosti največjih dogodkov po televiziji. 

Narejena je bila raziskava ene največjih kolesarskih dirk španske Vuelte. Dirka je bila dolgo 

časa deležna pozornosti predvsem lokalnih medijev, z angažiranjem nove agencije se je 

spremenil tudi ključni management z usmeritvijo v globalni trg, ob tem pa se ne zanemarja 

lokalnega (Kettner - Hoeberg in Lopez 2015, 181‒196). 

KZS se srečuje s problematiko financiranja vseh programov, ki jih posamezni odbori 

načrtujejo. Sredstev državnih institucij je vsako leto manj, zato bo treba zagotoviti druge vire. 

Opaženo je uspešno načrtno delo z mladimi športniki, KZS pa se zaveda, da vrhunskih 

talentov za doseganje medalj na najvišjih tekmovanjih ne prinese vsaka generacija. V 

prihodnosti bo potrebne več usmeritve v množični šport, ki dolgoročno lahko generira 

sredstva za izvajanje vseh načrtovanih programov. Pri vključevanju v različne institucije, 

povezane s športom in delovanjem v povezovanju s športom, se ugotavlja, da KZS nima 

dovolj ustreznega kadra. Potrebno bo načrtno delo z mladimi, usmeritev v izobraževanja in 

pridobitve ustreznih izobrazb, ki so navadno pogoj za kandidiranje. Brez ustrezne razvojne 

strategije je uspešen rezultat lahko le ugibanje (INT0). 

Priprava razvojne strategije za daljše prihodnje obdobje je za posamezno organizacijo zelo 

pomembna. Pri tem mora KZS že ob snovanju upoštevati različne scenarije oziroma možnosti 

razvoja. Mora pa tudi natančno vedeti, kaj so v preteklosti delali narobe in kaj je bilo dobro in 

bi kot dobro prakso veljalo nadaljevati. 

Predsedstvo KZS je ob prevzemu mandata opravilo analizo stanja in postavilo vizije KZ. 

Zavedajo se, da zgolj na osnovi izkušenj in intuicije, kaj se bo dogajalo v prihodnje, ne bo 

odličnosti v vodenju KZ, saj bi s tem dogajanje in doseganje ciljev prepustili naključju. To je 

bil pomemben miselni preskok, ki je v začetni fazi temeljil zgolj na teoretičnih osnovah in 

priporočilih ter izkustvih posameznih članov KZS iz poslovnega sveta. Na svojem letnem 

posvetu vseh kolesarskih delavcev v letu 2014 je KZS pristopila z načrtnim študijskim 

pristopom. Osnovni interes je bil prikazati vsem, ki delujejo v KZS ali po klubih oziroma 

kako drugače delujočih v kolesarstvu v svojem okolju, da je za uspešen nadaljnji razvoj 

potrebno strateško razmišljanje (INT0). 

Za iztočnico je bilo postavljeno vprašanje o zavedanju poslanstva KZS in njenih vizijah. Ali 

v dani situaciji KZS lahko pojasni, zakaj ji nekaj uspeva oziroma zakaj ne, kako ponoviti 

dobro in izboljšati slabo? KZ ima svetovne prvake. Ali ve zakaj? (KZS 2014)  
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Izpostavljene so bile najbolj klasične oblike mnenj in odločitev, ki so navadno prepuščene 

naključju glede uspešnosti (KZS 2014): 

· KZS potrebuje čim več sponzorjev, 

· treba je imeti čim več kolesarskih prireditev, 

· na svetovnem prvenstvu morajo kolesarji dosegati dobre rezultate, 

· nekdo se mora dogovoriti na ministrstvu za manj ovir pri organizaciji, 

· naši sodniki so slabi, 

· o kolesarstvu bi se moralo več pisati. 

Udeleženci so se strinjali, da je precej večja verjetnost uspešnosti, če se KZ odloči za 

strateški pristop, kjer si postavi povsem enostavna vprašanja (KZS 2014): 

· kam oziroma kaj KZS želi, 

· kako bo to dosegla, 

· kdo bo to izvedel, 

· do kdaj bo izvedeno in  

· kako bo izvedeno.  

KZS je vključila vse udeležence, ki so podajali svoje predloge v obliki »možganske nevihte« 

(brain storming). S tem je želela motivirati vse, da sodelujejo pri odpiranju in reševanju 

problematike, predvsem pa pri snovanju novih idej, ki so lahko osnova za kreiranje razvojne 

strategije KZ z vizijami (KZS 2014): 

· generalno uresničevanje poslanstva, 

· KZ mora postati stabilna organizacija na samostojnih finančnih temeljih, 

· rezultatsko v stiku s svetovno konkurenco v cestnem in gorskem kolesarstvu, 

· odprtost za razvoj novih disciplin kolesarstva, 

· KZ mora postati ključna organizacija množičnega kolesarstva in kolesarjenja nasploh, 

· KZ mora biti glavni snovalec in povezovalec dejavnosti za ustrezno pozicioniranje 

kolesarjev v družbi.  

Naslednji korak je odločanje o strategiji s postavitvijo strateških ciljev ter priprava 

poslovnega modela za izvedbo strategije. Glede na to, da so v kolesarskem svetu vzorčne KZ, 

je treba poleg lastnih idej in zamisli poiskati primere dobrih praks in jih uporabiti v svojem 

poslovnem modelu ali jih prilagoditi okolju, iz katerega izhaja KZS. 

V ta namen smo opravili raziskavo z vključitvijo tujih KZ in s ciljem ugotoviti poslovne 

strategije uspešnih in naprednih KZ in na osnovi katerih dobrih praks gradijo svojo uspešnost 

in učinkovitost. 
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5 RAZISKAVA 

S pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno in 

izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je 

to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 

števila (Mesec 1998, 26; Churchill in Iaccobucci 2005). 

V kvalitativnem raziskovanju preiskujemo enega ali nekaj primerov. Ne zanimajo nas 

posploševanja v obliki frekvenc določenega fenomena, ampak iščemo poti in načine 

organiziranja, strukture, izkušnje in tudi dobre prakse. Tako je skoraj vsaka kvalitativna 

raziskava študija primera (Kordeš in Smrdu 2015, 23). 

Uporabili smo primarne podatke, zbrane na osnovi poglobljenih intervjujev s ključnimi 

osebami posameznih zvez, ki predstavljajo dobre prakse. Vzorec je namenski, saj želimo 

pridobiti podatke od oseb, ki so pristojne za podajanje verodostojnih odgovorov. 

5.1 Cilji in metodologija kvalitativne raziskave 

Poglavitni cilj kvalitativne vsebinske analize je bil oblikovanje konceptov in eksplanacije, tj. 

utemeljene teoretične formulacije, ki se bere kot pripoved o pomenu oblikovanja jasne 

razvojne strategije kolesarske organizacije in prepoznavnosti kakovostnih dobrih praks 

kolesarske organizacije. Iščemo poti in načine organiziranja, strukture, izkušnje in tudi dobre 

prakse. 

Pričujoča utemeljena teorija oziroma interpretacija podatkov o strategijah razvoja krovne 

kolesarske organizacije temelji na večfaznem pristopu kvalitativne vsebinske analize. Analizo 

empiričnega gradiva smo delili v šest temeljnih korakov (Mesec 1998, 75):  

· urejanje gradiva, 

· določitev enot kodiranja, 

· odprto kodiranje, 

· izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 

· odnosno kodiranje in 

· oblikovanje končne teoretične formulacije. 

Vse utemeljene teorije, izhajajoče iz kvalitativne vsebinske analize, opredeljujejo trije 

temeljni elementi:  

· pojmi, 

· kategorije in 

· sodbe ali trditve. 
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Zelo pomemben postopek pri kvalitativni vsebinski analizi je kodiranje, ki ga Glaser in 

Strauss (1967) imenujeta selektivno kodiranje in v katerem se ključne kategorije primerjajo 

med seboj in se razporedijo v domnevne odnose, ki smo jih najbolj razumljivo in slikovito 

prikazali v paradigmatskem modelu ob zaključku raziskave. 

Enako kot pri kvantitativnem raziskovanju smo si tudi pri kvalitativnem lahko pomagali z 

enim izmed uporabnih računalniških programov Atlas.ti. Gre za računalniški urejevalnik 

besedil za analizo podatkov, ki nam je omogočil hitro in organizirano vpisovanje besedil ter 

hitro in pregledno pisanje vmesnih in končnih poročil, ki so nastali med raziskovalnim 

procesom in analizo in na enostaven način grafično predstavijo ključne ugotovitve analize 

kvalitativnih podatkov.  

Atlas.ti je kot nova generacija računalniških tehnologij za kvalitativno analizo podatkov 

ponudil analitična in vizualizacijska orodja, ki so nam pomagala pri uvidu v nove poglede na 

preučevane podatke oziroma domnevne odnose med kategorijami in pri pisanju interpretacije 

raziskovalnega pojava (Lamut in Macur 2012, 2). 

5.2 Izvedba raziskave 

S pomočjo kvalitativne raziskave smo želeli natančno raziskati, kako svojo razvojno 

strategijo uresničujejo kolesarske zveze v Evropi. Izbrali smo sedem kolesarskih zvez. Pri 

izboru vzorca za izvedbo intervjujev nas je vodil pogoj, da gre za KZ z dolgoletnim stažem in 

izkušnjami. Za KZS so za obravnavo najbolj primerne države, kot so Švica, Finska, Irska, 

Danska, Nizozemska, Velika Britanija in ZDA. Pri tem smo upoštevali, da so KZ uspešne v 

tekmovalnem smislu, kar pomeni, da smo lahko predpostavljali dobro organiziranost in 

ustrezen sistem. Po predvidevanju, na katerih področjih je posamezna KZ uspešna, smo 

napravili spekter, ki bi nam pomagal pri sestavljanju celovite razvojne strategije naše KZ. 

Najprej smo intervju izvedli s KZS, da smo dobili poglobljen vpogled v organizacijo, ki je 

bila naše izhodišče za raziskovanje. 

Izbor intervjuvanih oseb smo naredili načrtno, glede na poznavanje razmer in upoštevanje 

hierarhije v posamezni KZ. V raziskavi smo jih označili s kratico INT in številko, s katero 

smo identificirali posamezno KZ. Vnaprej pripravljeni poglobljeni intervju je obsegal 

vprašanja za dva temeljna sklopa: 

· razvojna strategija in 

· dobra praksa. 

V sklopu razvojna strategija je bilo 14 vprašanj in v sklopu dobra praksa 22 vprašanj. 

Posamezen intervju je trajal približno 60 minut. Podatke smo sproti beležili, za lažjo 

osvežitev spomina smo jih tudi posneli. S posameznimi intervjuvanci smo naknadno še 
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dodatno navezali stik za obrazložitev določenih odgovorov. Vsebino odgovorov smo 

dosledno vnesli v kodirno tabelo.  

Pri formiranju ključnih vsebin imajo pomembno vlogo tudi sprotni opomniki, v katere si 

lahko raziskovalec zapiše ideje za morebitne kategorije, definicije kategorij ali odnose med 

njimi (Vogrinc 2008, 67). 

Analizo kvalitativnega gradiva smo začeli z redukcijo oziroma z ureditvijo podatkov, ki sta 

od nas zahtevali osredotočenost in abstraktno razmišljanje o podatkih in njihovo morebitno 

preoblikovanje glede na namen raziskave. Stopnji redukcije sta sledili organizacija in 

obdelava podatkov, pri čemer je šlo za organiziran proces odkrivanja pomena besedila z 

izborom in združevanjem podatkov (pojmov in kategorij), ki so omogočili sklepanje in 

njihovo predstavitev s sklepno fazo, z oblikovanjem paradigmatskega modela. Analitičen 

proces smo zaključili z iskanjem vzorcev interakcij med različnimi kategorijami znotraj tega 

modela in z integracijo odkritij v utemeljeni teoriji (Lamut in Macur 2012, 180). 

5.2.1 Opis vzorcev 

Irska KZ  

Intervjuvanca smo označili z INT1. Irsko smo izbrali, ker se je pred časom lotila popolne 

prenove svoje KZ in je zaznati sodoben pristop. Irska sicer slovi, da kljub majhnemu številu 

prebivalcev dosega vrhunske rezultate, saj so njeni predstavniki zmagovali na največjih 

dirkah na svetu (Tour de France, Giro d' Italia, svetovno prvenstvo), v KZ pa želijo vključiti 

čim širše množice. 

Danska KZ 

Intervjuvanca smo označili z INT2. Danska ima dolgo kolesarsko tradicijo in je dežela, kjer 

je kolo prvo prevozno sredstvo. V vseh večjih mestih je opaziti množice, ki se s kolesom 

prevažajo na delo ali v šolo. Z različnimi pristopi želijo kolesarje navduševati za udeležbo na 

kolesarskih dogodkih in za včlanitev v KZ. Zelo dobro skrbijo za mlade talente in dosegajo 

vrhunske rezultate. 

Finska KZ 

Intervjuvanca smo označili z INT3. Finska je prav tako kot Irska izvedla popolno prenovo. 

Sicer celotni finski šport preživlja krizo, ampak na finski KZ so mnenja, da bodo z ustreznim 

pristopom kolesarstvo pripeljali na želeno raven. Strateški načrt je bil postavljen v smeri 

trajnostnega razvoja z upoštevanjem okoljskih vrednot in tudi z ozaveščanjem podjetij glede 

družbene odgovornosti. 
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Švicarska KZ 

Intervjuvanca smo označili z INT4. Švica je športno zelo razvita dežela in ima veliko dobrih 

vzorčnih modelov uspešnosti v športu, še posebej izpostavljajo smučarsko zvezo. Vizija 

njihove KZ je, da bo ta ena najbolj prepoznavnih športnih organizacij v Švici, ki bo s svojimi 

dejavnostmi privabila vlagatelje, pripravljene financirati programe. Okrepitev dela po šolah je 

pomembna, ker je konkurenca med športi v Švici zelo velika, z organizacijo kolesarskih 

prireditev pa želijo dati možnost sponzorjem za dejavno dolgoročno vključitev v kolesarstvo. 

Rast KZ vidijo v sredstvih, pridobljenih na tak način. Želijo ohraniti tudi vrhunske rezultate, 

ki Švico v globalnem merilu postavljajo med najboljše. 

Britanska KZ 

Intervjuvanca smo označili z INT5. Kolesarstvo so približali množicam, tako da so najprej 

ustvarili razmere za to z ustrezno infrastrukturo (kolesarske poti, varne široke ceste, 

kolesarski poligoni in popularni velodromi), ki omogoča gibanje najširšim množicam. 

Popularnost kolesarskega športa je začela skokovito rasti v zadnjem desetletju z uspehi 

tekmovalcev. Predvsem na velodromu v olimpijskih disciplinah. Za izvedbo programov so 

pridobili bogate sponzorje (loterija, Sky). Na tekmovalni ravni vključujejo vse najboljše, kar 

premore (znanost, tehniko, organizacijo). Osnovni podatek pa je, da britansko kolesarstvo 

temelji na masivni podpori. 

Nizozemska KZ 

Intervjuvanca smo označili z INT6. Nizozemska KZ je usmerjena v razvoj mladih športnikov. 

Imajo vzpostavljen celoten sistem od animacije najmlajših do iskanja najbolj talentiranih, 

razvoja talentiranih ter priprave na profesionalno kariero. Ta sistem je bil prvi tovrsten v 

svetu. Menijo, da tradicija, znanje in veliko zanimanje športnikov in širše javnosti vrtijo kolo 

razvoja. Pred nekaj leti so se morali spopasti tudi s širšo in odmevno afero z dopingom med 

vrhunskimi športniki in zato občutili veliko pomanjkanje sponzorskih sredstev. Nizozemska 

je država, kjer je kolesarjenje kultura. 

Ameriška KZ 

Intervjuvanca smo označili z INT7. Kolesarstvo je v ZDA vse bolj popularno med množico. 

KZ je organizirana tako, da generalno skrbi za razvoj. Sponzorji so pripravljeni vlagati le v 

povsem vrhunske rezultate oziroma zares odmevne dogodke. Njihova strategija je poskrbeti 

za čim večje število članov, saj njihovi programi slonijo na podpori množic, ki se včlanjujejo 

v KZ, saj s tem prispevajo svoj delež ‒ donacijo. Strateško pomembno je tudi, da k 

sodelovanju pridobijo proizvajalce koles, prehrane in drugih podjetij, ki so povezana s 

kolesarstvom. Zelo pomembna je tudi fundacija za razvoj mladih talentov, ki dolgoročno 

skrbi za zagotavljanje vrhunskih rezultatov. 
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5.2.2 Interpretacija podatkov 

Tudi našo utemeljeno teorijo o morebitnih pristopih razvoja strategije krovne kolesarske 

organizacije opredeljujejo trije temeljni elementi (pojmi, kategorije in sodbe ali trditve).  

V določenih delih smo utemeljeno teorijo podkrepili tudi s citati intervjuvancev. Citatov smo 

se posluževali, ko smo želeli dodatno podkrepiti naše ugotovitve ali sodbe.  

Utemeljeno teorijo smo postavili tako, da smo kategorije, oblikovane v procesu kvalitativne 

vsebinske analize, povezali med seboj in odnose med njimi prikazali znotraj sheme ali 

paradigmatskega modela (Priloga 1).  

Selektivno kodiranje je bilo sinhronizirano s štirimi raziskovalnimi vprašanji, ki se 

osredotočajo na proučevanje KZS v kontekstu naslednjih iztočnic:  

· oblikovanje razvojne strategije, 

· prepoznavanje dobrih praks in  

· razmislek o smernicah nadaljnjega razvoja slovenske nacionalne KZ.  

Podane sodbe glede trenutnega stanja in delovanja KZS temeljijo na primerjavi z načini 

delovanja in načrtovanja nadaljnjega razvoja tujih nacionalnih KZ. Pri tem smo upoštevali 

dejstva, da v Sloveniji kolesarstvo nima dolgoletne in na nacionalni ravni sprejete kulture 

kolesarjenja, kot jo imata na primer Nizozemska in Danska, ter da sta bila razvoj in dosedanje 

delovanje KZS v primerjavi s tujimi nacionalnimi KZ stihijska. Zato smo se odločili, da je 

paradigmatski model deljen na štiri temeljne vsebinske sklope. Prvi se nanaša na pomen 

oblikovanja razvojne strategije kolesarskih zvez v tujini in v Sloveniji. Drugi vsebinski sklop 

izhaja neposredno iz pomena izdelave razvojne strategije in se nanaša na smotrnost 

oblikovanja strateškega načrta za uspešno delovanje KZ. Tretji vsebinski sklop obravnava 

pomen oblikovanja in kontinuiranega razvoja uspešnih oziroma dobrih praks KZ. Kot dobra 

praksa se predvsem pri tujih KZ izpostavlja sistem krepitve števila članstva in zato se četrti 

vsebinski del usmerja v proučevanje pomena in načrtovanja dejavnosti za vključevanje 

posameznikov ali klubov v KZ.  

V paradigmatskem modelu (Priloga 1) so štirje temeljni vsebinski sklopi ali raziskovalna 

vprašanja, označeni s kvadratki z oznakami 1, 2, 3, in 4, odnose med njimi pa označujejo 

puščice. Kvadratki A, B in C predstavljajo kategorije treh ravni. Tako so s kvadratki A 

izpostavljene kategorije prve ravni. Slednja pomeni, da gre za kategorije, s katerimi 

neposredno odgovarjamo na raziskovalna vprašanja in s tem posledično najbolj eksplicitno 

pojasnjujemo raziskovalni problem. Odnose med kategorijami prve ravni povezujejo puščice 

z oznako A. Kategorije na drugi ravni so kategorije, ki so v paradigmatskem modelu 

označene s kvadratki B. S temi kategorijami pojasnjujemo odnose znotraj posameznih 

kategorij prve ravni (puščica B). S kategorijami druge ravni navadno neposredno ne 

pojasnjujemo, oziroma osvetljujemo raziskovalnega problema. Kategorije na tretji ravni so 
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označene z oznako C in so vezane na relacije med kategorijami druge ravni. Kategorije tretje 

ravni so najbolj oddaljene od raziskovalnega problema, vendar z njihovo vključenostjo v 

paradigmatski model pridobivamo holistično/celostno in poglobljeno razumevanje 

proučevanega problema. So najbolj subtilni elementi za razumevanje dinamike 

raziskovalnega problema. Odnosi med kategorijami tretje ravni so označeni s puščicami z 

oznako C. 

5.2.3 Vsebinski poudarki razvojne strategije za uspešno delovanje KZ 

Z oblikovanjem razvojnih strategij se delovanje tujih KZ usmerja v številne vsebine. V 

nadaljevanju so naštete vsebine, ki so po mnenju intervjuvancev ključne za nadaljnji uspešni 

razvoj tujih KZ:  

· krepitev množičnega kolesarstva, 

· krepitev vrhunskega kolesarstva, 

· organizacija družbenih in tekmovalnih kolesarskih dogodkov,  

· krepitev podpore širše javnosti, 

· notranja reorganizacija KZ s poudarkom na vzpostavitvi razvojnih/specifičnih 

oddelkov, 

· izboljšanje kolesarske infrastrukture, 

· zagotavljanje ustrezne varnosti na kolesu, 

· dejavnosti za spodbujanje ali navduševanje otrok in mladostnikov za kolesarstvo in s 

tem tudi oblikovanje sistema za razvoj mladih talentov, 

· spodbujanje uporabe kolesa kot prevoznega sredstva, 

· izboljšanje finančne avtonomnosti,  

· krepitev članstva oziroma vključevanje vseh zainteresiranih posameznikov in klubov 

v KZ in  

· pridobivanje sponzorjev.  

Načrtovanje in izvajanje ključnih vsebin, predvidenih v razvojni strategiji KZ, naj bi bilo 

sinhronizirano z upoštevanjem »podpornih temeljev« oziroma okoljskih in kulturnih razmer 

države, v kateri deluje KZ.  

V nadaljevanju sledi bistvena vsebina odgovorov posameznih intervjuvancev, ki nakazujejo 

usmeritev posamezne KZ. Ob njihovih odgovorih smo navedli oznako (INTšt.), da smo 

seznanjeni s tem, za katerega intervjuvanca gre. 

V pravilniku Svetovne kolesarske zveze je določeno, da morajo biti kolesarski klubi oziroma 

društva člani nacionalne kolesarske zveze, če želijo biti vključeni v kolesarski tekmovalni 

sistem. Posamezniki ali kolesarski klubi z včlanjenostjo v nacionalno kolesarsko zvezo 

namreč pridobijo licenco, potrebno za nastope na kolesarskih tekmovanjih. Tako se zdi, da je 
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za tekmovalne oziroma profesionalne kolesarske klube/društva članstvo v določenih tujih KZ 

»nujno zlo, saj sicer ne bi mogli tekmovati na tekmovanjih«. (INT3)  

Zakonsko primoranost včlanjevanja tekmovalnih kolesarjev oziroma kolesarskih klubov v 

KZ skušajo tuje KZ uravnotežiti s ponudbo številnih ugodnosti za člane. Pri tem 

intervjuvanec ugotavlja, da so poleg pridobivanja tekmovalne licence ravno ugodnosti za 

člane »ključni razlog za včlanitev« v KZ. Ugodnosti, ki jih tuje KZ ponujajo svojim članom, 

so vezane na ugodnejša zavarovanja, obveščanje o kolesarskih dejavnostih in 

subvencioniranje lokalnih kolesarskih prireditev kluba. Čeprav so ponujene ugodnosti 

znatnega pomena za vključevanje posameznikov in klubov v KZ, pa intervjuvanci 

ugotavljajo, da je za krepitev članstva vedno bolj pomembna posameznikova želja, da je del 

»zgodbe« (INT4) uspešne/svetovno prepoznane KZ oziroma personifikacija posameznika z 

(naj)uspešnejšimi tekmovalci, ki kolesarijo pod okriljem določene KZ (primer: Cancellara, 

Wiggins), oziroma so radi člani skupine, ki je nosilec dejavnosti, ki jo simpatizirajo. Z 

naslonitvijo na temeljne vsebine (med katere se umešča tudi krepitev tekmovalnega 

kolesarstva) v razvojni strategiji je vizija tujih (npr. ameriške ali britanske) KZ usmerjena v 

oblikovanje »kolesarske velesile na tekmovalnem področju z uporabo najsodobnejših 

pristopov«. (INT5) 

 S pridobitvijo statusa svetovno najuspešnejše države bi (ameriška) KZ »uresničila svoje 

poslanstvo v doseganju trajnostnega uspeha v globalni konkurenci«. (INT7)  

Ugotavljamo, da tuje KZ v svojih razvojnih strategijah, še bolj kot krepitvi tekmovalnega 

kolesarstva, namenjajo pozornost razvoju rekreativnega oziroma množičnega kolesarstva 

med vsemi zainteresiranimi ciljnimi skupinami. Usmerjenost pozornosti v spodbujanje 

krepitve množičnega kolesarstva izhaja iz ugotovitve, da je »kolesarstvo vse bolj popularno 

med množico«. (INT7) 

»Od leta 2008 se je za kolesarjenje navdušilo več kot milijon novih privržencev«. (INT5) 

V kontekstu spodbujanja množičnega kolesarstva je vizija tujih KZ osredotočena na 

zagotavljanje kulturnih in infrastrukturnih razmer, »da kolesarstvo postane temeljna oblika 

gibanja in mobilnosti«. (INT3) 

Vzorčen je primer finske KZ, ki je z izvajanjem nacionalnega programa »Cycling for all« (v 

nadaljevanju CFA) znatno okrepila zanimanje posameznikov za množično kolesarjenje in s 

tem tudi vzpostavila mrežni model za sistematično generiranje novih članov. Program CFA je 

usmerjen predvsem v organizacijo kolesarskih dogodkov in zagotavljanje ustreznih 

infrastrukturnih razmer (kolesarskih poti) ter v zagotavljanje ustrezne varnosti kolesarjev. 

Organizirane dejavnosti v okviru programa CFA stremijo k cilju, da KZ poveže »vse, ki se 

vozijo na kolesu., (INT3) 
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Podoben program CFA za krepitev množičnega rekreativnega kolesarstva kot Finska ima tudi 

danska KZ, ki pa v programu CFA (predvsem) prepoznava »nov stalni vir financiranja«. 

(INT2)  

Formacija blagovnih znamk ali programov, ki so usmerjeni v krepitev množičnega 

kolesarstva, je zaznana tudi pri ameriški, britanski in irski KZ. Ameriška KZ ima podoben 

program US Cycling, kot ga ima britanska KZ (British cycling), intervjuvanec pa opozarja, 

da so ameriški sponzorji »pripravljeni vlagati le v vrhunske rezultate, kakršne je beležil 

Lance Armstrong. US cycling danes predstavlja zelo prepoznavno blagovno znamko. 

Strategija je, da poskrbimo za čim večje število članstva, saj naši programi slonijo na podpori 

množic, ki se včlanjujejo v KZ in s tem prispevajo svojo donacijo«. (INT7)  

Sicer je US cycling obstajal že precej prej, vendar ni bil tako dejaven na področjih, ki jih 

omenjamo. Vključevanje množic v programe za rekreativno kolesarjenje (npr. US cycling; 

British cycling ali Cycling Ireland) je, po mnenju intervjuvancev, smotrno tudi z naslednjih 

vidikov:  

· seznanjanje z različnimi disciplinami kolesarstva, 

· vključevanja žensk in invalidov,  

· organizacije rekreativnih prireditev in  

· prispevka pri ohranjanju narave.  

Ugotavljamo, da tuje KZ z organizacijo dejavnosti ali programov, ki krepijo zanimanje za 

rekreativno kolesarstvo, neposredno povečujejo število svojih članov.  

Približevanje rekreativnega kolesarstva množicam zahteva urejeno oziroma ustrezno 

infrastrukturo. Pri tem se pozornost namenja izgradnji kolesarskih poti, downhill prog, varnih 

in ustrezno širokih cest ter kolesarskih poligonov in velodromov. Intervjuvanec opozarja, da 

»v velikih mestnih središčih infrastruktura sicer omogoča mobilnost s kolesom, ne pa tudi 

športne vadbe. V nekaterih mestih se to rešuje z gradnjo velodromov«. (INT5)  

Tudi skrb za izvajanje sistematičnih dejavnosti za otroke in mladino ter invalide zahteva 

izgradnjo ustrezne infrastrukture. Odlični tekmovalni rezultati in spodbujanje množičnega 

rekreativnega kolesarstva (in s tem tudi članstva KZ), po izkušnjah intervjuvancev v tujih 

KZ, (ne)posredno vplivajo na vlagatelje oziroma sponzorje, da so pripravljeni financirati 

različne kolesarske programe. Pridobivanje članov in sponzorskih sredstev pa vpliva na večjo 

finančno avtonomnost (tujih) KZ.  

Zato razvojne strategije tujih KZ izpostavljajo nujnost usmerjenosti KZ h ključnim 

sponzorjem in k oblikovanju uspešnega odnosa z njimi. Gre predvsem za tendence tujih KZ, 

da so v odnosu do sponzorjev »kreativne in jim ponujajo dodano vrednost« (INT2), saj je cilj 

(npr. danske) KZ, da »sponzorji postanejo partnerji in ne samo sponzorji«. (INT2) 



 

58 

Švicarska KZ pa želi s sistematičnim pristopom organizacije kolesarskih prireditev ponuditi 

sponzorjem možnosti za dejavno in dolgotrajno vključitev v (rekreativno ali/in tekmovalno) 

kolesarstvo.  

Ugotavljamo, da razvojne strategije vseh tujih KZ intenzivirajo razvoj dejavnosti, ki so 

usmerjene v oblikovanje sistema prepoznavanja in sistematičnega razvoja mladih talentov v 

kolesarstvu. Izpostavljen je bil nizozemski primer. V nizozemski KZ so zaznali, da imajo 

ogromno mladih talentov, ki so bili razkropljeni po številnih klubih. »Želeli smo združiti 

najboljše in jim omogočiti napredek. Zavedali smo se, da mora biti glede na število odličnih 

mladih talentov to naš strateški cilj, da jih čim več pripravimo na profesionalno kariero. 

Postavili smo KNWU Topsport & talent sistem, ki generira vrhunske športnike. Vključili smo 

nekdanje kolesarje, vrhunske pedagoge in trenerje ter tesno sodelovali s fakulteto za šport«. 

(INT6)  

Sočasno z vzpostavitvijo sistema za prepoznavanje in razvoj mladih talentov v kolesarstvu je 

nizozemska KZ zagotavljala ustrezno raven kolesarskih dirk ter s tem mladim športnikom 

omogočala napredovanje in pridobitev vrhunske športne pripravljenosti, ki je merljiva v 

globalnem smislu. Kot pove intervjuvanec, »je bil to prvi sistem, kjer so imeli mladi kolesarji 

pogoje in vso podporo, ki jih zahteva vrhunski šport. Poleg tega smo bili pozorni tudi na 

uspešnost v šoli, tako da smo dosegli tudi podporo staršev«. (INT6)  

V zadnjem času pa se nizozemska KZ spopada s pomanjkanjem sredstev za izvajanje želenih 

dejavnosti. Nekateri sponzorji so prekinili sodelovanje s KZ, ker se je v kolesarstvu 

pojavljalo uživanje prepovedanih poživil (dopinga). Zato so se v nizozemski KZ osredotočili 

v okvirih dejavnosti, usmerjenih v razvoj mladih talentov, na snovanje dodatnih dejavnosti 

glede osveščanja širše javnosti, da se »v kolesarstvu veliko dela na čistosti športa«. (INT6) 

Nizozemski sistem za razvoj mladih talentov je bil prepoznan kot primer dobre prakse in zato 

se je uveljavil tudi v drugih državah. Britanska KZ spodbuja delovanje posebne ekipe za 

mlade kolesarje, preden ti pridejo med profesionalne kolesarje, in tekmovalni program za 

mlade »Go ride racing«. Intervjuvanec v britanski KZ ugotavlja, da se na osnovi dejavnosti, 

ki jih KZ izvaja po šolah, vse več mladih odloča za kolesarski šport in posledično se povečuje 

število klubov. Britanskemu sistemu za razvoj mladih talentov je podoben švicarski sistem. 

Fokus švicarske KZ je na razvoju otrok in mladine preko dejavnosti po šolah in organizacije 

različnih kolesarskih dogodkov (npr. animacija Rollensprint in Back on bike). Pri ameriški 

KZ začetki sistema za razvoj mladih talentov segajo v leto 2000, fundacija za razvoj mladih 

talentov, ki dolgoročno skrbi za zagotavljanje vrhunskih rezultatov, je za uspešno delovanje 

KZ zelo pomembna.  

Vizija KZS pa je po pričevanjih intervjuvanca postati »stabilna organizacija na samostojnih 

finančnih temeljih« (INT0), ki bo v cestnem in gorskem kolesarstvu dosegala najboljše 

svetovne tekmovalne rezultate in bo omogočala (klubom ali posameznikom) pogoje za razvoj 
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novih kolesarskih disciplin. Po mnenju intervjuvanca naj bi KZS v prihodnje prevzemala 

vlogo glavnega snovalca in povezovalca dejavnosti, ki bodo ustrezno umeščale kolesarje v 

družbo. K slednjemu cilju naj bi pristopali interdisciplinarno, s prepletanjem različnih 

športnih in izobraževalnih vsebin.  

S sintezo pričevanj intervjuvancev in ključnih vsebinskih izhodišč razvojnih strategij tujih 

KZ ugotavljamo, da so v domeni tujih KZ dejavnosti, vezane na kontinuiran razvoj 

tekmovalnega in rekreativnega oziroma vsakodnevnega kolesarstva, krepitev vključevanja 

invalidov, žensk in mladih, lobiranje za izboljšanje infrastrukturnih in zakonskih pogojev za 

organizacijo kolesarskih prireditev ter samo organizacijo amaterskih in profesionalnih 

tekmovanj in družabnih dogodkov.  

Vse dejavnosti tujih KZ so dejansko usmerjene v krepitev promocije oziroma oblikovanja 

pozitivnega mnenja širše javnosti glede kolesarstva. Enako kakor v KZS so poleg 

tekmovalnega športa v pristojnosti še dejavnosti glede spodbujanja rekreativnega ali 

množičnega kolesarjenja s sestavo koledarja kolesarskih prireditev. KZS se prav tako 

vključuje v različne (preventivne) akcije, kot so »Varno na kolesu, Dan kolesarjenja, Teden 

mobilnosti, My sport is Franja« (INT0), in dejavnosti, vezane na spreminjanje zakonskih 

oziroma prometnih predpisov za kolesarje.  

5.2.4 Cilji strateškega načrta in načini izvedbe strateškega načrta KZ  

Spontan porast zanimanja za kolesarstvo so zaznali v angleški KZ s prvimi naključnimi 

uspehi vrhunskih kolesarjev, ki so imeli za angleško KZ dve ključni razvojni posledici. Prva 

je bila ta, da je množično naraslo javno zanimanje za kolesarstvo in s tem tudi članstvo v KZ. 

Druga posledica pa se je nanašala na ustvarjanje priložnosti za finančno podporo sponzorjev 

KZ. Hitra ekspanzija članstva in zanimanja sponzorjev je od angleške KZ zahtevala 

reorganizacijo.  

Pri finski in švicarski KZ smo zaznali primer stihijske rasti, kjer je KZ izvajala 

administrativne naloge za klube in posameznike, tekmovalce, vendar so »potrebe od zunaj 

same klicale na našo notranjo reorganizacijo in aktivacijo« (INT3). Švicarska KZ je nove 

temelje zasnovala po zgledu švicarske nogometne in smučarske zveze. Tako večina 

intervjuvancev v tujih (npr. irska) KZ ugotavlja, da je bilo oblikovanje strateškega načrta 

»nujno za obstoj zveze« (INT1), kot je bila tudi nujna sprememba vodenja. Sprememba 

vodenja tujih (npr. danske) KZ je bila podprta s principi podjetniškega vodenja organizacije, 

saj je intervjuvanec spoznal, da je »delovanje športne organizacije povsem enako kot 

delovanje vsake ekonomske organizacije«. (INT2)  
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Tako kot so v irski nacionalni KZ ugotovili, da je bilo oblikovanje strategije razvoja nujno za 

obstoj zveze, podobno ugotavljajo tudi v KZS, da je bil »strateški načrt glede sanacije 

postavljen, ker bi sicer KZ zaprla svoja vrata«. (INT0) 

Kot je danska KZ ugotovila, da je bil strateški načrt ključen pri spremembi vodenja, tako tudi 

KZS ugotavlja, da je razlog za oblikovanje strateškega načrta ustrezna sanacija organizacije 

KZS. 

Primer stihijskega delovanja KZ je, kot že omenjeno, zaznati tudi pri KZS, vendar ta v 

primerjavi s tujimi KZ nima jasno postavljenega strateškega načrta (razen sanacijskih 

dejavnosti) in posledično temu se v KZS »posameznih aktivnosti lotevamo zelo stihijsko in 

ne načrtno. Na letni načrt, ki temelji na programskem načrtu in na porabi predvidenih 

sredstev, se odzivamo z dnevnimi odločitvami. Cilji so bili sicer jasno izraženi in potrjeni, 

vendar se tega v preteklosti nismo lotili sistematično«. (INT0) 

Relevantnost ustrezne porabe finančnih sredstev je pri KZS v ospredju predvsem zaradi 

slabega finančnega poslovanja v preteklosti. Zato posamezni odbori in predsedstvo KZS 

skušajo slediti ciljem in si zastavljajo naslednja vprašanja: 

· kako s sredstvi, ki so na razpolago, uresničiti zastavljene programe, 

· na kakšen način pridobiti nove sponzorje ter  

· kako povečati število novih članov v KZS.  

Kratkoročni cilj strateškega načrta KZS je, kot že omenjeno, finančna in organizacijska 

sanacija KZS. Med dolgoročne načrte ali cilje KZS umešča še organizacijo (še večjega 

števila) kolesarskih prireditev in nadaljnje izvajanje reprezentančnega programa za mlade 

kolesarje, ki ga intervjuvanec in KZS izpostavljata kot primer dobre prakse.  

S snovanjem strateških načrtov tudi tuje KZ oblikujejo kratkoročne in dolgoročne cilje. 

Intervjuvanec iz irske KZ interpretira strateški (letni) načrt kot »del poti do uresničitve 

zastavljenih ciljev«. (INT1) 

Pri večini tujih KZ strateški načrt temelji na naslednjih ciljih:  

· spodbujanje kolesarstva kot najpopularnejše vsakodnevne oblike gibanja, 

· trženjske dejavnosti, vezane na še boljšo prepoznavnost KZ tudi preko podpiranja 

(sofinanciranja) lokalnih organizatorjev kolesarskih prireditev, 

· transformacija kolesarstva iz individualne v kolektivno oziroma povezovalno športno 

disciplino, 

· razvoj tekmovalnega kolesarstva skozi dolgoročni sistem/model razvoja 

profesionalnega športnika (primer finskega športnega komiteja TOP sport ali Go Ride 

Racing), 

· krepitev članstva, 
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· povečanje (nedržavnih) sponzorskih sredstev, 

· vzpostavitev sistema mreženja in povezovanja kolesarskih klubov oziroma društev, 

· izoblikovanje sistema za razvoj mladih talentov, 

· zagotavljanje pogojev za izgradnjo ustrezne infrastrukture, 

· zagotavljanje ustrezne varnosti,  

· skrb za ustrezno izobražen in številčno zadosten kader, 

· popularizacija ženskega kolesarstva in 

· skrb za šport invalidov. 

Vse KZ se pri uresničevanju strateškega načrta zavedajo dejstva, da ne bo dosegel 

zastavljenih ciljev, če KZ ne bo uspešna pri vključevanju in povezovanju vseh relevantnih in 

motiviranih deležnikov oziroma akterjev. Visoko je tudi zavedanje tujih KZ, da izvedba 

ciljev strateškega načrta ne bo možna brez (državnih in/ali sponzorskih) sredstev ter brez 

krepitve članstva in močne kadrovske podpore, ki je ustrezno izobražena in vodena. Tuje KZ 

(npr. angleška KZ) so največje sponzorje pridobile bodisi zaradi dobre zasnove sistema 

tekmovalnega kolesarstva bodisi z oblikovanjem dobro prepoznane blagovne znamke, ki 

»združuje vse, kar je povezano s kolesarstvom« (INT5) in s katero se (rekreativni) kolesarji 

želijo identificirati. Večina tujih KZ ima zelo natančno opredeljen tudi sistem članstva. Nove 

člane skušajo tuje KZ pridobiti z nudenjem ugodnosti z včlanitvijo v KZ in organizacijo 

večjega števila množičnih kolesarskih prireditev. 

Intervjuvanci v tujih KZ in v KZS ugotavljajo, da so s strateškim načrtom seznanjeni vsi, ki 

delujejo v KZ (npr. odbori in komisije), tudi kolesarski klubi, saj so klubi po mnenju 

intervjuvanca »ključni multiplikatorji dejavnosti« (INT2) KZ. Vzorčen primer promocije 

dejavnosti v strateškem načrtu je prepoznati pri švicarski KZ, ki je v svoje dejavnosti 

intenzivno vključila sponzorje in posledično je bila kampanja o načrtovanih dejavnostih 

zveze medijsko dobro podprta. Z medijsko podporo je švicarska KZ tudi dobro predstavila 

načrtovane dejavnosti širši javnosti. Zdi se, da sponzorji KZ prevzemajo vlogo 

»komunikacijskega kanala« med KZ in javnostjo.  

Cilji strateškega načrta tujih KZ se, po pričevanjih intervjuvancev, dopolnjujejo glede na 

zaznane potrebe v neposrednem okolju. Nove predloge morebitnih sprememb (kadrovska 

okrepitev KZ, izvajanje dodatnih dejavnosti, namenjenih mladim, okrepitev zaupanja 

sponzorjev in ozaveščanje javnosti o nesprejemljivosti uživanja prepovedanih substanc, 

izboljšanje komunikacije s kolesarskimi klubi ipd.) KZ prejema od posameznih komisij ali 

odborov, ki so zadolženi za posamezno disciplino kolesarstva (npr. cestno kolesarstvo, 

gorsko kolesarstvo, rekreativno kolesarstvo). Tudi pri KZS je zaznati podoben način 

podajanja sugestij za dopolnjevanje načrta delovanja. Dopolnitve delovanja KZS se podajajo 

(trikrat ali petkrat) letno na srečanjih kolesarskih odborov. Odbori sicer avtonomno odločajo 

o sprotnih dejavnostih, ključne sugestije posameznih kolesarskih odborov pa sprejme ali 

ovrže predsedstvo KZS.  
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V tujih KZ se morebitne spremembe ali dopolnitve strateškega načrta prav tako zaznavajo z 

rednimi javnomnenjskimi raziskavami (anketami) ali s samooceno uspešnosti izvedbe 

preteklih dejavnosti. Večina tujih KZ enkrat ali štirikrat letno izvede preveritev (samooceno) 

uspešnosti realizacije ciljev strateškega načrta. Najpogosteje je analiza uspešnosti terminsko 

vezana na zasedanje predsedstva KZ. Največkrat se preverja dosega cilja, ki je vezan na 

povečanje števila (novih) članov v KZ. Tretja možnost zaznavanja potencialnih sprememb ali 

dopolnitev strateškega načrta KZ pa sta analiza in posnemanje dobrih praks tujih KZ. Pri 

uresničevanju ciljev in vnašanju želenih izboljšav v strateški načrt skušajo tuje KZ 

prevzemati podjetniško naravnanost z zavedanjem, da je za uspešno delovanje oziroma 

trajnostni razvoj KZ ključnega pomena visoko usposobljen in izobražen kader.  

Po mnenju intervjuvancev so ključni dejavniki uspeha pri izvedbi strateškega načrta KZ 

naslednji: odločno in dosledno izvajanje dejavnosti ter sprotno odpravljanje zaznanih 

pomanjkljivosti. Intervjuvanci opozarjajo, da je pomembno tudi to, da so vsi nosilci 

dejavnosti (npr. klubi) zainteresirani za sodelovanje pri načrtovanih dejavnostih. Strateškega 

načrta namreč »ne morejo izvesti posamezniki, ampak mora biti popolnoma angažirana cela 

organizacija«. (INT4)  

Pomembno je tudi zavedanje, da je strateški načrt usmerjen k ciljem, ki so uresničljivi. 

Slednje pomeni, da je KZ sposobna izvesti samooceno zmožnosti, »ali so res vsi pogoji, da 

bo strateški načrt uspešen, ali mogoče le razmišljamo, kaj bi bilo dobro, za izvedbo pa nismo 

zreli ali pa nam manjka pravilen pristop uvedbe«. (INT3) 

Angleška in nizozemska KZ sta za uspešno realizacijo strateškega načrta izobraževali kader, 

ki ima bogate izkušnje s področja kolesarstva in je pripravljen sodelovati z različnimi 

deležniki (npr. nekdanji vrhunski športniki). Nenazadnje sta uspešnost strateškega načrta in 

samo delovanje KZ pogojeni tudi s tem, da so vse dejavnosti ciljno usmerjene in da so 

zastavljeni cilji uresničljivi. Uresničevanje ciljev oziroma »vidnost rezultatov motivira mlade, 

da se splača biti del tega sistema, oziroma je to velika želja in čast«. (INT6) 

Nekatere tuje KZ organizirajo tudi (regijske) konference ali seminarje, kjer širši javnosti 

predstavijo najboljše in najbolj prepoznavne dejavnosti KZ.  

Zaviralni dejavniki ali težave, s katerimi se tuje KZ soočajo pri uresničevanju ciljev 

strateškega načrta, so: pavšalne izvedbe dejavnosti, ki so lahko posledica pomanjkanja 

finančnih sredstev in pomanjkanja strokovno usposobljenega kadra in neobvladovanja 

prevelikega števila dejavnosti.  

Čeprav večina vključenih akterjev, po oceni intervjuvancev, deluje v dobro KZ, se še vedno 

pojavljajo taki (npr. klubi), ki v KZ ne vidijo dodane vrednosti in so zato v svojih delovanjih 

in ciljih predvsem usmerjeni v osebne oziroma individualne interese. V finski KZ zaznavajo 

na strani ključnih deležnikov ohranjanje starih navad in te stare navade so tako 
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»zakoreninjene, da se zato ustvarja opozicija, ki nasprotuje novostim« (INT3) KZ. S pritiski 

opozicije se sooča tudi nizozemska KZ. Intervjuvanec, ki je zaposlen v nizozemski KZ, 

izpostavlja, da se od KZ pričakujejo (podobno kot pri nogometu) odlični tekmovalni rezultati. 

Če tekmovalci ne dosegajo odličnih rezultatov, se »pojavijo pritiski in tudi opozicijske opcije, 

ki želijo menjavo kadra in sistema«. (INT6) 

V nekaterih tujih KZ ugotavljajo, da je v velikih mestnih središčih infrastruktura prilagojena 

kolesarstvu kot obliki vsakodnevne mobilnosti ali nadomestka uporabe javnega prevoza, ni 

pa ustrezne infrastrukture, ki bi bila namenjena športnemu kolesarstvu. Nekatera mestna 

središča skušajo infrastrukturne težave za športno kolesarstvo rešiti z izgradnjo velodroma.  

Primerljivost težav delovanja tujih KZ s težavami delovanja KZS nam predoči dve skupni 

točki. Tako kot tuje KZ se tudi KZS sooča s pomanjkanjem finančnih (sponzorskih in/ali 

državnih) sredstev. Intervjuvanec iz KZS ugotavlja, da se v Sloveniji »namenja vse manj 

državnega denarja, ključna podjetja, ki so bila paradni sponzorji, pa prehajajo v tuje roke in 

nimajo interesa po sodelovanju. Marketinški učinek je namreč šibek«. (INT0)  

Druga skupna težava KZS s tujimi KZ je, da klubi ne prepoznavajo dodane vrednosti KZ, 

oziroma jih sodelovanje ne zanima. Ključni razlog nesodelovanja kolesarskih klubov v 

Sloveniji naj bi bil, po mnenju intervjuvanca iz KZS, da je »v Sloveniji velika moč klubov, ki 

imajo povezave z največjimi pokrovitelji, zato KZ težko pride do njih. In iz tega naslova tudi 

klubi nimajo veliko interesa, da sodelujejo s KZ več, kot jim je potrebno za svoje delovanje«. 

(INT0)  

Tretja težava KZS pa je, da je »veliko sodelujočih v odborih zelo pasivnih in razumejo 

sodelovanje predvsem kot politično funkcijo zastopanja kluba«. (INT0) 

5.2.5 Vrste in načini oblikovanja dobrih praks za uspešno delovanje KZ  

Intervjuvanci v tujih KZ in intervjuvanec v KZS navajajo različne primere dobrih praks. Kot 

primer dobre prakse se tako pri tujih KZ kot tudi v KZS izpostavljajo dejavnosti, vezane na 

večje vključevanje ali navduševanje mladih za kolesarstvo oziroma oblikovanje sistema za 

razvoj mladih talentov. Večja empatija za sistematičen razvoj mladih talentov naj bi bila, po 

mnenju intervjuvancev, pomembna tudi za nadaljnjo prospiriranje KZ. Na osnovi dejavnosti 

(npr. angleške ali nizozemske) KZ po šolah se vse več mladih, po oceni intervjuvancev, 

odloča, oziroma navdušuje za kolesarjenje in posledično se povečuje število klubov in članov 

v KZ. V angleški KZ se je od leta 2008 »za kolesarjenje navdušilo več kot milijon novih 

privržencev in povečuje se tudi število tistih, ki kolo uporabljajo kot prevozno sredstvo«. 

(INT5) 

Intervjuvanec v finski KZ izpostavi, da se več kot 95 odstotkov otrok vozi s kolesom. 

Intervjuvanec v danski KZ pa omenja znaten porast vključevanja otrok (več kot 5000) v 
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kolesarske dejavnosti. Zato ni presenetljivo, da so nekatere tuje KZ oblikovale tudi posebne 

tekmovalne programe za mlade talentirane kolesarje.  

Vedno bolj pogoste so tudi dobre prakse (tujih KZ in KZS), usmerjene v organizacijo 

različnih kolesarskih dogodkov pod okriljem KZ. Tako irska KZ organizira športni dogodek 

»Tour of Ireland«, angleška KZ za rekreativne kolesarje organizira »Sky ride« in danska KZ 

organizira »Tour of Denmark«. Tuje KZ stremijo tudi k sodelovanju z organizatorji (npr. 

kolesarski klubi) lokalnih prireditev. V KZS so vse kolesarske prireditve (za rekreativno 

kolesarstvo) združene v sistem Slovenija kolesari in zelo odzivna je akcija »Varno na 

kolesu«, ki na atraktiven način privablja šolarje k sodelovanju in razmišljanju o varnem 

ravnanju v cestnem prometu.  

Dobra praksa tujih KZ se je oblikovala tudi v odnosu do sponzorjev. Nekatere tuje KZ so kot 

dobro prakso izpostavile inovativen pristop pri transformaciji vloge sponzorja iz finančnega 

vira v partnerja pri izvajanju (in promociji) dejavnosti pod okriljem KZ. Po izkušnjah 

intervjuvanca iz švicarske KZ so najbolj uspešna neposredna sodelovanja s sponzorji, ki npr. 

proizvajajo kolesa ali ponujajo oblačila, prehrano in pijačo za (vrhunske/rekreativne) 

športnike. Po mnenju intervjuvanca iz angleške KZ sponzorji ravno skozi kolesarski produkt 

dodajajo svojim storitvam ali produktom dodano vrednost.  

Kot dobra praksa se je za nekatere tuje KZ izkazalo tudi spodbujanje ustanavljanja in 

delovanja različnih klubov, kot so na primer: klub z VIP-članstvom, klub nekdanjih 

reprezentančnih kolesarjev; ženski kolesarski klub in kolesarski klub invalidov. 

Kot primer dobre prakse se med intervjuvanci tujih KZ navaja tudi izboljšanje varnosti in 

infrastrukture z gradnjo velodromov, kolesarskih stez, različnih (downhill) prog in 

kolesarskih poligonov. Dobre prakse tujih KZ ne bi bile uresničljive brez usklajenega 

delovanja KZ, brez visoke stopnje motiviranosti med ključnimi deležniki v kolesarstvu za 

spremembe. Slednje je, po mnenju intervjuvanca iz finske KZ, posledica ustreznega 

(podjetniškega) načina vodenja KZ.  

Intervjuvanci navajajo različne primere dobrih praks, a vsem je skupna izpostavitev primera 

dobre prakse, ki se nanaša na oblikovanje uspešnega sistema za pridobivanje članov. Večina 

intervjuvancev opozarja, da je ravno včlanjevanje kolesarskih navdušencev v KZ ena izmed 

ključnih ali najpomembnejših dobrih praks, saj z dobro zamišljenim sistemom za 

pridobivanje novih članov (tuje) KZ pokrijejo več temeljnih ciljev, kot so: 

· pridobivanje stalnih sredstev, 

· ustvarjanje pogojev za mreženje ob predpostavki, da je vsak član potencialni 

marketinški agent KZ in 

· povezovanje kolesarskih navdušencev s personifikacijo blagovne znamke KZ.  
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Ključni razlog, da se kolesarska društva/klubi vključujejo v KZ, je pravilnik Svetovne 

kolesarske zveze (UCI): Če želi biti posamezen kolesarski klub vključen v tekmovalni 

kolesarski sistem, mora biti po pravilniku član nacionalne kolesarske zveze. Poleg določil v 

pravilniku UCI se kolesarska društva vključujejo v nacionalne KZ tudi zaradi ugodnosti, ki 

jim jih ponuja.  

Za kolesarske klube so ugodnejša zavarovanja in vpis v koledar kolesarskih dejavnosti ter 

vključevanje mladih talentov v nacionalni razvojni sistem. Tretji dejavnik, ki spodbuja 

kolesarska društva, da se včlanijo v nacionalne KZ, je sofinanciranje lokalnih kolesarskih 

prireditev. Podobne vzvode za včlanjevanje v KZ zaznavajo intervjuvanci pri kolesarskih 

navdušencih. Prvi razlog je pridobitev licence/dovoljenja za sodelovanje na kolesarskih 

tekmovanjih. Drugi razlog je izkoriščanje ugodnosti, ki jih KZ ponuja svojim članom. Pri tem 

KZ skušajo vzpostaviti ravnotežje med dejavnostmi (ugodnostmi), ki jih izvajajo (ponujajo) 

za pridobivanje novih članov, in (navadno) finančnimi sredstvi, ki jih člani letno zagotavljajo 

KZ s plačilom članarine. Za vzpostavljanje ravnotežja KZ:  

· omogočajo popuste pri poslovnih partnerjih (bonitetni partnerji), 

· zagotavljajo članom koriščenje popustov na kolesarskih prireditvah, 

· organizirajo in izvajajo brezplačne seminarje in izobraževanja za člane, 

· organizirajo letna srečanja članov, 

· ponujajo ugodna kolesarska zavarovanja, 

· redno obveščajo o dogodkih, 

· ponujajo artikle, s katerimi se člani identificirajo (merchandising), 

· omogočajo brezplačen mesečnik s kolesarsko vsebino, 

· organizirajo atraktivne animacije/dejavnosti na kolesarskih dogodkih (npr. 

tekmovanje na statičnih kolesih) in 

· organizirajo nagradne igre. 

Zadovoljstvo članov s ponujenimi ugodnostmi tuje KZ zaznajo: 

· s podaljšanjem in plačilom (letne) članarine,  

· s širjenjem dobrega glasu KZ v svojem okolju oziroma z dejavnostmi, podobnimi 

trženjskega odposlanca,  

· z odzivnostjo na različnih družbenih omrežjih in  

· z udeležbo na kolesarskih prireditvah.  

Trenutna pomanjkljivost oblikovanih sistemov novačenja članov v nacionalne KZ je, po 

oceni intervjuvancev, slaba zastopanost žensk in invalidov v kolesarskih društvih oziroma v 

KZ. Rešitve intervjuvanci vidijo v organizaciji specifičnih kolesarskih dogodkov, ki bodo 

namenjeni izključno ženskam ali invalidom. Prav tako je pri dvigovanju števila članov, ki 

imajo status invalida, potrebna pozornost pri zagotavljanju ustrezne infrastrukture. Žensko 
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kolesarstvo in spodbujanje kolesarjenja med invalidi sta med intervjuvanci prepoznana kot 

primera potencialnih dobrih praks tujih nacionalnih KZ v prihodnosti.  

Intervjuvanci iz tujih KZ prepoznavajo tudi številne razloge za uveljavitev dobrih praks. V 

nekaterih državah, kot sta na primer Finska ali Nizozemska, je kolesarjenje del nacionalne 

kulture ali tradicije. Začetki kolesarjenja na Finskem segajo v leto 1893. V teh državah se je 

kolesarjenje razvijalo stihijsko in zato KZ, po oceni intervjuvancev, na razvoj dobrih praks ni 

imela znatnega vpliva. Intervjuvanec iz finske KZ ugotavlja, da je kolesarjenje poleti 

dejansko nadomestilo za smučarski tek pozimi. »Ljudje so radi v naravi, okolje pa ponuja 

razgibane in slikovite terene«. (INT3)  

Države, ki so v preteklosti uspele oblikovati dobre prakse s stihijskim načinom, so ugotovile, 

da se kot doprinos KZ h krepitvi dobrih praks izpostavlja le še z jasnimi usmeritvami in s 

ciljno usmerjenostjo vodstva KZ. Predsednik danske KZ je tako »prenesel model 

managementa iz poslovnega sveta v KZ, ker je bil to v preteklosti predvsem administrativen 

aparat. Nabor ustreznih kadrov s pravim načinom vodenja je osnova za to, da organizacija 

sploh lahko razmišlja o kakršnih koli naprednih idejah, viziji, ciljih«. (INT3) 

Intervjuvanec iz irske KZ opozarja na pomembnost promocijske podprtosti dejavnosti KZ, ki 

so jo na Irskem udejanjili z oblikovanjem nove spletne strani in izkoriščanjem možnosti 

družabnih/socialnih omrežij. Irski predstavnik KZ je kot razlog za uveljavitev dobrih praks v 

irski KZ (organizacija kolesarskih dogodkov, sistem za pridobivanje novih članov in 

navduševanje mladih za kolesarjenje) poudaril tudi pomen dela posameznih komisij, ki 

skrbijo za kakovostno izvedbo dejavnosti ali programa. Kot tretji razlog za uspešno 

uveljavitev dobrih praks v irski KZ je intervjuvanec navedel dober strateški načrt/program 

KZ in smiselno zasnovane dejavnosti, ki so cenovno dostopne potencialnim članom. V danski 

KZ so bili že pred začetkom izvajanja posameznih dejavnosti enotni, da se osredotočajo na 

dejavnosti, ki bodo nosile povezovalni vidik med ključnimi deležniki in bodo sočasno 

proizvajale trženjske učinke v javnosti. Intervjuvanec iz angleške KZ pa ugotavlja, da so se 

dobre prakse razvile kot posledica svetovnega trenda, usmerjenega v gibanje in skrb za 

zdravje, naloga angleške KZ pa je bila »le, da se ustrezno organiziramo. Izkoristili smo 

priložnost, kajti to, kar počnemo mi, bi lahko počel tudi kdo drug«. (INT5) 

Razloge za uveljavitev dobrih praks pri nas zaznava KZS v tem, da se posamezniki 

(rekreativni kolesarji) zelo radi udeležujejo športnih prireditev, ki so dobro obiskane in jih 

preveva tekmovalni duh. Dobra praksa KZS glede sistema razvoja mladih talentov se je 

razvila ob spoznanju klubov, da so kolesarji v relativno hitrem času dosegali boljše 

(tekmovalne) rezultate, če so klubi sodelovali s KZS in da v kategoriji mlajših kolesarjev 

obstaja velik tekmovalni naboj. Tekmovalni naboj mladih talentov so klubi in KZS izkoristili 

za organizacijo tekmovanj/dirk med mladimi kolesarji, organizacija tekmovanj pa je 

generirala povečanje zanimanja med mladimi za kolesarjenje.  
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Za večjo vključenost mladih v kolesarjenje je uspešna praksa tudi sodelovanje KZS s šolami, 

pod okriljem akcije »Varno na kolesu«.  

Sodeč po pričevanjih intervjuvancev so lahko načini oblikovanja dobrih praks pri tujih KZ 

intuitivni ali sistematično načrtovani. Pri slednjem so se dobre prakse pri tujih (npr. irski) KZ 

oblikovale na osnovi postavljenega strateškega načrta (primer angleške KZ) ali na osnovi 

povabila posameznih odborov KZ, da oddajo predloge identificiranih potencialnih dobrih 

praks (primer irske KZ). KZS pa kot prevladujoč način oblikovanja dobrih praks prepoznava 

zaznavanje potreb po razvoju in sprejemanja lastne odgovornosti za izpolnjevanje svojega 

poslanstva.  

Intuitiven način oblikovanja dobrih praks pri tujih KZ ima »osnovo v izkušnjah iz 

preteklosti« (INT1) in zato se nekaterim tujim KZ zdijo njihove stihijsko razvite dobre prakse 

»povsem enostavne in samoumevne. Večina KZ ve, kaj je potrebno. Najbolj bistveno je 

potem to narediti«. (INT2) 

»Te dobre prakse niso nikakršna inovacija. Mislim, da to ve večina KZ na svetu. Sploh to ni 

kaj posebnega v deželah, kjer je kolesarjenje del kulture. Treba je bilo le postaviti načrt in 

verjeti vanj«. (INT4)  

Za uspešno uvajanje dobrih praks skušajo KZ k sodelovanju privabiti različne skupine, ki s 

svojim delovanjem izboljšujejo pogoje za kolesarjenje. Na eni strani se KZ povezujejo z 

državnimi oziroma zunanjimi institucijami (npr. Direkcija za ceste, Svet za preventivo, 

policija, trženjske agencije, šole, sponzorji ipd.), na drugi strani pa si KZ želijo še več 

sodelovanja s kolesarskimi klubi, ki naj bi najbolj pripomogli k dvigu kolesarske kulture. 

Nenazadnje k uspešnemu uvajanju dobrih praks prispevajo tudi predsedstvo KZ in posamezni 

odbori ali komisije ali projektne skupine.  

Časovna determinanta razvoja dobre prakse variira. Nekatere dobre prakse tuje KZ razvijajo 

postopoma. »Če vemo, kaj hočemo, in razvoj spremljamo po stopnjah, potem lahko rečemo, 

da obvladujemo razvoj posamezne dobre prakse«. (INT1)  

Postopnost razvoja ne velja za vse dobre prakse. Intervjuvanci v švicarski, angleški in 

nizozemski KZ ugotavljajo, da so se njihove dobre prakse razvile razmeroma hitro. Pri tem je 

šlo bolj za prelomno odločitev v KZ, da izkoristijo potenciale iz okolja, npr. močno 

naklonjenost in zanimanje številnih posameznikov za kolesarjenje. Ob tem je bilo 

pomembno, da so imele KZ zagotovljena finančna sredstva za izvedbo vseh načrtovanih 

dejavnosti, ki jih sedaj le izboljšujejo in nadgrajujejo.  

Za uveljavitev dobrih praks so tuje KZ izvajale številne dejavnosti. V prvi fazi so KZ 

zaznavale potrebe biti sposobne identificirati, »kaj množice potrebujejo, in jim to ponuditi«. 

(INT5) 



 

68 

Zaznavanje potreb množice so KZ izvajale bodisi intuitivno bodisi so izvedle analizo stanja 

oziroma položaja kolesarstva na nacionalni ravni. Na osnovi pridobljenega uvida z izvedeno 

analizo »posnetka stanja« so v KZ sprejeli odločitev za uvajanje nujno potrebnih sprememb 

in novosti.  

Druga faza se je nanašala na »prepričevanje« internih deležnikov in akterjev v KZ, da so 

zaznane potrebe glede uvajanja sprememb v kolesarstvo nujne. Za drugo fazo je bilo, po 

mnenju intervjuvancev, ključnega pomena odločnost nosilcev sprememb pri njihovih 

odločitvah, vezanih na uvajanje novih delovnih praks v KZ. V državah, kjer ima kolesarstvo 

dolgotrajno tradicijo in se ga zaznava kot nacionalni šport, so KZ morale uvesti interne 

organizacijske spremembe. Organizacijske spremembe v tujih KZ so se predvsem dotikale 

zamenjave predsedstva in nabor visoko usposobljenega kadra, ki je pri svojem delu 

uporabljal podjetniško miselnost in je poznal osnove strateškega načrtovanja in vodenja.  

Tretja faza dejavnosti za uveljavitev dobrih praks KZ je bila, po pričevanjih intervjuvancev 

tujih KZ kot tudi intervjuvanca iz KZS, usmerjena v pridobivanje navdušenja in podpore 

sponzorjev in kolesarskih klubov ob sočasnem izvajanju promocije KZ. Nizozemska KZ kot 

tudi KZS sta imeli pri vzpostavitvi sodelovanja s kolesarskimi klubi nekaj začetnih težav. KZ 

sta morali prepričati kolesarske klube, da jim KZ »ne jemlje narejenih športnikov, ampak jim 

pomaga pri razvoju« (INT6), oziroma »treba je bilo prepričati klube, da ne bodo izgubljali 

tekmovalcev, ampak se jim bo omogočil razvoj«. (INT8) 

Tuje KZ so za promocijske dejavnosti, s katerimi so želele informirati širšo javnost in 

zainteresirane ciljne skupine o dobrih praksah, izkoristile možnosti sodobne informacijske 

tehnologije (izdelava spletne strani, prisotnost na družbenih omrežjih, pošiljanje elektronskih 

mesečnih novic članom ZK ipd.) in tradicionalnih medijev. Po mnenju intervjuvancev je 

promocija dobrih praks KZ učinkovita tudi zaradi organizacije različnih kolesarskih 

prireditev (serije tekmovanj) in sodelovanja s šolami.  

Dobre prakse tuje KZ posodabljajo na osnovi sugestij posameznih internih odborov, 

kolesarskih klubov ter tekmovalnih kolesarskih ekip in na osnovi izkušenj ali izvedenih 

dobrih praks drugih kolesarskih oziroma športnih zvez. Slednjega načina posodabljanja 

dobrih praks se poslužuje tudi KZS. Spodbudno ali podporno okolje, ki omogoča priložnosti 

za izmenjavo dobrih praks med zvezami, sta letni svetovni in evropski kongres KZ.  

Dobre prakse pri tujih KZ posodabljajo tudi z analizo izvajanja uspešnosti obstoječega 

strateškega načrta. KZS in tuje KZ posodabljajo dobre prakse z vnosom novega znanja, ki ga 

pridobi kader z izobraževanjem. Tuje KZ so z analizo uspešnega izvajanja dobrih praks 

zaznale predloge za izboljšave, ki se dotikajo: 

· posodobitve informacijskega sistema baze članov (irska KZ), 

· uvajanja novih možnosti za pridobivanje članov, 
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· sprememb organizacijske strukture KZ v odnosu do oblikovanja sistemskega pristopa 

razvoja mladih talentov, 

· okrepitve promocijskih dejavnosti, 

· dejavnosti glede osveščanja o zdravem načinu ukvarjanja s športom, 

· usposabljanja ustreznega kadra za realizacijo zadanih ciljev in  

· pridobitve finančnih sredstev za vzpostavitev regijskih centrov za razvoj mladih 

kolesarjev.  

5.2.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Naš temeljni motiv raziskave je bil, da smo dobili odgovore na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

· Kakšna je razvojna strategija KZS? 

· Katere so ključne razlike med razvojno strategijo KZS in drugimi KZ, ki predstavljajo 

primere dobrih praks? 

· Katere so skupne značilnosti dobrih praks? 

· Katere ovire bi otežile uporabo dobrih praks pri nas?  

· Katere bi bile ključne smernice za razvoj KZS glede na izpostavljene primere dobrih 

praks? 

Kakšna je razvojna strategija KZS? 

Z osvetlitvijo pomena ključnih vsebinskih poudarkov v razvojnih strategijah tujih nacionalnih 

KZ, ugotavljamo, da je ključna razlika med tujimi KZ in KZS ta, da KZS (še vedno) nima 

ustrezno oblikovane razvojne strategije. Dosedanji razvoj KZS se je, po oceni intervjuvanca 

iz KZS, odvijal dokaj nenačrtovano oziroma ciljno neusmerjeno. Zato se naj bi, po pričevanju 

intervjuvanca iz KZS, »ključni moment razvojne strategije zgodil, ko bomo postavili ustrezen 

strateški načrt za uresničevanje naših ciljev in vizij. To smo ugotovili že na letnem kongresu 

KZ leta 2014, vendar se ni kaj dosti premaknilo«. (INT0)  

Posamezni odbori sicer delujejo zelo ciljno, predvsem pri doseganju tekmovalnih rezultatov 

in porabe sredstev za načrtovane programe, skladno s predvidenim na začetku leta. Na osnovi 

sugestij, predlaganih smernic, zaznavanja potreb in opazovanja drugih KZ se postavljajo 

naloge, ki niso osnova načrtnega, temveč zgolj intuitivnega managementa.  

V KZS se zavedajo, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj zveze sprva oblikovanje 

vizije in skladnega strateškega načrta ter z vsebino seznaniti vse ključne deležnike.  

Pomemben korak pri uresničevanju strateškega načrta KZS bo, po oceni intervjuvanca iz 

KZS, usmerjen v pridobivanje sponzorskih sredstev. Pridobljena sredstva se bodo namenila 

reorganizaciji KZS tako, da bo sposobna izvesti cilje, zapisane v strateškem načrtu. 
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Ugotavljamo, da se pri načrtovanju temeljnih vsebinskih poudarkov KZS zelo približuje 

vsebinskim poudarkom tujih KZ, saj bo razvojna strategija KZS usmerjena v:  

· množično, rekreativno kolesarjenje, 

· vključevanje mladih v kolesarski šport in omogočanje lažjega prehoda mladih talentov 

v vrhunske športnike, 

· doseganje zadostnega števila kolesarskih klubov, 

· usposabljanje strokovnega kadra, 

· urejen sistem organizacije množičnih kolesarskih prireditev in  

· pridobivanje večjega števila članov KZS.  

Katere so ključne razlike med razvojno strategijo KZS in drugimi KZ, ki predstavljajo 

primere dobrih praks? 

Tuje KZ so se za oblikovanje razvojne strategije odločile zaradi želje po odmiku od 

stihijskega vodenja in razvoja organizacije. Zgledovale so se po vzorčnih športnih zvezah iz 

domačega okolja, medtem ko se KZS kljub nekaterim dobrim modelom slovenskih športnih 

zvez ni odločila za postavitev ustrezne razvojne strategije. Za KZS je značilen intuitivni 

management, za napredne KZ pa je po podjetniškem vzoru značilen strateški management, 

kjer ima pomembno vlogo tudi postavitev ustrezne organizacije s pristojnimi udeleženci. 

Tuje KZ so sklenile sponzorske pogodbe oziroma partnerska sodelovanja s podjetji, kjer so 

vsi vključeni deležniki videli svoj dolgoročni interes. KZS za financiranje svojih dejavnosti 

nima zagotovljenih sredstev na tak način. Seveda tudi tuje KZ poudarjajo, da bi si želele več 

teh sredstev, saj sta izvedbena plat in snovanje novih ciljev pogojeni s sredstvi. 

Prav tako so najbolj stabilne KZ svojo razvojno strategijo snovale na temeljih širše podpore 

kolesarskih navdušencev in jih skozi članstvo vključevala v KZ. KZS razen licenciranih 

tekmovalcev nima drugih članov in s tem izgublja z vidika pridobivanja sredstev in z vidika 

potenciala, ki bi lahko kot multiplikator širil dobro ime KZS. 

Večina intervjuvanih KZ je poudarila, da je za uspešno razvojno strategijo pomembno 

obveščanje, izvajanje sprotnih analiz in določanje ukrepov ob odmikih ali postaviti nove 

sprotne cilje, če se ugotovi, da prvotni ne omogočajo načrtovane poti k uresničitvi vizije. 

KZS tudi na tem področju deluje intuitivno. Terminsko določeno preverjanje uspešnosti 

realizacije strateških ciljev je osnova za doseg želenega rezultata. 

Posebnost ali odklon vsebinskega poudarka v razvojni strategiji KZS, v primerjavi s tujimi 

KZ, prepoznavamo v iskanju načinov povezovanja kolesarjenja s turizmom in v tem 

kontekstu dvigovanja zainteresiranosti potencialnih partnerjev (državne institucije) in 

sponzorjev za vključevanje v razvoj kolesarstva.  
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Tako kot dežele KZ, ki so vključene v raziskavo, se ima tudi Slovenijo za kolesarsko državo. 

Je pa opaziti veliko razliko v sami kulturi kolesarjenja, ki se odraža v prometni varnosti, 

cestni infrastrukturi za kolesarje, obnašanju kolesarjev na cesti, obnašanju voznikov do 

kolesarjev, uporabi čelade pri vsakodnevni običajni vožnji s kolesom, zagotavljanju razmer 

kolesarjenja za otroke, ustrezni kolesarski zakonodaji in drugem. Vse našteto kaže, da bo 

potrebnih še veliko zelo ciljno usmerjenih dejavnosti, če bo KZS želela doseči raven razvitih 

KZ, z višjo kulturo kolesarjenja.  

Tuje KZ so kot pomemben moment izpostavile tudi vključenost ustreznih sodelavcev. 

Zavedajo se, da niso funkcije v KZ le predmet skupnih interesov, a drugi interesi ne morejo 

prevladati nad skupnimi. V KZS pa je še vedno zaznati precejšen vpliv drugih interesov pred 

skupnimi in je potem težko pridobiti konsenz za izvedbo skupnih ciljev. 

Katere ovire bi otežile uporabo dobrih praks pri nas? 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje podajamo z nizanjem prepoznanih težav, s katerimi 

se trenutno soočajo tuje KZ in KZS. Vse so se pri uvajanju ali razvoju dobrih praks soočale s 

težavami slabe podpore širše javnosti. Javnost je KZ zaznavala kot »nepotrebno 

administrativno ustanovo« (INT1), ki je športne organizacije ne potrebujejo.  

Pri tujih KZ so se pri uvajanju dobrih praks pojavljale težave, vezane na nesoglasja 

posameznih odborov v KZ. Ustvarjala se je opozicija, ki ni bila naklonjena uvedbi sprememb 

v delovanje KZ. Opozicije pogosto rušijo tudi dobre ideje zgolj zato, ker sami niso vključeni 

v taki meri, kot bi želeli. 

Veliko pozornosti je bilo v tujih KZ namenjene tudi odpravljanju težav s pridobivanjem in 

razporejanjem sredstev sponzorjev. Pri pridobivanju sponzorskih sredstev je ameriška KZ 

izpostavila težave, ko so zahteve sponzorjev neskladne z razvojno strategijo KZ ali so 

sponzorji neposredno želeli posegati v poslanstvo KZ. Švicarska KZ pa je v kontekstu 

razporejanja sponzorskih sredstev poudarila pogosto dilemo, kako ta sredstva razporejati. Kot 

primer so izpostavili dilemo, ali pridobljena finančna sredstva investirati v organizacijo 

dogodkov, razvoj mladih talentov ali razvoj profesionalnega/tekmovalnega kolesarstva. Na 

koncu je v švicarski KZ »prevladalo mnenje, da je treba investirati v dolgoročno stabilno 

delovanje KZ«. (INT4) 

Nizozemska KZ je imela težave s sponzorji zaradi dopinške afere nizozemske profesionalne 

ekipe, saj so se sponzorji umikali. Posamezni podobni primeri so znani skoraj v vsaki državi 

v vrhunskem športu, še posebej v kolesarstvu, kjer je dopinških kontrol absolutno največ in 

sponzorji navadno vežejo partnersko sodelovanje v zaupanju tudi glede poštenosti 

športnikov. Slovenija v tem primeru žal ni izjema. 
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KZS je v preteklosti večino svojih dejavnosti usmerjala v vrhunski šport, ni pa se ukvarjala 

niti z novimi kolesarskimi disciplinami, niti ni sodelovala pri drugih dejavnostih, ki so 

pozicionirale kolesarstvo v družbi, oziroma reševale problematiko kolesarjenja. Zato so se 

glede na potrebe ustanavljale druge organizacije in skupine, ki so prevzemale vlogo KZS in 

vsaka po svoje ustvarjale svoj položaj v družbi in javnosti. Iz opisanih razlogov je pozicija 

KZS v določenih situacijah podrejena, čeprav bi morala biti nosilec. 

V Sloveniji je v kolesarstvu premalo strokovno usposobljenega kadra, saj ni sistema, ki bi 

mlade športnike usmerjal v ustrezno izobraževanje na fakulteti za šport, ki bi omogočalo 

osnovo za delo v stroki po koncu kariere. Po večini obstajajo posamezniki, ki so se 

izobraževali samoiniciativno in so se kasneje vključili v delovanje v kolesarstvu.  

Katere so skupne značilnosti dobrih praks? 

Vprašanje osvetljujemo s sintezo identificiranih značilnosti dobrih praks po mnenju 

intervjuvancev. Ključne značilnosti dobrih praks tujih KZ in KZS so: 

· kolesarstvo je splošno priljubljeno na območju posameznih KZ, 

· doseganje vrhunskih športnih rezultatov glede na zmožnosti, 

· sistem za razvoj mladih talentov, 

· organiziranje množičnih prireditev in visoka udeležba na teh prireditvah, 

· enostavnost posameznih dejavnosti, kjer je osnova, da se lotimo izvedbe, 

· strokovno ustrezen in motiviran kader za izvajanje dejavnosti, 

· doprinos koristi ali ugodnosti za vse udeležence in 

· omogočanje kontinuirane nadgradnje, ki je del strateškega načrta KZ.  

Vsebine dobrih praks, ki zagotavljajo konkurenčno prednost, so, po oceni intervjuvancev, 

osredinjene na ustvarjanje množične personifikacije posameznikov in/ali klubov s KZ, ki pa 

je pri KZS še v začetnih fazah. Intervjuvanci tujih KZ personifikacijo razumejo na način, da 

vse vsebine dobrih praks, ki niso samo materialna korist, dolgoročno predstavljajo 

konkurenčno prednost. Ljudje jih vzamejo za svoje, za stalnico in se zakoreninijo. Danski 

intervjuvanec je izpostavil, da je pri njih kolesarstvo kultura. Vsi kolesarijo, tako in drugače. 

V tem je največja prednost kolesarstva pred ostalimi športi. Tako je moč zagotoviti 

dolgoročno številčno članstvo v KZ.  

Večina je izpostavila, da je kolesarska dejavnost razširjena sama po sebi, zato je odvisno 

predvsem od KZ, kako jo bo znala voditi. Na Nizozemskem je konkurenčna prednost pred 

ostalimi športi pomembna, saj je to kolesarska dežela in biti kolesar, sploh pa vrhunski, je 

ponos. 

Drugi vsebinski sklop, ki zagotavlja konkurenčno prednost KZ, se nanaša na dobro 

osmišljene sisteme ali pristope za novačenje novih članov. Pristopi so med KZ zelo pestri, od 
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sodelovanja s šolami in s tem navduševanja mladih za kolesarjenje do organizacije različnih 

dogodkov in izgradnje zahtevane infrastrukture za (športno) kolesarjenje.  

Sistem za razvoj mladih talentov je skupen večini intervjuvanih držav. Pri tem je pomembno 

vlogo odigral UCI s svojo serijo tekmovanj za mlade cestne kolesarje, in sicer v obliki 

točkovanja za Pokal narodov za mladince in za kolesarje do 23 let.  

Eden osnovnih pogojev za popularizacijo kolesarstva je organizacija kolesarskih dogodkov, 

kjer se kolesarji združujejo, tekmujejo, si izmenjujejo mnenja in ustvarjajo izhodišča za nove 

ideje. Pogost običaj v posameznih krajih je, da se ob lokalnem prazniku pripravi kolesarski 

dogodek. V sezoni od aprila do konca septembra v Sloveniji in v drugih razvitih državah ne 

mine vikend brez kolesarske prireditve. Najbolj množično take prireditve obiščejo lokalni 

kolesarji, če je prireditev odmevnejša, je udeležba tudi iz širše okolice in tujine. 

Večina dejavnosti, ki jih izvajajo posamezne KZ v sklopu svoje razvojne strategije, so 

enostavne in izvedljive kjer koli. Bistveno je lotiti se jih. Učinkovitost pa je odvisna od tega, 

kako pristopamo k izvedbi.  

Vse KZ imajo strokovno ustrezen kader, ki je vključen v sistemiziran proces izobraževanja. 

Glede na to, da so v dejavnosti pogosto vključeni nekdanji kolesarji, prenesejo motiviranost 

iz športa tudi na delovno področje. Težava pa je, da vse KZ izpostavljajo, da je takega kadra 

premalo.  

Gre za nepridobitne oziroma neprofitne organizacije, ki delujejo v interesu vseh deležnikov 

in udeležencev. Ključno je, da je razvojna strategija usmerjena v dolgoročno doseganje win-

win situacije. 

Proces razvojne strategije ni nikoli zaključen in zahteva vedno nove ideje in sugestije. 

Postavljanje sprotnih ciljev, ki zagotavljajo dolgoročno konkurenčnost kolesarstva, mora biti 

stalnica in je pogoj za nadgradnjo strateškega načrta. Za ta del ne obstajajo nobene omejitve 

za intervjuvane KZ, ne za KZS, ki je šele pri snovanju svoje razvojne strategije. 

Katere bi bile ključne smernice za razvoj KZS glede na izpostavljene primere dobrih praks? 

KZS je v tekmovalnem vrhunskem kolesarstvu stalno v stiku s svetovno konkurenco, zato 

spremlja delovanje drugih KZ, ki so nosilne in vzorčne organizacije kolesarskega športa in 

kolesarjenja nasploh. Na osnovi naše raziskave izpostavljamo ključne smernice, ki so se v 

obliki dobre prakse pokazale pri intervjuvanih KZ: 

· Izkoristiti potencial 

Osnova je, da se izkoristi potencial, ki ga ima kolesarjenje v Sloveniji, saj je to poleg 

pohodništva in teka najbolj popularna oblika gibanja, hkrati pa je to tudi pogosta 

oblika mobilnosti. 



 

74 

· Postavitev vizije in strateškega načrta  

KZS mora jasno izraziti želeno vizijo in postaviti strateški načrt z opredelitvijo ciljev. 

O tem morajo biti obveščeni vsi udeleženci in tudi javnost. 

· Postavitev ustrezne organizacije 

Za uresničitev zastavljenih ciljev je potrebna natančna analiza trenutne organizacije in 

zagotoviti je treba zadostno število kadrov. 

· Usposabljanje strokovnega kadra 

Za zagotavljanje konkurenčnosti na različnih področjih je potrebno stalno 

usposabljanje in izobraževanje ter prenašanje znanj in dobre prakse. 

· Zagotovitev sredstev 

Trenutna sredstva zadostujejo zgolj za izvajanje športnih programov, zato je potreben 

načrt, kako pridobiti nove, oziroma zasnovati druge oblike financiranja. 

· Ohranjanje kontinuitete vrhunskih rezultatov 

Zaradi majhne baze se tudi talenti, ki so sposobni dosegati rezultate v globalni 

konkurenci, ne pojavljajo v vsakem obdobju. Je pa treba z ustreznim delom in z 

visokimi cilji stalno stremeti k najvišjim dosežkom. 

· Sistem za razvoj mladih talentov 

Postavljeni sistem je treba nadgraditi in skrbeti za stalno posodabljanje skladno s 

svetovnim trendom in na osnovi dognanj lastnega strokovnega kadra. 

· Navduševanje mladine in otrok za kolesarjenje 

Z dejavnostmi po šolah po zgledu drugih športnih zvez na ustrezen način predstaviti 

lepote in koristi kolesarjenja. 

· Zagotavljanje pogojev za navduševanje otrok in mladine 

V Sloveniji je sicer število kolesarskih poligonov ob šolah in na javnih površinah v 

porastu, vendar je potreben bolj sistematičen pristop. Potrebna je tudi stalna 

angažiranost z animacijami. 

· Krepitev množičnega kolesarstva 

Navduševanje priložnostnih kolesarjev, da kolesarstvo postane oblika gibanja za 

ohranjanje zdravja, za zabavo in sproščanje ter druženje in v duhu tega pripravljati 

animacijske dejavnosti.  

· Uporaba kolesa kot prevoznega sredstva 

Na osnovi vzorca drugih KZ mora biti cilj KZS, da ljudje kolo uporabljajo tudi kot 

prevozno sredstvo in jim na pravi način predstaviti vse prednosti. 
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· Pridobivanje števila članov posameznikov in društev v KZS 

Potreben je akcijski načrt, kako k članstvu pridobiti več članov, saj je potencialna 

baza široka in je treba uporabiti vzorce drugih KZ. 

· Izboljšanje prepoznavnosti KZS in njenega poslanstva 

Z doslednim dejavnim obveščanjem, z uporabo modernih orodij, s preizkušenimi in z 

inovativnimi pristopi dvigniti podobo KZS v javnosti. 

· Prevzemanje odgovornosti za celoten spekter dejavnosti, ki so povezane s 

kolesarjenjem in kolesarstvom 

Poleg angažmaja na športnem področju se mora KZS zavzemati tudi na drugih 

področjih, kot so: varnost na kolesu, vožnja v naravnem okolju, prometna in druga 

zakonodaja, povezana s kolesarstvom, infrastruktura, zdravje, kolesarske poti, turizem 

in drugo. 

· Obvladovanje kolesarskih dogodkov 

S centralnim zbiranjem podatkov o vseh kolesarskih dejavnostih in dogodkov, 

pripravo ustreznih koledarjev in z obveščanjem vseh zainteresiranih bi KZS dobila 

pomembno mesto in vlogo med množicami. 

· Vključevanje v pomembne domače in tuje organe 

Zaradi same prepoznavnosti in predvsem zaradi neposredne vključenosti v pomembne 

odločitve na domači športni ravni in tudi na globalni je treba vključevati svoje člane v 

različne funkcije.  

· Popularizacija ženskega kolesarstva 

Smernice KZS morajo biti usmerjene v razvoj ženskega kolesarstva, ki je bil v 

preteklosti zapostavljen. Ženska populacija je velik potencial za množično in 

tekmovalno kolesarstvo, kakor tudi za kolesarsko panogo. Hkrati pa je precej večja 

verjetnost vključevanja celih družin, če bo na kolesu tudi ženska. 

· Skrb za dejavnost in šport invalidov 

S tehnološkim razvojem se je kolo v različnih oblikah približalo tudi invalidom. V 

svetu je zaznati strmo rast kolesarjev invalidov na različnih področjih. Vključeni so 

tudi v tekmovalne sisteme, med drugim je parakolesarstvo tudi na sporedu specialnih 

Olimpijskih iger. 

· Odprtost za nove kolesarske discipline 

S tem bo KZS vključevala najširši možen spekter kolesarskih navdušencev, hkrati pa 

stopala v korak s časom, ki ga nakazujejo tudi vedno novi športi in znotraj njih vedno 

nove discipline. Vse to se dogaja povsem evolucijsko in predvsem zaradi vedno novih 

želja po zanimivosti in atraktivnosti. 
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6 PREDLOG STRATEŠKEGA NAČRTA KZS 

Odgovor na to, zakaj posamezna organizacija sploh obstaja, oziroma zakaj je ustanovljena, 

nam daje njeno poslanstvo. Pomeni dolgoročno usmeritev in namen organizacije. 

Vizija je povezana s poslanstvom, saj pomeni zaznavanje okolja, ki ga želi društvo 

dolgoročno ustvariti, in pogojev, od katerih je uresničitev te vizije odvisna (Pučko 2011, 

129).  

Poslanstvo in vizijo KZS smo v naši raziskavi že izpostavili, vendar je to šele temelj, na 

katerem KZS lahko gradi svojo razvojno strategijo. Postavitev strateškega načrta je naslednja 

faza, ki poslanstvu in viziji doda operativnost. Strateški načrt zahteva jasne in natančno 

opisane cilje, ki nedvoumno povejo, kaj želimo doseči.  

Na osnovi opravljene raziskave in izpostavljenih ključnih smernic razvoja KZS, ki izhajajo iz 

primerov dobrih praks tujih KZ, se identificirajo tudi glavni cilji KZS: 

· povečati število članstva v KZS na 5000 do konca leta 2017 in na 10.000 do konca 

leta 2020, 

· postaviti sistem množičnega kolesarstva, 

· ohraniti število kategoriziranih vrhunskih športnikov v gorskem kolesarstvu in 

povečati v cestnem kolesarstvu, 

· posodobitev sistema za razvoj mladih talentov, 

· zagotoviti finančno stabilnost KZ s povečanjem letnega proračuna za 30 odstotkov do 

leta 2020, 

· uresničiti projekt Varnost na kolesu, 

· zagotovitev infrastrukturnih razmer za uvajanje otrok v kolesarstvo,  

· povečati prepoznavnost delovanja KZS, 

· povečati število žensk v vseh oblikah kolesarske dejavnosti, vključno s članstvom, 

· vključitev parakolesarjev v KZS, 

· postavitev ustrezne organizacije za uspešno izvedbo ciljev in 

· posodobitev statuta in celotne administracije KZS. 
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Preglednica 5: Strateško načrtovanje izbranih ciljev KZS 

Strateški cilji Strategije in projekti 

Povečati število članstva v 

KZS na 5000 do konca leta 

2017 in na 10.000 do konca 

leta 2020 

 

· Določiti nosilca dejavnosti 

· Postaviti sistem članstva 

· Angažiranje multiplikatorjev za delovanje na terenu 

· Ažurna obdelava baze članstva 

· Trženjske animacije 

· Pridobivanje bonitetnih partnerjev 

Obvladovati množično 

kolesarstvo 

· Določiti nosilca dejavnosti 

· Vključitev vseh množičnih kolesarskih prireditev pod okrilje 

akcije Slovenija kolesari 

· Opredeliti status množičnega kolesarstva v organizacijski 

shemi KZS 

Ohraniti število 

kategoriziranih vrhunskih 

športnikov v gorskem 

kolesarstvu in povečati v 

cestnem kolesarstvu 

· Redno spremljanje in obveščanje posameznikov in klubov o 

možnostih pridobitve kategorizacije 

· Vključitev v organe, ki dodeljujejo pogoje za pridobitev 

kategorizacije 

· Angažiranje pri uveljavljanju kriterijev za pridobitev 

kategorizacij 

· Spodbujanje posameznikov in klubov za organizacijo 

prireditev in udeležbo na prireditvah, ki prinašajo 

kategorizacije 

Ohranitev vrhunskih 

rezultatov 

· Posodobitev sistema za razvoj mladih talentov 

· Angažiranje mladih strokovnih kadrov 

· Uveljavitev strokovnega sveta 

· Oživiti kolesarsko dejavnost v mrtvih conah 
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Strateški cilji Strategije in projekti 

Zagotoviti finančno 

stabilnost KZ s povečanjem 

letnega proračuna za 30 

odstotkov do leta 2020 

· Projekt članstva 

· Vključitev turistične note s povezovanjem z nacionalnimi 

institucijami (STO) 

· Doseganje največje možne višine sredstev na razpisih in 

iskanje novih poti 

· Privabiti k sponzorskim projektom nove pokrovitelje z 

inovativnimi rešitvami trženjskega sodelovanja 

Uresničiti projekt Varnost 

na kolesu 

· Postaviti želene osnove oziroma izhodišča za varno 

kolesarjenje 

· Odpreti projekt z opredelitvijo nosilca projekta 

· Povezovanje s sorodnimi organizacijami in že odprtimi 

projekti (Varno na kolesu, Slovenska kolesarska mreža ipd.) 

· Povezovanje s ključnimi organizacijami za tak projekt (policija, 

ministrstva, občine, sponzorji, mediji) 

Zagotovitev infrastrukturnih 

razmer za uvajanje otrok v 

kolesarstvo 

· Dejavnosti po občinah in šolah s predstavitvijo kolesarske 

dejavnosti 

· Predstavitev izdelave kolesarskega poligona (pump track) 

Povečati prepoznavnost 

delovanja KZS 

· Posodobitev in redno ažuriranje spletne strani 

· Dejavna uporaba sodobnih medijev Facebook in Twitter 

· Določitev nosilca za PR-dejavnosti 

· Pridobiti publiciteto pri najbolj odmevnih medijih 

· Vključitev v vse dejavnosti, ki so povezane s kolesarstvom in 

kolesarjenjem (vožnja v naravi, mobilnost na delo, kolesarski 

izpiti ipd.) 

Povečati število žensk v 

vseh oblikah kolesarske 

dejavnosti, vključno s 

članstvom 

· Organizacija kolesarske prireditve samo za ženske 

· Zagotoviti nastope ženskim nacionalnim ekipam na 

tekmovanjih  

· Enakovredna vključenost ženskega kolesarstva v poročanju 

· Motiviranje žensk pri vključevanju v organe KZS 
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Strateški cilji Strategije in projekti 

Vključitev parakolesarjev v 

KZS 

· Organizacija pokalnega tekmovanja za parakolesarje 

· Organizacija državnega prvenstva za parakolesarje 

· Vključitev parakolesarjev v organe KZS 

· Ustanoviti nov ali pridružen odbor za parakolesarje 

Posodobitev organizacije in 

delovanja KZS za uspešno 

izvedbo ciljev 

· Postaviti optimalno profesionalno ekipo za delovanje KZS 

· Zagotoviti zadostno število ustreznih kadrov za uspešnost na 

športni ravni 

· Zagotoviti zadostno število ustreznih kadrov za izvedbo 

drugih ciljev in strategij KZS 

· Zagotoviti ustrezne, motivirane in dejavne predstavnike v 

predsedstvu, odborih, svetih in komisijah v naslednjem 

mandatu 

· Posodobitev statuta 

· Posodobitev celotne administracije KZS (pravilniki, poslovniki, 

pregled pogodb ipd.) 

Posodobitev 

izobraževalnega sistema 

· Določiti nosilca dejavnosti 

· Zagotoviti, da bo KZS nosilec izobraževanj za kolesarstvo 

· Pripraviti pregleden program izobraževanj 

· Izvedba izobraževanj 

· Animacija zainteresiranih za pridobitev strokovnega naziva v 

kolesarski dejavnosti 

 

Z vsak cilj smo postavili strategijo in vključili projekte, ki bodo pot KZS do uresničitve teh 

ciljev.  
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7 SKLEP IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Danes je nujno potrebno prilagajanje splošnih trajnostnih načel konkretnim npr. slovenskim 

družbenim pogojem (Kos 2004). Šele ko bomo sposobni vzpostaviti takšen lokaliziran 

pristop, bomo sposobni doseči operativno raven in šele tedaj bomo sposobni preiti v dejavno 

fazo izvajanja trajnostnega razvoja strategije organizacije. 

Šport v Sloveniji se v zadnjih dveh desetletjih razvija hitreje, kot mu management organizacij 

lahko sledi; v konkurenčnih rezultatih in  finančnih sredstvih, ki so na voljo v športni panogi 

v državi. Kljub naši majhnosti so predstave posameznikov in ekipnih športnikov izjemne, 

zato so nas privedle do zavedanja upravljanja in potrebe po povečanju in izboljšanju 

upravljanja posameznih športnih organizacij. 

V podobni situaciji je krovna kolesarska organizacija, ki je bila naš raziskovalni primer. Naša 

ugotovitev je, da je zelo pomembno, da se KZS zaveda potrebnosti razvijanja in 

posodabljanja organizacije in da je treba intuitivni pristop nadomestiti s strateškim.  

Skozi raziskavo smo ugotavljali, kako so urejene najbolj sodobne KZ, to so tiste, ki imajo 

jasno strategijo razvoja že daljše obdobje. Poleg teh smo raziskali vzorčne primere tistih, ki 

so svojo strategijo razvoja postavile v zadnjem obdobju.  

Ugotovitev je, da so ključne točke podobne pri vseh. Poslanstvo in izražena vizija KZS sta 

povsem sodobni iztočnici za postavitev ustreznega strateškega načrta. Poslanstvo KZS je 

objavljeno in zapisano tudi v statutu, medtem ko z vizijo KZS deležniki niso ustrezno 

seznanjeni, kot je to praksa pri vzorčnih KZ. Niti na osnovi želene vizije ni izpostavljenega 

strateškega načrta, zato je postavitev ustrezne razvojne strategije temeljna in primarna naloga 

KZS, če želi na posameznih področjih ohraniti, na določenih pa tudi okrepiti svoj položaj v 

konkurenci ostalih športnih zvez v Sloveniji in v konkurenci z ostalimi KZ v globalnem 

smislu.  

Osnova strateškega načrta, katerega predlog smo tudi sami pripravili, je več primerov dobrih 

praks tujih KZ, ki so se v daljšem obdobju izkazali za uspešne. Raziskava je pokazala, da so 

rešitve zelo enostavne, zahtevajo pa strateški pristop. Le tak pristop zagotavlja razvoj in 

uspešnost ter stabilno KZS.  

Najbolj izrazito izpostavljena dobra praksa je bila sistem članstva in vključevanje množic v 

posamezno KZ. S tem se širi zanimanje za kolesarstvo in kolesarjenje, posredno in 

neposredno pa se s tem zagotavlja temeljni vir sredstev za financiranje projektov in 

programov posamezne KZ. 

Odločilnega pomena je vsekakor dobro upravljanje in vodenje športne organizacije, kakršna 

je KZS. Grožnjo uspešnemu strateškemu razvoju organizacije v prihodnosti predstavlja 

pomanjkanje ustreznega kadra v športu, s tem pa pomanjkanje znanja, spretnosti in 
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strokovnosti, potrebnih za izvajanje dobrih praks. Športne zveze in druge športne organizacije 

se, podobno kot poslovni subjekti, razvijajo izjemno hitro, za uspešnost pa je treba ostati v 

koraku z razvojem.  

Metodologija kvalitativne raziskave se je izkazala za primerno za take vrste raziskovanja. 

Imeli smo jasen cilj, kaj želimo z raziskavo doseči, tako je bila postavitev raziskovalnih 

vprašanj samo posledica našega cilja. Podobno je bilo s postavitvijo vprašanj za intervju. 

Izpostaviti je treba še to, da so bili intervjuvanci zelo odprti pri odgovarjanju na naša 

vprašanja, kar se v podobnem intervjuju s pristojnimi osebami iz organizacij, ki izhajajo iz 

poslovnega sveta, verjetno ne bi zgodilo v enaki meri. Ta ugotovitev nam kaže, da šport 

premore precej več odprtosti in sodelovanja, kot je to sicer praksa v kapitalističnem 

globalnem svetu. 

Že v samem procesu raziskave smo ugotavljali, da bi bile za posamezna področja, ki so bila 

predmet našega raziskovanja, potrebne dodatne raziskave za bolj podrobno razjasnitev. 

Predvsem bi bila z vidika članstva potrebna celovita in samostojna raziskava. Poglavitna 

vprašanja, ki se zastavljajo v tem kontekstu, so: 

· kakšen je dejanski potencial, 

· segmentiranje posameznih skupin kolesarjev iz celotne baze potenciala, 

· zanimanje za vključevanje v društva, 

· želja po identifikaciji s krovno kolesarsko organizacijo, 

· kateri so razlogi za vključevanje, 

· kakšna je kultura kolesarjenja in še vrsto drugih vprašanj. 

Glede na naravo tematike bi bila za to najbolj primerna kvantitativna raziskava. 

Na osnovi naše raziskave je možna primerjava s posameznimi športnimi organizacijami v 

Sloveniji in možno je izpostaviti skupne značilnosti ter specifične razlike, ki dajejo 

posamezni organizaciji unikatnost. Vsaka posamezna organizacija lahko po našem zgledu 

opravi podobno raziskavo tudi sama. 

Izpostavljene problematike financiranja programov se prav tako lahko lotimo z znanstvenega 

vidika. Naše mnenje je, da so in bodo v Sloveniji težave s sredstvi za šport, kljub javno 

objavljenima Strategiji Olimpijskega komiteja Slovenije ‒ Združenja športnih zvez za 

obdobje 2014‒2023 in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014‒2023. 

Državna sredstva bodo pričakovano manjša, možnosti trženjskih zgodb pa so omejene, pa še 

te se v zadnjem obdobju osredotočajo na individualno raven in ne na športne organizacije kot 

celote. 

Predlagamo tudi raziskavo perspektive športa z vidika želje po delovanju v športu. Kadrovska 

podhranjenost bo imela negativne posledice v organizacijskem in športno-strokovnem smislu. 
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Za zaključek pa še misel, da je šport čudovita stvar, za katero si velja dnevno vzeti čas, saj 

sprošča in osvobaja ter ohranja smisel samega obstoja človeka.  

Kot organizacijski subjekt pa je šport zahteven za obvladovanje in podvržen vsem 

zakonitostim, ki veljajo za vse druge poslovne subjekte. 
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VPRAŠALNIK 

STRATEGIJA RAZVOJA KROVNE KOLESARSKE ORGNIZACIJE 

 

INTERVJU S PRISTOJNIM PREDSTAVNIKOM KOLESARSKE ZVEZE 

(predvideno sodelovanje kolesarskih zvez iz 7 držav) 

 

Osnovni opis vzorca 

Država: 

Zveza: 

Intervjuvanec: 

Status v zvezi: 

Datum: 

 

1 Splošno o intervjuvancu 

· Prosim vas, če se na kratko predstavite.  

· Katere so vaše pristojnosti in kakšne so vaše delovne izkušnje s kolesarsko zvezo? 

2 Razvojna strategija 

1. Katere so ključne točke vaše razvojne strategije? 

2. Kakšna je vizija vaše KZ? 

3. Katere dejavnosti so poleg tekmovalnega športa v domeni KZ? 

4. Kakšen je strateški načrt za uresničevanje ciljev zveze? 

5. Kdaj ste oblikovali strateški načrt? 

6. Zakaj ste se odločili za postavitev strateškega načrta? 

7. Na kakšen način so vsebine strateškega načrta usklajene z letnim načrtom KZ? 

8. Kako uresničujete strateški načrt KZ?  

9. Kdo vse je seznanjen s strateškim načrtom? 

10. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki za uspešno izvedbo vašega strateškega načrta? 

11. S katerimi težavami se srečujete pri izvajanju strateškega načrta? 

12. Menite, da bi morali kaj spremeniti v vaši strategiji razvoja? Če da, kaj? 

13. Kako se oblikujejo in realizirajo predlogi za izboljšave strateškega načrta? 

14. Na kakšen način se izvaja analiza realizacije strateškega načrta? 
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3 Dobra praksa 

1. Kaj lahko izpostavite, da se je v vaši KZ uveljavilo kot dobra praksa? 

2. Zakaj menite, da se je uveljavilo kot dobra praksa? 

3. Na kakšen način je vaša KZ oblikovala dobre prakse 

4. Katere so značilnosti dobrih praks vaše KZ?  

5. Katere dejavnosti so bile potrebne za uveljavitev dobrih praks? 

6. Na kakšne ovire ste naleteli pri uvajanju dobrih praks v vaši KZ? 

7. Kdo je sodeloval, oziroma še sodeluje pri uvajanju dobrih praks? 

8. Koliko časa je bilo potrebnega, da se je posamezna dobra praksa uveljavila? 

9. Katere so tiste vsebine dobrih praks, za katere vaša KZ meni, da zagotavljajo konkurenčno 

prednost? 

10. Na kakšen način prenašate (informirate) dobre prakse vaše KZ na zainteresirano množico? 

11. Katero dobro prakso bi izpostavili kot posebej uspešno? 

12. Na kakšen način posodabljate dobre prakse vaše KZ?  

13. Kakšni so predlogi za izboljšanje dobrih praks? 

14. Kakšne primere dobrih praks poznate pri drugih športnih organizacijah? 

15. Kaj menite, da se v prihodnosti lahko razvije kot dobra praksa v vašem okolju? 

16. Glede na to, da se je včlanjevanje kolesarskih navdušencev v KZ pokazalo kot dobra praksa v 

KZ različnih držav, nas zanima, kako je s tem pri vas? 

17. Kako pomembno je za vašo KZ članstvo društev in članstvo posameznikov? 

18. Kateri so ključni razlogi, da se kolesarska društva vključujejo v KZ? 

19. Kateri so ključni razlogi, da se posamezni člani vključujejo v KZ? 

20. S kakšnimi animacijami pridobivate članstvo?  

21. Kateri so ključni elementi za win-win situacijo med posameznimi člani in KZ? 

22. Na kakšen način člani izražajo svoje zadovoljstvo s članstvom? 

23. Kateri segment ljudi je po vašem mnenju še premalo zastopan v članstvu v vaši KZ? 

24. S katerimi dejavnostmi bi pritegnili tudi ta del? 

25. Kakšna je cena za članstvo v zvezi? Kaj članstvo ponuja? 
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ANGLEŠKI VPRAŠALNIK 

DEVELOPMENT STRATEGY OF SLOVENIAN CYCLING 

FEDERATION 

INTERVIEW WITH COMPETENT REPRESENTATIVE OF CYCLING FEDERATION 

(envisage cooperation of cycling federations from 7 different countries) 

 

Basic description of the sample 

Country: 

Federation: 

Interviewee: 

Status at the federation: 

Date: 

 

1 General description of interviewee 

· Please, intruduce yourself shortly.  

· What are your competences and your working experiences with cycling federation? 

2 Development strategy 

15. What are the key points of your development strategy? 

16. What is the vision of the federation? 

17. What activities/actions are in the domain of the federation besides competitive sport? 

18. What is the strategic plan for achieving objectives of the federation? 

19. When was the strategic plan created? 

20. Why did you decide to set up the strategic plan? 

21. In what way are the contents of the strategic plan coordinated with the annual plan of the 

federation? 

22. How do you implement the strategic plan of the federation?  

23. Who knows your strategic plan? 

24. What do you think are the key factors in the successful implementation of your strategic plan? 

25. What problems are you facing in implementing the strategic

plan? 

26. Do you think you should change something in your development strategy? If so, how? 

27. How do you create and realize suggestions for improvements to the strategic plan? 
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28. How do you analyze the realization of the strategic plan?

 

3 Good practice 

26. What could be recognized as a good practice in your federation? 

27. Why do you think that it has been recognized as a good practice? 

28. In what way have your federation developed good practices? 

29. What are the characteristics of good practices in your federation?  

30. What actions were necessary to impelement good practices? 

31. What were the obstacles when implementing good practices in your federation? 

32. Who was or is still involved in implementation of good practices? 

33. How much time was needed to implement each good practice? 

34. What are the contents of good practice, for which your federation believes that provide a 

competitive advantage? 

35. In what way you transfer good practices of your federation to interested crowd? 

36. Which good practice would you expose as particularly successful? 

37. How do you update good practises of your federation?  

38. What are the proposals for improving good practices? 

39. What examples of good practice in other sports organizations do you know? 

40. What do you think that may develop as a good practice in your area in the future? 

41. The enrollment of bike enthusiasts in cycling federations proved to be good practice in 

different countries. How is it in your country? 

42. How important is membership of clubs and membership of individuals for your cycling 

federation? 

43. What are main reasons that cycling associations are joining into cycling federations? 

44. What are main reasons that individual members are joining into cycling federations? 

45. What kind of animations are acquiring membership? 

46. What are the key elements for a win-win situation between the members and the cycling 

federation? 

47. How members express their satisfaction with the membership? 

48. Which segment of people (part of the population) do you think is still under-represented in the 

membership of your federation? 

49. What activities would attract this segment of people? 

50. What is the membership fee? What does it offer? 
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KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI 
 

POJMI KATEGORIJE 

Razvojna strategija 

1. Katere so ključne točke vaše razvojne strategije? 

  

INT1: Postavljen imamo sistem razvojne strategije, ki ima jasno 

postavljeno vizijo ter cilje. Zavedamo se, na katerih temeljih so 

podprte dejavnosti. Ključne predpostavke: zagotavljanje vključenosti 
vseh zainteresiranih (dana je možnost), učinkovitost v prizadevanjih, 
oblikovanje javnega mnenja (zagovarjanje obstoja zveze), ustvarjanje 

ustrezne kulture za kolesarjenje od osnove (vsakodnevnega 

kolesarjenja) do vrhunskosti, izboljšanje notranje strukture 
organizacije (dva zaposlena posebej za razvoj), izboljšanje finančne 
avtonomnosti s pridobivanjem članstva. 

Vzpostavljen sistem RS  

Jasna vizija 

Jasni cilji 

Določeni  
Temelji dejavnosti 

Podprtost dejavnosti  

ID predpostavk: 

zagotavljanje vključenosti 
vseh zainteresiranih, 

učinkovitost v prizadevanjih, 

oblikovanje javnega mnenja, 

ustvarjanje ustrezne kulture za  

izboljšanje notranje strukture, 

izboljšanje finančne 
avtonomnosti s pridobivanjem 

članstva 

 

Zagotavljanje vključenosti 
vseh zainteresiranih (rast 

članstva)  
 

Poudarek na vključevanju 
mladih ‒ vzorčni primer 
Nizozemska   

 

CFA 

(rekreativni/množični) in 
tekmovalni/vrhunski šport  
 

Izboljšanje finančne 
avtonomnosti s 

pridobivanjem članstva in 
sponzorji  

 

Izboljšanje notranje 
strukture z ustanovitvijo 

razvojnih oddelkov  

 

Oblikovanje javnega 

mnenja z organizacijo 

dogodkov  

 

Upoštevanje okoljskih 
vrednot in infrastrukture  

 

 

INT2: Imamo razmeroma vitko organizacijo, poleg tega pa več 
odborov za vse segmente kolesarstva in ti odbori so zelo dejavni. V 

odborih so namreč ljudje, ki izhajajo iz teh segmentov. Velika 

pozornost je usmerjena na »Cycling for all«, saj v tem vidimo nov 
stalni vir financiranja. Ustanovili smo poseben oddelek za razvoj. 

Usmerjenost h ključnim sponzorjem, da smo kreativni in jim 
ponudimo dodano vrednost. Pospešujemo organizacije dogodkov. 

Moto je organizirati neorganizirane kolesarje. Zavedamo se, da smo 

edina organizacija, ki se ukvarja s težavami kolesarjev. Na Danskem je 

kolesarjenje kultura. 

Odbori za področja kolesarstva  
Dejavni odbori  

Motivirani posamezniki 

Pozornost  

»Cycling 4 all« 

Stalni vir financiranja  

Ustanovitev oddelka za razvoj  

Usmerjenost v sponzorje 

Pridobivanje finančnih virov  
Kreativnost 

Ponujanje dodatne vrednosti  

Organizacija dogodkov  

Kolesarjenje je kultura  

INT3: Pri snovanju razvojne strategije smo se zavedali, da moramo 

zajeti kolesarsko dejavnost otrok in mladostnikov, rekreativni šport 
oziroma Cycling for all ‒ CFA ter tekmovalni ‒ vrhunski šport. 
Strateški načrt je bil postavljen v smeri trajnostnega razvoja z 
upoštevanjem okoljskih vrednot in tudi z ozaveščanjem podjetij glede 
družbene odgovornosti. 

Zajemanje  

Kolesarska dejavnost otrok in 

mladostnikov  

Rekreativni šport CFA 

Tekmovalni ‒ vrhunski šport  
V smeri trajnostnega razvoja  

Upoštevanje okoljskih vrednot  
Ozaveščanje družbene 

odgovornosti   

INT4: Ključne strateške usmeritve so: 
vključitev šol v sodelovanje, organizacija in podpora kolesarskih 

prireditev, razvoj nacionalne ekipe, rast članstva. 
Okrepitev dela po šolah je pomembna, ker je konkurenca med športi v 
Švici zelo velika, z organizacijo kolesarskih prireditev pa želimo dati 
možnost sponzorjem za dejavno vključitev v kolesarstvo na daljši rok. 
Rast KZ vidimo skozi sredstva, pridobljena na tak način. 

Vključenost šol  
Konkurenca med šolami  
Organizacija/podpora 

kolesarskih prireditev  

Vključevanje sponzorjev  
Dolgoročno vključevanje  
Rast finančnih sredstev  

Razvoj nacionalne ekipe 

Vrhunski šport  
Rast članstva  
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INT5: Kolesarstvo smo približali množicam tako, da smo ustvarili 
pogoje za to. Ustrezna infrastruktura (kolesarske poti, varne široke 
ceste, kolesarski poligoni in popularni velodromi) omogoča gibanje 
najširšim množicam.  
Popularnost kolesarskega športa je začela skokovito naraščati v 

zadnjem desetletju z uspehi tekmovalcev. Predvsem na velodromu v 

olimpijskih disciplinah. 

Za izvedbo programov smo pridobili bogate sponzorje (loterija, Sky). 

Na tekmovalni ravni vključujemo vse najboljše, kar premoremo 

(znanost, tehniko, organizacijo, Nasa, Mc Laren), ustanovitev ekipe 

Team Sky. 

Osnova pa je, da britansko kolesarstvo temelji na masivni podpori. 

 

Približanje množici CFA 

Ustrezna infrastruktura 

Varne, široke poti 
Poligoni 

Velodromi  

Popularnost skokovita 

Uspehi tekmovalcev  

Pridobivanje sponzorjev  

Tekmovalna raven 

Povezovanje  

Temelj je masovna podpora  

 

INT6: Nizozemska KZ je usmerjena v razvoj mladih športnikov. 
Imamo vzpostavljen celoten sistem, od animacije najmlajših do iskanja 
najbolj talentiranih, razvoja talentiranih, priprave na profesionalno 

kariero. Ta sistem je bil prvi tovrsten v svetu. Tradicija, znanje in 

veliko zanimanje športnikov in širše javnosti vrtijo kolo razvoja in 
spodbujanje teh osnov je naše vodilo. 

Usmerjenost v razvoj mladih 

športnikov  
Vzpostavljen sistem  

Animacija mlajših  
Iskanje talentov  

Razvoj talentov  

Priprava na profesionalno 

kariero 

Celostni razvoj  

Prvi v svetu  

Tradicija  

Znanje  

Velik interes  

Gibalo razvija  

INT7: Kolesarstvo je v ZDA vse bolj popularno med množico. KZ je 
organizirana tako, da generalno skrbi za razvoj. Sponzorji so 

pripravljeni vlagati le v povsem vrhunske rezultate, kakršne je beležil 
Lance Armstrong, zato smo po zgledu VB kreirali blagovno znamko 

US cycling. Strategija je, da poskrbimo za čim večje število članstva, 
saj naši programi slonijo na podpori množic, ki se včlanjujejo v KZ, 
saj s tem prispevajo svoj delež ‒ donacijo. Strateško pomembno je 
tudi, da k sodelovanju pridobimo proizvajalce koles, prehrane in druga 

podjetja, ki so povezana s kolesarstvom. 

Zelo pomembna je tudi fundacija za razvoj mladih talentov, ki 

dolgoročno skrbi za zagotavljanje vrhunskih rezultatov.  

Vse bolj masovno 

Popularno 

Usmerjenost v razvoj  

Sponzorji pozitiven odnos  

Vlaganje v rezultate  

Po zgledu VB oblikovanje 

znamke US Cycling  

Povečanje števila članstva  
Programi slonijo na podpori 

množic 

 

Sodelovanje z izvajalci koles  

Izvajalci prehrane  

Fundacija za razvoj mladih 

talentov  

Razvojna strategija 

2. Kakšna je vizija vaše KZ? 

  

I1: Vizija do leta 2020 je, da bodo vsi kolesarski segmenti sposobni 

osvajati medalje na največjih tekmovanjih ob zagotavljanju trajnostne 
rasti vseh kolesarskih disciplin in rasti uporabe kolesa v celotni družbi. 

Osvajanje medalj  

Največja tekmovanja  
Trajnostna rast vseh 

kolesarskih disciplin  

Rast množičnega kolesarstva  

Rast množičnosti 
rekreativnega kolesarstva  

 

Temeljna oblika gibanja in 

mobilnosti  

 

Najboljši rezultati v 
tekmovalnem kolesarstvu  

 

Kolesarska »velesila«  
 

Pridobivanje 

sponzorjev/finančnih virov  
 

 

I2: Uresničevanje svojega poslanstva je najbolj široka vizija, temeljna 
pa, da vključimo vse danske kolesarje v eno organizacijo. Pri tem 

mislimo na vse, ki se vozijo s kolesom, tekmovalce, rekreativce in 

tiste, ki kolo uporabljajo za mobilnost. Za vse mora biti članstvo v 
danski federaciji dodana vrednost.  

Uresničevanje poslanstva  
Centralizacija kolesarjev  

Ena organizacija  

Monopol  

Množičnost  
Dodana vrednost  

Danska  

Širok razpon disciplin  
I3: Vizija je združitev vsega, kar je povezano s kolesarstvom in 
kolesarjenjem, kar je tudi naše poslanstvo. Omogočiti, da kolesarstvo 
postane temeljna oblika gibanja in mobilnosti in da kolesarjenje 

postane gibanje kot oblika oziroma skupina ljudi. 

Združevanje vsega  
Celostno povezovanje  

Temeljna oblika gibanja in 

mobilnosti  

Množičnost  
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I4: Naša vizija je, da bo KZ ena najbolj prepoznavnih športnih 
organizacij v Švici, ki bo s svojimi dejavnostmi privabila vlagatelje, ki 

bodo pripravljeni financirati programe. Želimo ohraniti tudi vrhunske 
rezultate, ki Švico v globalnem merilu postavljajo med najboljše. 

Prepoznavnost organizacije  

Pridobivanje sponzorstev  

Pridobivanje finančnih virov  

Vrhunski rezultati  

 

I5: Naša vizija je, da smo kolesarska velesila na tekmovalnem 
področju z uporabo najsodobnejših pristopov.  
Želimo, da postane kolesarjenje najbolj množični šport v Veliki 
Britaniji in da je kolo glavno prevozno sredstvo. 

Kolesarska velesila 

Tekmovalni šport 
Uporaba najsodobnejših 
pristopov  

Množičnost športa 

Glavno prevozno sredstvo  

I6: Vizija je, da Nizozemska ohrani status kolesarske države. 
Kolesarjenje je ob tulipanih in oranžni barvi razpoznavni znak 
kraljevine. 

Ohranitev statusa kolesarske 

države  
Razpoznavni znak države  

 

I7: Naša vizija je, da ZDA postane najuspešnejša država v kolesarstvu 
na svetu. S tem bomo uresničili svoje poslanstvo v doseganju trajnega 
uspeha v globalni konkurenci, krepitvi konkurence na domačih tleh in 

širitvi pozitivnosti, ki jih prinaša kolesarjenje (svoboda, zdravje, 
sproščenost, mobilnost, druženje). 

Najuspešnejša država v 
kolesarstvu  

Trajnostni uspeh v konkurenci  

 

Razvojna strategija 

3. Katere dejavnosti so poleg tekmovalnega športa v domeni 

KZ? 

  

I1: Kolo v vsakodnevnem življenju, varnost na kolesu, mladi na 
kolesu, vključevanje invalidov, izboljšanje zakonodaje glede 
organizacije prireditev, organizacija dogodkov. 

Vsakodnevno kolesarjenje  

Rekreativni šport  
Varnost na kolesu  

Mladi na kolesu 

Vključevanje invalidov  
Izboljšanje zakonodaje glede 
organizacije prireditev  

Organizacija dogodkov  

Varnost na kolesu 

 

Povečevanje članstva  
Vključevanje invalidov 

Vključevanje žensk 

Vključevanje mladih  
 

Lobiranje/izboljšanje 
pogojev  

 

Množičnost rekreativnega 

kolesarstva  

 

Izboljšanje zakonodaje  
 

Organizacija rekreativnih 

dogodkov  

 

Promocija kolesarstva  

I2: KZ Danske je organizacija, ki izpostavlja kolesarjenje tudi na 

nacionalni program političnih odločitev, ki izboljšujejo pogoje za 
kolesarjenje. Brez ustreznega lobiranja ne bi nikoli dobili sredstev, ki 

jih razdeljuje država za različne projekte. Za nas je pomemben tudi 
projekt »Cycling for all« (CFA). Na tekmovalni šport nimamo veliko 
vpliva, razen da delamo sistematično, v projektu CFA pa vidimo našo 
priložnost in tudi učinki naših dejavnosti so vidni, oziroma se odražajo 
v številkah. 

Izboljševanje pogojev  
Nacionalni program  

Lobiranje  

Državna finančna sredstva  
CFA 

 

I3: Kot že rečeno, se ukvarjamo s tem, kako ljudi spraviti na kolo. Za 

tiste, ki se želijo s kolesom voziti kot za obliko rekreacije, in tiste, ki bi 

lahko kolo uporabljali za prevoz na delo, v šolo, po opravkih. 

Mobilizacija ljudi  

Rekreacija  

Mobilnost  

I4: Fokus je na razvoju otrok in mladine preko dejavnosti po šolah in 

na različnih kolesarskih dogodkih (animaciji Rollensprint in Back on 
bike). S temi dejavnostmi se promovira tudi KZ.  

Spodbujanje članstva skozi atraktivne bonitete in s prisotnostjo na trgu 
preko sponzorjev. 

Razvoj otrok in mladine  

Dejavnosti v šolah  

Promocija KZ  

Spodbujanje članstva  
Prisotnost na trgu 

Sponzorstvo  

I5: Te dejavnosti so predvsem povezane z množičnostjo, 
vključevanjem mladine in pa izobraževanjem specializiranega kadra. 

Množičnost  
Vključevanje mladine  

Izobraževanje kadra  
I6: Glavne dejavnosti imajo res končni cilj v tekmovalnem kolesarstvu, 
vendar imajo naše dejavnosti po šolah in klubih posledice tudi v 

razvoju kolesarjenja na splošno. Vključeni smo tudi v programe 
mobilnosti, vendar so nosilci teh dejavnosti druge organizacije. 

Tekmovalno kolesarstvo  

Splošni razvoj  
Prisotnost v šolah  

I7: Vključevanje množic v US cycling, seznanjanje z različnimi 
disciplinami kolesarstva, vključevanje žensk in invalidov, organizacija 
rekreativnih prireditev pod enim skupnim imenovalcem. 

Množičnost  
Seznanjanje z disciplinami 

Vključevanje žensk 

Vključevanje invalidov  
Organizacija rekreativnih 

prireditev  
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Razvojna strategija 

4. Kakšen je strateški načrt za uresničevanje ciljev zveze? 

  

I1: Strateški načrt temelji na naslednjih ciljih: 
Kolesarjenje bo postalo najpopularnejša oblika gibanja na Irskem. 
Razvoj tekmovalnih kolesarjev po  irskem dolgoročnem modelu 

razvoja športnika. 
Kolesarstvo bo z medaljami najbolj bogat irski šport na OI v Tokiu 
2010 (tudi paraolimpijski). 

Članstvo bo naraslo na 40.000, s tem da bo število mladih do 18 let 
naraslo za 100 odstotkov. 

Več kot 60 odstotkov sredstev bo nedržavnih. 
Cycling Ireland bo prepoznana blagovna znamka, ki bo širila glas o 
promociji kolesarstva in bo imela močan pridih varnosti ter bo imela 

viden prispevek pri ohranjanju narave. 

Najpopularnejša oblika gibanja 

Razvoj tekmovalnega športa   
Najbogatejši OI šport  
Krepitev članstva  
Mladi člani  
Nedržavna finančna sredstva  
Cycling IR prepoznana 

blagovna znamka  

Ohranjanje narave  

Sistem za razvoj mladih 

kolesarjev 

 

Krepitev (nedržavnih) 
sponzorskih sredstev  

 

Krepitev članstva  
 

Razvoj 

tekmovalnega/vrhunskega 

športa  
 

 

Sistem mreženja – 

povezovanje klubov 

 

 

Ozaveščenost 
posameznikov in javnosti 

z načrti/dejavnostmi  

 

Kakovost dela in kadra  

 

 

 

 

I2: Ustvariti oziroma kreirati ustrezne dodane vrednosti za sponzorje, 

kjer je naš cilj, da postanejo partnerji in ne samo sponzorji. 
Dodelati ustrezen model CFA, ki bo sistematično generiral ciljno 
število članstva (ustvariti sistem mreženja). 
Predvsem želimo spodbujati transformacijo iz individualizma do 
kolektivizma oziroma povezovalnosti. Konkreten načrt je povečanje 
števila članstva s 30.000 na 45.000 v štirih letih. 

Fokus na prepoznavnosti in oblikovanju KZ poznano po odprti 

komunikaciji. 

Dodana vrednost sponzorjem  

Sponzor je partner  

Generiranje števila članstva  
Sistem mreženja  
 

Kolektiven šport proti 

individualnim 

Povečanje števila članstva  
Prepoznavnost  

I3: Za tekmovalce je bil načrt narejen na osnovi iniciative Finskega 

športnega komiteja (TOP sport) in so bili s tem seznanjeni vsi vrhunski 

športniki, ki so tudi podpisali seznanitev. Osnova je zagotavljanje 
konkurenčnosti na najvišji ravni ter pri mladih zadosten obseg in 

kakovost dela.  

Pri CFA pa predvsem spodbujanje za izvedbo dogodkov in 

zagotavljanje pogojev z ustrezno infrastrukturo (kolesarske poti) ter 

zagotavljanje ustrezne varnosti. Izpostavljati, da je kolesarjenje 

primerno za mnoge.  

Strateška usmeritev je tudi v povezovanje s klubi in odprtost delovanja 

KZ, kar pomeni, da se javnost seznanja z dejavnostmi in načrti. 
S tega vidika je bila tudi javno objavljena strategija 2013‒2020. 

Zagotavljanje konkurenčnosti  
Kakovost dela  

Tekmovalen šport  
 

CFA izvedba dogodkov  

Infrastruktura  

Varnost  

Množičnost kolesarstva  
 

Povezovanje klubov  

Odprtost delovanja KZ  

Seznanjanje javnosti z načrti 
I4: Izvajanje trženjskih dejavnosti zveze preko zunanjega izvajalca 

(agencija).  

Okrepiti zvezo s sponzorskimi prihodki. 

Finančno podpiranje lokalnih organizatorjev v zameno za trženjske 

pravice. 

Razvoj otrok in mladine in s posebnim sistemom skrbeti za mlade 

talente. 

Širjenje baze članstva. 

Trženjska dejavnost 
Okrepitev s sponzorji  

Finančno podpiranje  
Širjenje članstva  
Mladi talenti 

Razvoj kolesarstva za mlade  

I5: Močna tekmovalna ekipa s pretežno britanskimi sponzorji, ki deluje 

na globalnem trgu. 

Tekmovalni sistem za mlade (Go Ride racing). 

Organiziran sistem za vključevanje množic v dejavnosti (Sky ride).  

Zagotoviti izobražen kader za posamezne naloge in segmente. 

Močna tekmovalna ekipa 

Sponzorstvo  

Tekmovalni sistem za mlade  

Množičnost  
Izobraževanje kadra  

I6: Zagotoviti sredstva za izvedbo strateškega načrta. Imamo že vrsto 
let generalnega pokrovitelja (Rabobank). 

Načrtno animiranje otrok po šolah, kjer je nogomet velika konkurenca. 
Zagotavljanje zadostnega števila ustreznega kadra. 
Zagotoviti ustrezno raven kolesarskih dirk, da mladi športniki 
napredujejo in pridobijo osnovo za vrhunskost v globalnem smislu. 

Lastna ekipa za mlade kolesarje preden pridejo med profesionalne 

kolesarje. 

Naša strategija je vrhunskost brez nedovoljenih dodatkov. 
Popularizacija ženskega kolesarstva preko ženske profesionalne ekipe. 

Pridobivanje sredstev  

Animacija otrok 

Kader  

Dirke  

Mladi talenti  

Vključevanje žensk   

I7: Ključna je strateška usmeritev v pridobivanje članov. Izvajamo 
številne dejavnosti, s katerimi želimo čim več ljudi spraviti na kolo, 
jim dajemo potrebne informacije, jih usmerjamo v klube, dajemo 

kontakte za osebne trenerje, jih povezujemo na rekreativnih prireditvah 

in podobno.  

Pridobivanje članstva  
Informiranost 

Ozaveščanje  
Usmerjanje v klube 

Osebni trenerji  



Priloga 4 

 

Strateško pomemben je tudi sistem za razvoj mladih kolesarjev. Rekreativne prireditve  

Sistem za razvoj mladih 

kolesarjev  

Razvojna strategija 

5. Kdaj ste oblikovali strateški načrt? 

  

I1: Strateški načrt imamo postavljen od letošnjega leta (2015). 2015 Velik časovni razpon 
oblikovanja SN 

 

Dopolnjevanje  

I2: Prvi strateški načrt je bil ustvarjen v letu 2014, za obdobje do 2017. 2014 

I3: 2013‒2020. 2013 

I4: 2011. 2011 

I5: 2006. 2006 

I6: Začetki večino dejavnosti segajo v leta okoli 2000, vendar se je 

strategija skozi čas dopolnjevala, nazadnje s poudarkom na 
popularizaciji ženskega kolesarstva. 

2000  

Dopolnjevanje  

Popularizacija ženskega 
kolesarstva  

I7: Določene strateške usmeritve ima kolesarstvo že dolgo. Zadnja 
ključna strateška usmeritev v članstvo pa je stara 10 let. Začetki 
sistema za razvoj mladih talentov pa segajo v leto 2000. 

Dolgoročnost  

Razvojna strategija 

6. Zakaj ste se odločili za postavitev strateškega načrta? 

  

I1: Smiselno se nam je zdelo, ker do sedaj nismo imeli svojega načrta, 
ampak smo delali stihijsko, oziroma predvsem tisto, kar je bilo 

potrebno za obstoj zveze. 

Odmik od stihijskega 

delovanja  

Preživetje  
Trenutni vzgibi  

 

Zunanji dejavniki 

Odlični rezultati vrhunskih 
športnikov – množični 
interes  

 

Administrativne 

dejavnosti ‒ podporna 

institucija 

 

Posnemanje uspešnih zvez  
 

Vodenje podobno podjetju 

na nacionalnem in 

globalnem trgu  

 

I2: Ugotovili smo, da je delovanje športne organizacije povsem enako 

kot delovanje vsake ekonomske organizacije, in če hočeš biti uspešen v 
domačem in globalnem okolju, je potreben sodoben pristop, podprt z 

ustreznim managementom. 

Primerljivost s podjetjem  

Zasledovanje uspešnosti 
Nacionalen in globalen trg 

Ustrezno vodenje  

I3. Delovali smo zgolj kot administrativni aparat za klube in 

posameznike, vendar so potrebe od zunaj same zahtevale našo notranjo 
reorganizacijo in aktivacijo. Pa tudi nismo želeli, da se neke 
samooklicane kolesarske združbe ukvarjajo »nekontrolirano« s 
stvarmi, s katerimi bi se morali sami. 

Administrativni aparat za 

klube 

Podporna institucija  

Zunanje zahteve  

Notranja reorganizacija  

Nadzor koordinacije 

kolesarskih dejavnosti 

I4: Naša KZ je delovala kot administrativna pisarna za urejanje 

dokumentacije za tekmovalce. Pri tem smo videli, kako delujejo 

nekatere druge uspešne švicarske zveze (smučarska in nogometna) in 
smo tudi sami videli priložnost, da postavimo nove temelje. 

Administrativna pisarna  

Dokumentacija za tekmovalce  

Posnemanje uspešnih zvez  
Novi temelji  

I5: Zanimanje med Britanci je za kolesarski šport naraslo s prvimi 
naključnimi uspehi vrhunskih kolesarjev. Tisti, ki so bili takrat 
vključeni v KZ, so zaznali priložnost pri velikih sponzorjih in za 

pridobitev množic za članstvo. Razmišljanje je bilo podobno 

sodobnemu managementu, z zavedanjem, da je le najboljše dovolj 
dobro. Takrat se je tudi postavila ustrezna organizacija, ki se je 

izkazala za glavno pri uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Zunanji dogodki 

Naključni uspehi vrhunskih 

kolesarjev  

Zaznavanje priložnosti pri 
sponzorjih in množičnost 
Izkoriščanje situacije  
Postavitev organizacije  

I6: Moram reči, da ne poudarjamo toliko, da imamo postavljen 

strateški načrt, temveč imamo nabor dejavnosti, s katerimi 

uresničujemo svoje cilje.  

Ni izpostavitve SN 

Izpostavitev dejavnosti  

I7: Če želimo uresničiti svojo vizijo in izpolniti poslanstvo, so zato 
potrebna zadostna sredstva. Na državo, razen za olimpijske igre, ne 

moremo računati, večina večjih sponzorjev je v NHL, NFL in NBA, 

zato se moramo znajti sami. Po vzoru evropskih KZ smo se lotili 

članstva. 

Realizacija vizije 

Realizacija poslanstva  

Razvojna strategija 

7. Na kakšen način je letni načrt KZ usklajen z vsebinami 
strateškega načrta? 

  

I1: Letni načrt je usklajen s strateškim načrtom in pomeni del poti do 
uresničitve zastavljenih ciljev. 

LN je del poti do cilja  

Usklajenost 

Cilji podrejeni načrtu  
 

Usklajenost  

 

»Del poti do cilja«  
 

Dolgoročni in kratkoročni 
cilji 

I2: Pri tem ni nobenega dvoma, da so letni cilji diktirani na osnovi 

sprejetega strateškega načrta. 
Načrt določa cilje 

Usklajenost   

I3: Letni načrt je povsem usklajen z dolgoročnim strateškim načrtom, 
vendar moramo omeniti, da imamo težave pri izvajanju v določenih 
točkah. 

Težave izvajanja 

Usklajenost   

I4: Letni načrt je en del našega dolgoročnega načrta. Del dolgoročnega načrta  
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I5: Vse dejavnosti v letnem načrtu so zasnovane tako, da sledijo 
uresničitvi dolgoročnih ciljev in vizije KZ. 

Dolgoročni cilji  
Usklajenost  

 

I6: Vsako leto si postavimo cilje in spremljamo, kako smo uspešni. Če 
imamo pri kakšni točki težave, se skupina, ki je zadolžena za ta del, 
večkrat sestane in izdela načrt ukrepov. 

Vsakoletni cilji 

Evalvacija uspešnosti  
 

I7: Na letni ravni imamo samo rezultatske cilje, glede članstva pa so 
cilji dolgoročni. 

Dolgoročni vs. kratkoročni  

Razvojna strategija 

8. Kako uresničujete strateški načrt KZ? 

  

I1: Že pri snovanju smo se zavedali, da načrt ne bo uspešen, če ne 
bomo uspešni pri vključevanju in strinjanju vseh deležnikov. Precej jih 

je tudi sodelovalo pri sugestijah. 

Doseganje konsenzov  

Sozvočje deležnikov  
Upoštevanje sugestij  

Doseganje konsenza vseh 

deležnikov/snovalcev  
 

Povezovanje vseh 

deležnikov  
 

Pridobivanje finančnih 
sredstev  

 

Dobra kadrovska podpora 

 

Ustrezno vodenje po 

načelu PDCA 

 

Prepoznavnost blagovne 

znamke  

 

Ponujanje bonitet članom 
KZ   

 

Natančen sistem članstva  
 

Nična toleranca do 
uživanja prepovedanih 
drog/poživil 
 

 

I2: Uresničuje se naše mnenje, da same ideje ne bi prinesle uspeha, če 
ne bi sodelovali ljudje, ki so snovali načrt in so tudi visoko motivirani. 
Tudi organizacijo smo prilagodili tako, da je učinkovita. 

Sodelovanje ljudi 

Povezovanje  

Snovalci načrta 

Visoko motivirani 

Prilagoditev organizacije  

I3: Kot že rečeno, imamo pri tem nemalo težav. Pri reorganizaciji KZ 

in postavitvi ustreznega managementa nismo imeli težav, tudi 
postavitev strateškega načrta je minila z veliko volje in energije, veliko 
težje pa je sedaj pri izvedbi. Klubi se bolj ali manj ukvarjajo s svojimi 
dejavnostmi in so jim dodatne dejavnosti odveč. Zavedamo se, da 
bomo morali začeti od začetka, z animacijo tistih, ki jih potrebujemo 

za izvedbo. 

Težave izvedbe 

Dodatna obremenitev za klube  

Nemotiviranost   

Brez težav  
Reorganizacija 

Oblikovanje SN 

I4: Predvsem smo se zavedali, da izvedba tega, kar smo si začrtali, ne 

bo možna brez sredstev in brez kadrovsko močne organizacije (17 
zaposlenih neposredno za izvajanje dejavnosti KZ in še 31 operativnih 
ljudi, kot so trenerji, maserji, mehaniki …). Zelo hitro smo pridobili 
sponzorje in potem je bilo za samo izvajanje potrebno le še ustrezno 
vodenje po načelu PDCA. 

Sredstva  

Kadrovska podpora  

Pridobivanje sponzorjev  

Ustrezno vodenje po načelu 
PDCA 

I5: Največje sponzorje smo pridobili z dobro zasnovo tekmovalne 

ekipe. KZ je formirala blagovno znamko British cycling, ki združuje 
vse, kar je povezano s kolesarjenjem. Pri tem ponuja izbrane bonitetne 

ugodnosti za člane, zelo uspešna pa je tudi prodaja reklamnih artiklov 
KZ, ker se člani radi identificirajo s KZ. 
Dejavno podpiramo organizacijo prireditev, tudi tekmovalnih za 

rekreativce, saj je opazen skokovit porast udeležbe na takih vrstah 
prireditev. 

Trenutno se sicer zdi vse enostavno, saj se članstvo vsako leto 
povečuje (v desetih letih s 15.000 na 100.000). Veliko na ta način 
pridobljenega denarja vrnemo nazaj preko podpiranja dejavnosti. 

Prepoznavnost blagovne 

znamke  

Pridobivanje sponzorjev  

Ponujanje bonitet članom  
Prodaja reklamnih artiklov (ID 

članov)  
Povečevanje članov  
 

I6: Naši temelji so zelo trdni, saj je popularnost kolesarstva na 

Nizozemskem povsem ob boku nogometu. Zavedamo se, da na 

tekmovalni ravni ne moremo vedno imeti top rezultate, ne popuščamo 
pa pri tem, da deluje celoten sistem. Posebno ničelno toleranco pa 
imamo pri dopingu, saj smo imeli s tem v preteklosti veliko težav in na 
kocki celo generalnega sponzorja. 

Močna popularnost  
Dobri temelji  

Nična toleranca  
Doping  

I7: Sistem članstva je natančno opredeljen in zelo jasen. Posebno 
pozornost dajemo spletni strani, najlažje pa pridemo do novih članov 
na številnih amaterskih prireditvah. Vsako leto tudi kandidiramo za 
organizacijo kakšnega večjega tekmovanja pod okriljem Svetovne KZ. 
V letu 2015 smo tako v Richmondu organizirali svetovno cestno 

prvenstvo. Število članstva ob takih dogodkih skokovito naraste. 

Natančen sistem članstva  
Spletna stran  

Amaterske prireditve  

Novi člani  
 

Razvojna strategija 

9. Kdo vse je seznanjen s strateškim načrtom? 

  

I1: Strateški načrt smo predstavili na štirih regijskih srečanjih, ker smo 
želeli s tem seznaniti čim širšo množico. 

4 regijska srečanja  
Širša množica  

Regijske predstavitve  

Odbori v KZ 

 

Klubi  

Sponzorji  

 

Širša javnost  

I2: Poleg vsem, ki delujemo v KZ, smo načrt predstavili tudi širše. 
Predvsem je pomembno, da imamo podporo klubov, saj so klubi 

pravzaprav multiplikatorji naših dejavnosti.  

Zaposleni v KZ 

Širša predstavitev  
Klubi 

I3: Strateški načrt smo predstavljali regijsko na treh lokacijah (Oulu, 
Tampere, Helsinki), vendar smo že takrat videli majhno zanimanje 

klubov, saj je bila udeležba zelo slaba. 

3 regijske predstavitve  

Slaba udeležba 

Majhno zanimanje 
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I4: Prav zato, ker smo vključili sponzorje, je bila naša kampanja o 
dejavnostih, ki so del strateškega načrta, medijsko dobro podprta in je 
bila s tem seznanjena širša javnost. Sicer pa je bilo najbolj pomembno, 

da so strategijo sprejeli posamezni odbori, ki so nosilci dejavnosti. 

Posledično so bili s tem seznanjeni tudi klubi. 

Vključevanje sponzorjev  
Dobra medijska podprtost  

Širša javnost  
Odbori kot nosilci dejavnosti  

Klubi  

 

I5: Vsi odbori v KZ so natančno seznanjeni s ključnimi točkami 
strategije, navzven pa delujemo skozi dejavnosti, ki jim damo jasno 

oznako British cycling, in tako množice vedo, da za tem stoji KZ. 

Odbori v KZ  

Širša javnost  

I6: Za nas je pomembno, da vsi v sistemu natančno vedo, zakaj se 
izvajajo posamezne dejavnosti. Brez vključenosti klubov pa tega ne bi 
mogli uresničevati. 
Sicer pa preko glavnih sponzorjev komuniciramo tudi z javnostjo. 

Vsi v sistemu  

Razumevanje izvajanja 

dejavnosti  

Klubi  

Glavni sponzorji  

I7: Direktorat USA cycling se odloča o strateških usmeritvah in tudi 
vodi vse dejavnosti v zvezi s tem. Posamezen član je predstavnik 
določenega segmenta oziroma odbora. Za operativno izvedbo 
izberemo zunanje izvajalce ‒ profesionalce (outsourcing). 

Direktorat USA Cycling  

Razvojna strategija 

10. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki za uspešno 

izvedbo vašega strateškega načrta? 

  

I1: Pomembno je, da smo dosledni in da sproti odpravljamo 

pomanjkljivosti. 

Doslednost  

Sprotno odpravljanje 

pomanjkljivosti  

Doslednost dejavnosti 

 

Sprotno odpravljanje 

pomanjkljivosti  

 

Postopnost vpeljevanja 

novosti/sprememb  

 

Odločnost pri izvedbi 
dejavnosti  

 

Realna samoocena 

zmožnosti in priložnosti  
 

Ciljna usmerjenost  

 

Mreženje  
 

Izobražen in izkušen kader  
 

Motiviranost in vera  

I2: Kakor koli smo bili smeli pri snovanju strateškega načrta, smo ves 
čas vedeli, da je uresničljiv. Zavedali smo se tudi, da nismo prvi, ki 
gremo po tej poti. S tega vidika smo bili prepričani, da smo lahko 
uspešni. Gremo pa korak za korakom, čeprav bi lahko načrt izvajali 
tudi intenzivneje. Najbolj ključno je bilo, da ko smo se odločili, nismo 

omahovali in čakali. 

Zavedanje, da niso prvi 

Zgledovanje po praksah  

Prepričanje v uspeh  
 

Postopnost izvedbe  

Brez omahovanja  

Odločnost  
I3: Pomembno je, da so zainteresirani vsi, za katere menimo, da bodo 

nosilci dejavnosti (klubi …). Predvsem pa je treba že ob postavitvi 
načrta vedeti, ali so res vsi pogoji, da bo uspešen, ali mogoče le 
razmišljamo, kaj bi bilo dobro, za izvedbo pa nismo zreli ali pa nam 

manjka pravilni pristop uvedbe. Glede na stanje, menimo, da bi morali 

novosti uvajati bolj postopno. 

Zainteresiranost nosilcev 

dejavnosti  

Realnost snovanja  

Samoocena zmožnosti  
Postopno uvajanje novosti  

I4: Pomembno je, da je strateški načrt usmerjen k ciljem, ki so 

uresničljivi. Prav tako načrt ne sme biti samo na papirju, ampak je 
potrebno zavedanje, da je treba biti zelo dejaven. Načrta ne morejo 
izvesti posamezniki, ampak mora biti popolno angažirana cela 
organizacija. Zelo pomemben je začetni del izvajanja. 

Usmerjenost k ciljem  

Uresničljivost/realnost ciljev  
Zavedanje o dejavnosti  

Sodelovanje vseh v KZ  

I5: Menimo, da je pri tem potrebne nekaj sreče, slediti je treba trendom 

in poznati možnosti ter zmožnosti. 
Mi smo načrtno izobrazili kader, zaznali smo priložnost, da je športna 
dejavnost med množico v porastu in da je kolo sredstvo, ki ga imajo 
ljudje radi (daje neskončne možnosti svobode). 
Množice v Britaniji rade vidijo, da so zadeve organizirane, zato tudi 

množično obiskujejo prireditve in posamezne tedenske vadbe. 

Na roko so nam šli tudi športni rezultati.  

Sreča  
Sledenje trendom  

Poznavanje možnosti 
Samoocena situacije  

Zaznavanje priložnosti 
Izobraževanje kadra  
Dobra organizacija dejavnosti 

I6: Imamo zelo široko bazo, tradicijo, izobražen kader z ogromno 
izkušnjami, ki se med seboj dopolnjuje, redno sodelujejo pri 
dejavnostih tudi nekdanji vrhunski športniki. Zelo pomembno je, da so 
rezultati našega dela vidni in jih dojema tudi javnost, ki je sicer zelo 
zahtevna. Vidni rezultati motivirajo mlade, da se splača biti del tega 
sistema, oziroma je to velika želja in čast. Pogosto izvajamo razne 
konference in seminarje (regijsko), kjer slušateljem predstavljamo naše 
dejavnosti. 

Izobražen kader 
Veliko izkušenj 
Dobra tradicija  

Sodelovanje  

Vidnost/prepoznavnost 

rezultatov  

Rezultati so motivator mladih  

Konference  

Seminarji  

I7: Vse je v tem, da tisti, ki so zadolženi za projekt, verjamejo vanj, ga 

do obisti poznajo in so visoko motivirani, ko ga predstavljajo ciljni 

publiki. Nobena stvar, ki se je delala napol oziroma brez cilja, ni imela 

učinka. 

Vera v projekt  

Motivacija  
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Razvojna strategija 

11. S katerimi težavami se srečujete pri izvajanju strateškega 
načrta? 

  

I1: Želeli bi še več dejavnosti, vendar nimamo dovolj kadra in 

sredstev. 

Več dejavnosti 

Ni kadra 

Ni sredstev  

Pomanjkanje sredstev  

 

Osebni interesi in interesi 

klubov pred KZ  

 

Pavšalna realizacija 
dejavnosti izven 

terminskega plana  

 

Pojav opozicije – stare 

navade (pritiski)  

 

Zahteve po menjavi kadra 

 

Slaba infrastruktura  

 

Visoka pričakovanja glede 
rezultatov v tekmovalnem 

športu  
 

 

I2: Čeprav večina vključenih akterjev (posamezniki, klubi) deluje v 
dobro KZS, je še kar nekaj teh, ki jih predvsem zanima lastna sredina 
(osebni interes, interes kluba). 

Da dosežemo tudi tiste kolesarje, ki kolo uporabljajo kot mobilno 

sredstvo, je potreben drugačen trženjski pristop in tudi sredstva so 

večja (kampanje …). 

Osebni interes 

Interes kluba  

 

Drugačen trženjski pristop  

Povečanje sredstev  

I3: Naš načrt ne gre po zastavljenem terminskem načrtu, ker klubi ne 
kažejo zanimanja, oziroma jim je glavna skrb lastna dejavnost. Ne 

vidijo nobene dodane vrednosti, če bo KZ uspešna. Stare navade so 
zakoreninjene in se zato ustvarja opozicija, ki nasprotuje novostim.  

Klubi brez zanimanja  

Ni realiziran terminski načrt  
Interes kluba  

Opozicija 

Nasprotovanje novostim 

Stare navade   

I4: V Švici je veliko športov dobro organiziranih, zato je treba imeti 

res dober program, če želiš širši odziv. Zastavljenih dejavnosti je 

veliko in se pogosto zgodi, da je težko obvladati vse, oziroma učinek 
ni tak, kakršen je bil zasnovan ali želen. 

Težave obvladovanja  
Veliko dejavnosti  

Pavšalna realizacija  

I5: V velikih mestnih središčih infrastruktura sicer omogoča mobilnost 
s kolesom, ne pa tudi športne vadbe. V nekaterih mestih se to rešuje z 
gradnjo velodromov. 

Slaba infrastruktura za športno 
vadbo 

 

I6: Glede na to, da je v tekmovalnem športu pomemben rezultat, se to 
od nas pričakuje, in je podobno kot pri nogometu. Če ni rezultata, se 
pojavljajo pritiski in tudi opozicijske opcije, ki želijo menjave kadra in 
sistema. 

Rezultati v tekmovalnem 

športu 

Pritiski  

Opozicija  

Menjava kadra  

I7: ZDA je zaradi svoje velikosti težko obvladljiva, pa tudi posamezna 
področja se med seboj zelo razlikujejo po stopnji razvitosti kolesarstva. 

Veliko energije porabljamo zgolj za zagotovitev sredstev, sploh 

pogrešamo državna sredstva, kot je to praksa v ostalih državah, ki so v 
svetovnem vrhu. 

Težko obvladljiva velikost  
Različne stopnje razvitosti  
Težave pri zagotavljanju 

sredstev  

Razvojna strategija 

12. Menite, da bi morali kaj spremeniti v vaši strategiji 
razvoja? Če da, kaj? 

  

I1: Glede na to, da je strateški načrt postavljen od leta 2015, za zdaj ne 

bi ničesar spremenili. 
Nov strateški načrt 
Brez sprememb  

Brez sprememb 

 

Novi SN/sledenje 

ciljem/vzorčen primer   
 

Več dejavnosti/osveščanja 
pri otrocih  

 

Kadrovske okrepitve  

 

Okrepitev finančnih 
sredstev  

 

Pridobitev zaupanja 

sponzorjev (doping)  

I2: Za zdaj sledimo svojim ciljem in ne spreminjamo ničesar. 
Pogovarjamo se le o tem, kako še več dejavnosti izvajati pri otrocih. 

Sledenje ciljem  

Brez sprememb  

Več dejavnosti pri otrocih  

I3: Še vedno smo mnenja, da je strategija razvoja prava, in na KZ 

verjamemo vanjo. Zavedamo pa se, da bomo morali okrepiti kadrovsko 

zasedbo, saj ne moremo pričakovati, da bodo za tako zahtevne projekte 
ustrezni univerzalci, ampak vsako področje zahteva določeno 
strokovno znanje. Še posebej je to pomembno pri manjših KZ, ki so 
zelo »občutljive«. In za vse velike spremembe je potreben čas. 

Kadrovska okrepitev  

Strokovno znanje  

I4: Prepričani smo v pravilnost strategije in ne bi ničesar spreminjali. Brez sprememb  

I5: Za zdaj menimo, da je naš načrt celo vzorčen za marsikatero drugo 
športno organizacijo in tudi druge KZ po svetu. 

Vzorčen SN  

I6: V zadnjem času se spopadamo s pomanjkanjem sredstev za vse 
dejavnosti, ki bi jih želeli izvesti. Nekateri sponzorji so se umaknili, 
ker se v kolesarstvu pogosto odkrijejo dopinški primeri. Menimo, da bi 
morali zasnovati dodatne dejavnosti za osveščanje mladih športnikov, 
kakor tudi seznaniti javnost, da se v kolesarstvu veliko dela za čistost 
športa. 

Pomanjkanje sredstev za 

dejavnosti  

Umikanje sponzorjev 

Doping  

Osveščanje mladih športnikov  

I7: Menimo, da je strategija ustrezna in da je predvsem pomembno, da 

smo dosledni pri izvedbi. 

Doslednost izvedbe  
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Razvojna strategija 

13. Kako se oblikujejo in realizirajo predlogi za izboljšave 
strateškega načrta? 

  

I1: Novih predlogov še nimamo, dosedanje pa smo dobili preko 

posameznih komisij (odborov), ki so zadolženi za posamezen segment 
(cestno, gorsko, BMX, rekreacija …). 

Ni novih predlogov  

Komisije 

Odbori  

Komisije  

 

Odbori 

 

Posamezniki zadolženi za 
dejavnosti  

 

Spremljanje in 

prevzemanje dobrih praks 

 

Nenehno izobraževanje 
kadra  

 

Mnenjske ankete  

 

Samoevalvacija dejavnosti  

 

Sodelovanje med klubi  

 

Dodajanje novih 

dejavnosti  

 

Podjetniško razmišljanje  
 

Uporaba izkušenj  

I2: Kot rečeno, je naslednja naloga zasnovati dodatne dejavnosti pri 

animaciji otrok. 

 

I3: Ponovno bomo morali začeti s komunikacijo po klubih in uporabiti 
izkušnje. Potrebno bo tudi znanje v komunikaciji pri dialogu s klubi, 
saj je glede na izkušnje ugotovljeno, da je bil ob uvedbi pomanjkljiv, 

neustrezen prenos novosti. 

Obnovitev komunikacije med 

klubi  

Uporaba izkušenj  
Drugačna komunikacija  
Izboljšanje prenosa novosti  

I4: Na osnovi rednih analiz tudi izboljšujemo strateški načrt. Imam v 
mislih dejavnosti, kjer vedno ugotovimo, kaj nam je posamezna 

prinesla, oziroma kje bi se lahko izboljšali ali pa jo mogoče opustili. 

Realne analize stanja  

Samoevalvacija dejavnosti  

I5: Izboljšave se delajo pri samih izvedbah, smo pa zelo analitični in z 

anketami pridobivamo mnenja in sugestije, kako biti še boljši. V 
vsakem trenutku stremimo k najboljšemu. V glavah imamo 

podjetniško razmišljanje. 

Analitičnost 
Mnenjske ankete  

Podjetniško razmišljanje  

I6: Več let smo imeli tak sistem razvoja mladih športnikov samo mi, 
vendar se je ta sistem kot dobra praksa uveljavil tudi v precej drugih 

državah. Zato spremljamo tudi druge in povzamemo najboljše. Naši 
kadri se stalno izobražujejo in s svojim znanjem bistveno pripomorejo 
k trajnostnemu razvoju. 

Spremljanje dobrih praks  

Prevzemanje dobrih praks  

Nenehno izobraževanje kadra  

I7: Predvsem dodajamo nove dejavnosti, predlogi pa prihajajo od 

tistih, ki so zadolženi za izvedbo, saj so najbolj neposredno vključeni 
in dobivajo koristne povratne informacije. 

Dodajanje novih dejavnosti  

od odgovornih za izvedbo 

dejavnosti  

Razvojna strategija 

14. Na kakšen način se izvaja analiza realizacije strateškega 
načrta? 

  

I1: Predvideno imamo, da dvakrat letno preverimo uspešnost izvajanja 
ključnih točk. Do sedaj smo imeli eno tako srečanje v decembru in 
ugotovili, da zadeve potekajo skladno z načrtom. 

2x letna preverjanja realizacije  

Pozitivna ocena  

1x do 4x letna preveritev 

uspešnosti realizacije SN 

 

Sestanek predsedstva I2: Glede na to, da je naš največji cilj povečevanje števila članstva, je 
cilj povsem merljiv in ga preverimo in preverjamo 4 x letno. 

Posamezni odbori sicer poročajo enkrat letno o svojem delovanju. 

4x letno preveritev  

Povečanje števila članstva  
1x letna poročanja odborov  

I3: Analiza je bila izvedena, oziroma je sledenje izvajanja strateškega 
načrta tema vsakega sestanka predsedstva.  

Sestanek predsedstva  

I4: Kot rečeno, se skupina, ki je zadolžena za posamezno dejavnost, 

vedno sestane po zaključku in naredi analizo, generalno pa strateški 
načrt predsedstvo analizira enkrat letno. 

1x letna analiza 

Sestanek predsedstva  

I5: Letno preverimo uspešnost realizacije ciljev in na osnovi rezultatov 

snujemo nove dejavnosti. Ključnih zadev do sedaj nismo spreminjali, 
ampak smo jih le izboljševali. 

1x letna preveritev uspešnosti 
realizacije ciljev  

I6: Še vedno je največji poudarek na rezultatski uspešnosti, ki je 
merljiva. Kako talentirane generacije imamo, pa zgodaj ugotovimo s 

sistematičnimi testiranji. 

 

I7: Članstvo, ki je za nas najpomembnejša kategorija, se meri na letni 

ravni in skladno s tem tudi sprejemamo odločitve. 
Letne analize  
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Dobra praksa 

1. Kaj lahko izpostavite, da se je v vaši KZ uveljavilo kot 
dobra praksa? 

  

I1: Organizacija kolesarskih dogodkov, pridobivanje članstva, 
navduševanje mladih za kolesarski šport. 

Organizacija kolesarskih 

dogodkov 

Pridobivanje članstva  
Navdušenje mladih  

Vključevanje mladih in 

sistem za razvoj mladih 

kolesarjev  

 

Organizacija kolesarskih 

dogodkov  

 

Sistem pridobivanja 

članstva  
 

Organizacija različnih 
klubov  

 

Izboljšanje varnosti  
 

Enotno/sinergijsko 

delovanje KZ 

 

Sodelovanje s sponzorji in 

transformacija vloge   

I2: Transformacija iz sponzorja do partnerja, model članstva, 
organizacija kolesarskih dogodkov, odlično sodelovanje z Danskim 
športnim komitejem (finančna podpora), organizacija kluba VIP-

članstva, organizacija kluba nekdanjih kolesarjev ‒ -reprezentantov, 

lastni merchandising, vključevanje otrok v kolesarstvo, izboljšanje 
varnosti. 

Transformacija vloge 

sponzorja  

Model članstva  
Organizacija kolesarskih 

dogodkov  

Sodelovanje s športnim 
komitejem  

Organizacija kluba VIP-

članstva  
Organizacija kluba nekdanjih 

reprezentantov 

Vključevanje mladih 

Izboljšanje varnosti   
I3: Na Finskem je dobra praksa, da je kolesarstvo oziroma kolesarjenje 

popularno in se s kolesom dejavno vozi oziroma ga uporablja od 2- do 

3-krat tedensko okoli 20 odstotkov Fincev (velja skupaj za populacijo 

otrok in odraslih). 

Na KZ pa lahko izpostavimo, da kot organizacija deluje enotno in da je 

občutiti veliko sinergije in motivacije za spremembe, to pa je posledica 

ustreznega managementa oziroma načina vodenja. Prepričan sem, da je 
organizacija sposobna izvesti spremembe. 

Tradicija  

Množičnost  
 

Enotno delovanje KZ  

Sinergija 

Motiviranost 

Dobro vodenje   

I4: Izpostavimo lahko odlično win-win sodelovanje s sponzorji. 

Povezovanje z organizatorji dirk, saj jim finančno pomagamo.  
Sistem za razvoj kolesarjenja pri otrocih ter razvoj mladih talentov. 

Baza članstva posameznikov, ki želijo biti »pripadniki« KZ. 

Sodelovanje s sponzorji  

Sodelovanje pri organizaciji 

dogodkov  

Vključevanje mladih  
Razvoj mladih talentov  

Članstvo  
I5: Deset let je že minilo, odkar smo začeli s sistemom članstva, in še 
vedno je trend krepko rastoč. 
Na osnovi dejavnosti po šolah se vse več mladih odloča za kolesarski 
šport in posledično se povečuje tudi število klubov. Izpostavil bi 
tekmovalni program za mlade Go ride racing. 

Prireditev je vse več in so odlično obiskane, za rekreativce je zelo 
aktualna serija Sky ride. 

Dejavnost na kolesu je na prvem mestu v državi, od leta 2008 se je za 
kolesarjenje navdušilo več kot milijon novih privržencev. 
Povečuje se tudi število tistih, ki kolo uporabljajo kot prevozno 

sredstvo.  

Krepitev članstva  
Vključevanje mladih  
Dejavnosti po šolah  
Tekmovalni program za mlade  

 

Obiskane prireditve  

 

Splošna navdušenost 
Kolo je mobilno sredstvo  

I6: Naš sistem za razvoj mladih kolesarjev je bil prvi tovrsten v tem 

športu in so ga prevzele številne druge države. 
Imamo ogromno podpornikov v javnosti, ki jih kolesarstvo zanima kot 

nekatere nogomet. To so pravi ljubitelji športa in spremljajo naše 
športnike povsod po svetu. 

Sistem za razvoj mladih 

kolesarjev  

Prevzemanje modela  

 

Podpora javnosti  

I7: Sistem članstva, ki se je stabiliziral na okoli 62.000 članov. Ter 
fundacija za razvoj mladih talentov, ki omogoča vrhunske pogoje 
tistim, ki so potencial za prehod med profesionalne kolesarje. 

USA cycling del pridobljenih sredstev po posebnem ključu razdeli med 
regijske centre, ki avtonomno razpolagajo s temi sredstvi. 

Sistem članstva  
Fundacija za razvoj mladih 

talentov  

Dobra praksa 

2. Zakaj menite, da se je uveljavilo kot dobra praksa? 

  

I1: Dobra promocijska podprtost (nova spletna stran, FB, TV),  

dejavno delo posameznih komisij, ki skrbijo za izvedbo projektov, 

dober program in cenovno dostopen za člane oziroma potencialne 
člane. 

Promocijska podprtost  

Dejavno delo komitejev  

Dober program  

Dostopnost članom  

Promocijska podprtost  

 

Dober program/smiselno 

načrtovane dejavnosti 

 

Dejavno delo 

KZ/komitejev 
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Močna tradicija/popularen 
šport/stihijski razvoj  
 

Skrb za člane  
 

Nadomestni poletni šport  
 

Jasne usmeritve vodstva  

 

Izkoriščanje priložnosti 
svetovnega trenda – skrb 

za zdravje  

 

 

 

I2: Preden smo začeli z izvajanjem posameznih dejavnosti, smo se 

strinjali, da bodo povezovale in hkrati same proizvajale trženjske 

učinke v javnosti. Pomeni, da ni bilo potrebnih nekih sredstev za 

uveljavljanje, temveč dejavnosti same po sebi ustvarjajo odzive v 

javnosti. 

Smiselno načrtovane 
dejavnosti 

Povezovalne dejavnosti  

Dejavnosti, ki same 

proizvajajo trženjske učinke  

 

I3: Glede na tradicionalno zanimanje Fincev za šport, je kolesarjenje 
poleti nadomestilo za smučarski tek pozimi. Ljudje so radi v naravi, se 
gibajo, okolje pa ponuja razgibane slikovite terene. Praksa se je razvila 

zaradi tradicije, saj začetki kolesarjenja segajo v leto 1893, se je pa 
razvijalo stihijsko in KZ na to ni imela vpliva. 

O organizaciji pa: vodstvo ve, kaj želi, in je k temu pritegnilo celotno 

KZ. Na tak način deluje že 5 let in priprava strateškega načrta 2020 je 
ravno plod takega dela. 

Nadomestni poletni šport  
Razgibana 

Slikovita narava/tereni  

Močna tradicija  
Stihijski razvoj kolesarstva  

 

Jasne usmeritve vodstva  

I4: Načrt je bil zelo skrbno izdelan in te dobre prakse se niso razvile 
naključno. Poleg tega je kolesarstvo v Švici zelo popularno in je bilo 
treba le osmisliti pravilne vzvode. Je pa bilo potrebno zavedanje, da je 

KZ prevzela odgovornost. 

Skrbno izdelan načrt  
Popularen šport  
 

I5: Športno gibanje oziroma skrb za zdravje je svetovni trend in naša 
naloga je bila le, da se ustrezno organiziramo. Izkoristili smo 

priložnost, kajti to, kar počnemo mi, bi lahko počel tudi kdo drug. 

Sledenje svetovnemu trendu 

Skrb za zdravje  

Izkoriščanje priložnosti  
I6: Bil je to prvi sistem, kjer so imeli mladi kolesarji pogoje in vso 

podporo, ki jih zahteva vrhunski šport. Poleg tega smo bili pozorni tudi 
na uspešnost v šoli, tako,da smo dosegli tudi podporo staršev. 

Sistem za mlade športnike  
 

I7: Članstvo je imelo hiter učinek takoj ob formiranju, saj je bil 
postavljen odličen sistem z mnogo ugodnostmi za člane. 
In ker smo članom dejansko dali to ali več, kot smo ponudili, so ti 

ostali stalni. 

Fundacije za različne projekte so v ZDA zelo razširjene. In če gre za 
mlade športnike, ki ga podpira jasen sistem, je odločitev za doniranje 
takšnega projekta lažja. 

Članstvo  
Ugodnosti za člane  

Dobra praksa 

3. Na kakšen način je vaša KZ oblikovala dobre prakse? 

  

I1: Na osnovi povabila k oddaji predlogov posameznih odborov. 

Intuicija, ki je imela osnovo v izkušnjah iz preteklosti. Za članstvo smo 
vzorec našli pri britanski zvezi. 

Povabila k oddaji predlogov 

posameznih odborov 

Intuicija  

Izkušnje  
Kopiranje primera članstva 
(VB) 

Intuicija  

 

Povabilo k oddaji 

predlogov posameznih 

odborov  

 

Prenos vodenja iz 

poslovnega sveta  

 

Kadrovska okrepitev  

 

Niso inovacija, če je 
kolesarjenje del kulture oz 

ima močno tradicijo  
 

Dejavnosti postanejo 

stalnica  

 

I2: Nam se zdijo te dobre prakse povsem enostavne in samoumevne. 

Mislim, da večino KZ ve, kaj je potrebno. Najbolj bistveno je potem to 
narediti. 

Samoumevnost  

Intuitivno  

 

I3: Na razvoj dejavnosti KZ ni imela vpliva, saj se je razvijala skozi 

tradicijo iz generacije v generacijo. 

Kar se pa tiče organizacije, je predsednik prenesel model 
managementa iz poslovnega sveta v KZ, kjer je bil to v preteklosti 

predvsem administrativni aparat. Nabor ustreznih kadrov s pravim 

načinom vodenja je osnova za to, da organizacija sploh lahko razmišlja 
o kakršnih koli naprednih idejah, viziji, ciljih. 

Prenos vodenja iz poslovnega 

sveta  

Nabor ustreznih kadrov  

Primeren način vodenja  
Razvoj skozi tradicijo  

I4: Te dobre praksa niso nikakršna inovacija. Mislim, da to ve večina 
KZ na svetu. Sploh to ni nekaj posebnega v deželah, kjer je 

Niso inovacija  

Kolesarjenje je del kulture  
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kolesarjenje del kulture. Treba je bilo le postaviti načrt in verjeti vanj. 
Tudi mi smo se morali iz konservativne federacije spremeniti v 

sodobno, primerljivo podjetniški. 

Podjetniški tip delovanja  Profesionalni razvoj 

mladih in sodelovanje 

različnih deležnikov  
 I5: Dobre prakse so se razvile na osnovi postavljenega strateškega 

načrta in dejavnosti, ki smo jih skozi čas izvajali in so se razvijale do te 

mere, da so postale stalnica, nekatere celo uspešnica. 

DP izhaja iz strateškega načrta  
DP izhaja iz izvedenih 

dejavnosti 

Dejavnosti postajajo stalnica  

I6: Imeli smo ogromno mladih talentov, ki so bili razkropljeni po 

številnih klubih. Želeli smo združiti najboljše in jim omogočiti 
napredek. Podobne akademije imajo tudi v nogometu. Zavedali smo 

se, da mora biti glede na število odličnih mladih talentov to naš 
strateški cilj, da jih čim več pripravimo na profesionalno kariero. 

Postavili smo KNWU Topsport & talent sistem, ki generira vrhunske 

športnike. Vključili smo nekdanje kolesarje, vrhunske pedagoge in 

trenerje ter tesno sodelovali s fakulteto za šport.  

Priprava mladih na 

profesionalno kariero  

 

Različni deležniki pri delu z 

mladimi  

 

I7: Oblikovanje dobre prakse je imelo temelj v zaznanih potrebah 

glede na postavljeno vizijo.  

Zaznavanje potreb  

Dobra praksa 

4. Katere so značilnosti dobrih praks vaše KZ? 

  

I1: So že toliko uveljavljene, da jih lahko nadgrajujemo in 

posodabljamo. 

So splošno znane v javnosti in imajo podporo. 

Uveljavljenost  

Nadgradnja  

Posodobitve  

Splošno prepoznane v javnosti  
Podpora javnosti  

Enostavnost  

 

Transparentno delovanje  

 

Prepoznavnost v javnosti 

 

Koristi za udeležence   
 

Zadostna finančna 
sredstva  

 

Strokoven in zadosten 

kader – sistematično delo 

 

Uveljavljenost in 

nadgradnja  

 

Načrtovanje in jasnost 
ciljev  

 

I2: Naše dobre prakse so povsem enostavne. Vse zahtevajo zgolj 
sistematično in ne kampanjsko delo. Pomembno je, da so te dobre 

prakse znane čim širši množici. Vsekakor pa potrebujejo določen 
budget in ustrezen ter motiviran kader. 

Enostavnost  

Sistematično delo 

Prepoznane v javnosti/množici 
Finančna sredstva  
Motiviran kader  

I3: Postavitev organizacije po vzoru podjetij,  

nabor kadra glede na potrebe, saj se brez zadostnega in ustreznega 

kadra dobre prakse ne bi razvile,  

vsi smo seznanjeni z dejavnostmi. 

Organizacija deluje po vzoru 

podjetja 

Podjetniški tip delovanja  
Strokoven kader  

Seznanjanje z dejavnostmi  

I4: Značilnosti dobrih praks so, da so vse zelo enostavne in niso 

skrivnost. To, kar počnemo mi, na tak ali drugačen način počne 
marsikdo.  

Vsaka posamezna dejavnost mora imeti mini načrt in mora imeti svoj 
cilj. Nič ne počnemo le zato, da pač nekaj počnemo. 

Enostavnost  

Javno poznane  

 

Načrtovanje  
Jasnost ciljev  

I5: Dobre prakse prinašajo koristi za vse udeležence. Možno jih je 
nadgrajevati in posodabljati. So pa del strateškega načrta, zato so 
stalno v mislih KZ. 

Vsesplošna korist za 
udeležence  
Nadgrajevanje  

Posodabljanje  

Del SN  

I6: To, kar lahko rečemo, da je dobra praksa, se ne bi moglo razviti, če 
se ne bi odločili in postavili sistema. V nekem trenutku smo ugotovili, 

da samo kolesarska tradicija ne bo prinesla dolgoročne vrhunskosti.  

Vsi mladi, ki se dejavno ukvarjajo s kolesarstvom, želijo biti nekoč del 
te zgodbe in to je tudi cilj klubov, da jim uspe narediti športnika, ki ga 
sprejme akademija. 

Pomeni, da je želja vseh udeležencev, da se ta sistem razvija. 

Razvoj sistema mladih 

športnikov  

I7: Predvsem so zelo transparentne in zahtevajo veliko stalnega 

angažmaja. Nobenega leta ne moremo začeti in zagotovo trditi, da 

imamo sredstva za izvedbo programov. 

Sredstva, ki jih vračamo regijskim centrom, ustvarjajo dodatno 

motivacijo za izvajanje dejavnosti in s tem se ustvarja win-win 

pozicija. 

Transparentnost  

 

Zadostna finančna sredstva  
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Dobra praksa 

5. Katere dejavnosti so bile potrebne za uveljavitev dobrih 

praks? 

  

I1: Seznanitev s situacijo in odločitev, da je potrebna nova, sodobna 
smer. 

Prepričati notranjo organizacijo. Odločenost v pravilnost posameznih 
odločitev. 
Dejavno delo z javnostjo. 

Analiza posnetka stanja  

Seznanitev s situacijo  

Sprejetje odločitve za novo 
smer  

Odločenost  
Dejavno delo z javnostjo  

Zaznavanje 

potreb/priložnosti z 
analizo posnetka stanja 

 

Odločnost pri izvedbi 
dejavnosti 

 

Ustrezna organizacija – 

nacionalni šport  
 

Podjetniška miselnost in 
strateško 
vodenje/načrtovanje  
 

Zamenjava predsedstva  

 

Rezultati vrhunskih 

športnikov  
 

Sprememba miselnosti v 

klubih 

KZ je pomoč in ne tekmec 

 

Sistem članstva in razvoj 
mladih športnikov  
 

Kadrovanje 

I2: Na Danskem je kolesarstvo nacionalni šport, zato je bila v osnovi 
potrebna le ustrezna organizacija s pravimi ljudmi, ki so poznali 

osnove strateškega načrtovanja oziroma strateškega managementa 

nasploh.  

Nacionalni šport  
Ustrezna organizacija  

Ustrezen kader  

Osnove strateškega 
načrtovanja  
Strateško vodenje  

 

I3: Odločilna je bila zamenjava predsedstva, saj so ključna mesta prej 
zasedali ljudje, ki so bili na svojih mestih do smrti. 

Zamenjava predsedstva  

I4: Naša KZ je bila v preteklosti zelo konservativna, vendar nam je 

okolje odprlo oči, da smo se reorganizirali in so ključna mesta zavzeli 
ljudje s podjetniško miselnostjo. Na roko so nam šli tudi rezultati 
vrhunskih tekmovalcev, ki so se zgodili sami od sebe. 

Podjetniška miselnost 
Odmik od konservativnosti  

Rezultati vrhunskih športnikov  

I5: Najprej je bilo treba zaznati priložnost, da je kolesarstvo lahko top 
v VB, postaviti je bilo treba ustrezno organizacijo, ki je zasnovala 

strateški načrt s cilji, ki vodijo k uresničitvi vizije. Dejavnosti so 

programirane tako, da privabljajo množice. Najbolj popularne so 
rekreativne množične prireditve serije Sky ride, veliko članstva pa 
pridobimo zgolj z bonitetnimi ugodnostmi ter s kolesarskim 

zavarovanjem. Vedeti moramo, kaj množice potrebujejo, in jim to 

ponuditi. Zakonitost ponudbe in povpraševanja velja tudi tukaj. 

Zaznavanje priložnosti  
Postavitev organizacije  

Ustrezno vodenje  

Dejavnosti vabijo množice  
Rekreativne množične 
prireditve  

 

I6: Treba je bilo prepričati klube, da jim KZ ne jemlje narejenih 

športnikov, ampak jim pomaga pri razvoju.  

Postavitev sistema in organizacije, izbor ustreznih kadrov, pridobitev 

finančnih sredstev so nekatere dejavnosti, ki so bile potrebne na 

samem začetku. Potem je sistem hitro deloval in se izboljševal ter tako 
sam od sebe postal dobra praksa.  

Sprememba miselnosti v 

klubih 

KZ je pomoč in ne tekmec  
Postavitev sistema 

Organizacije  

Izbor kadra  

Finančna sredstva  
I7: Sistem članstva, ki temelji na besedah: »Postani član, prepusti se 
zabavi, prijateljstvu in občutku, da si del US cycling.«  
Sistem za razvoj mladih pa temelji na sredstvih, pridobljenih preko 

fundacije, ki zahteva posebno projektno skupino. 

Sistem članstva  
Sistem za razvoj mladih  
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Dobra praksa 

6. Na kakšne ovire ste naleteli pri uvajanju dobrih praks v 
vaši KZ? 

  

I1: Nestrinjanje pri posameznih točkah posameznih odborov. 
Zveza v očeh javnosti le kot nepotrebna administrativna ustanova. 

Nesoglasja odborov  

Nepotrebna administrativna 

ustanova  

Slaba podoba v javnosti  

Nesoglasje odborov  

 

Slaba podoba v javnosti 

(nepotrebnost, dopinška 
afera)  

 

Pomanjkanje kadra 

(lobiranje) in 

neobvladovanje številnih 
dejavnosti  

 

Ustvarjanje opozicije in 

skeptikov  

 

Nesodelovanje klubov in 

tekmovalnost s KZ  

 

Finančna sredstva  

I2: Predvsem smo načrt sprejeli, ne da bi imeli zagotovljena sredstva 

za izvedbo. Predvsem v začetku tudi nismo imeli ustreznega kadra za 
vključevanje v državne organe, kjer se z ustreznim lobiranjem lahko 
pride do sredstev za financiranje projektov in kampanj. 

Sprejetje SN brez 

zagotovljenih sredstev  

Pomanjkanje kadra za 

lobiranje na nacionalni ravni  

I3: Ustvarjala se je opozicija tistih, ki so želeli ostati na svojih 
položajih. Vendar so se pri nas tudi v okolju vzpostavili pogoji, ki so 

zahtevali spremembe in nove obraze. 

Ustvarjanje opozicije  

I4: Vsaka sprememba ima na svoji poti ovire. Veliko energije smo 

porabili pri razporejanju sredstev. Sponzorje smo zaradi dobrih 

programov hitro pridobili in del tega denarja smo želeli nameniti 
okolju (organizatorjem, mladim, šolam). Znotraj KZ smo dobili ideje, 
da se ves ta denar porabi za vrhunski šport, ampak je prevladalo 
mnenje, da je treba investirati v dolgoročno stabilno delovanje. 

Razporejanje sredstev  

Vrhunski šport vs. dolgoročno 
stabilno delovanje  

I5: Težko govorimo o kakšnih ovirah. Včasih imamo občutek, da je 
zaradi količine vseh dejavnosti stanje neobvladljivo, ampak k 

sodelovanju vabimo vedno nove dodatne kadre. Zgodi se tudi, da so 

zahteve sponzorjev včasih take, da niso ravno skladne z našo 
strategijo, včasih posegajo tudi v naše poslanstvo.  

Neobvladovanje stanja  

Pomanjkanje kadra  

Neustrezne zahteve sponzorjev  

I6: Najprej smo imeli težave s klubi, ker svojih najboljših kolesarjev 
niso želeli prepustiti KZ v nadaljnje kaljenje. Kasneje pa smo v 

obdobjih slabših rezultatov doživeli tudi kritike skeptikov. Najtežje pa 
je bilo ob dopinški aferi nizozemske profesionalne ekipe in ni bilo 

sredstev, saj so se sponzorji umikali. Akademijo sicer podpira država, 

vendar se samo na ta sredstva ne moremo zanašati.  

Nesodelovanje klubov,  

»nepredaja najboljših 
kolesarjev«  
Tekmovanje  

Dopinška afera  
Upad finančnih sredstev  
Umikanje sponzorjev  

 

I7: Bili smo povsem samostojni, zato tudi na ovire nismo naleteli. Je 

pa potrebna stalna angažiranost, ker nam nobena sredstva niso vnaprej 
zagotovljena. Od države ne dobimo niti dolarja. 

Finančna sredstva  

Dobra praksa 

7. Kdo je sodeloval oziroma še sodeluje pri uvajanju dobrih 
praks? 

  

I1: Delovati želimo čim širše oziroma globlje, saj želimo, da sodelujejo 
vsi, ki so povezani s kolesarstvom. Pomembno je, da imamo pokrite 

vse regije. 

Široko delovanje  
Vsi sodelujejo 

 

Interno KZ 

Oddelki/skupine/odbori  

 

Zunanji partnerji 

Sponzorji 

Šole 

Klubi 

Državne institucije  
Mediji  

I2: Danska KZ je kot organizacija povsem nepolitična, sodeluje pa z 
različnimi skupinami, ki pospešujejo izboljšanje položaja kolesarjev 
(prometni sektor, svet za preventivo, direkcija za ceste, policija). V 

izvajanje dejavnosti pa so vključeni vsi, ki pokažejo zanimanje za dvig 

kolesarske kulture. 

Različne skupine  
Prometni sektor  

Svet za preventivo  

Direkcija za ceste  

Vsi zainteresirani  

I3: Dejavno sodeluje večina, ki je vključena v posamezne dejavnosti 

KZ, to so predsedstvo, posamezni odbori in komisije. Želeli pa bi več 
sodelovanja tudi tistih, ki nam pri tem lahko največ pomagajo (klubi).  

Predsedstvo  

Posamezni odbori  

Komisije  

Želja po vključevanju klubov  
I4: Organizacijsko zadeve vodijo posamezne skupine KZ, operativno 

pa so za izvajanje zadolžene določene skupine. Sicer pa k sodelovanju 
pogosto povabimo zunanje partnerje (agencije ipd.), že pri uvajanju. 

Posamezne skupine KZ  

Organizacijska skrb  

Operativne skupine  

Zunanji partnerji  

I5: KZ vodi in usklajuje vse dejavnosti pri uvajanju. Kadri KZ delujejo 

po regijah in sodelujejo z lokalnimi partnerji (klubi, organizatorji, 

šolami, mediji, sponzorji). 
Uporabljamo tudi zunanje izvajalce, ki so profesionalci na svojem 

področju. Predvsem z vidika trženja. 

Usklajevanje in vodenje KZ  

Regijsko delovanje  

Lokalni partnerji  

Klubi  

Šole 

Mediji 

Sponzorji 

Zunanji izvajalci – trženje  
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I6: Po začetnih težavah so začeli sodelovati vsi klubi in vsak, ki se na 
Nizozemskem ukvarja s kolesarstvom, ve, da je to uspešen sistem, ki 
ohranja Nizozemsko na vrhu tekmovalnega kolesarstva. Veliko 

podpore so nudile tudi šole in država. 

Posebna zgodba pa je sponzor Rabobank, ki je vse svoje trženjske 

dejavnosti povezoval s kolesarstvom. 

Klubi  

Šola  
Državne institucije  

 

I7: Ustanovljene imamo posamezne projektne skupine, ki letno 

poročajo o svojem delovanju.  
Projektne skupine  

Dobra praksa 

8. Koliko časa je bilo potrebnega, da se je posamezna dobra 

praksa uveljavila? 

  

I1: Za vsak primer dobre prakse je potreben razvoj. Nič ne gre čez noč. 
Če vemo, kaj hočemo, in razvoj spremljamo po stopnjah, potem lahko 

rečemo, da obvladujemo razvoj posamezne dobre prakse. 
Ne velja za vse dobre prakse enako. Pri članstvu opažamo, da je bilo 
vrsto let na isti ravni in je vrhunski dogodek (organizacija etape Giro d' 

Italia) pomenil prelomno točko, ko se je članstvo v treh letih s 4000 

dvignilo na 23.000. 

Potreben razvoj  

Stopenjsko delovanje  

DP niso enake med seboj  

Individualizacija  

Hiter vs. postopen razvoj  

 

Komunikacija z javnostjo  

 

Kadrovske spremembe in 

motivacija  

 

Izkoriščanje potenciala v 
okolju ‒ prelomna točka  
 

Zagotovljena sredstva  

 

Odločnost in vztrajnost  
 

Nenehno izboljševanje in 
posodabljanje  

I2: Na začetku svojih dejavnosti nismo znali ustrezno prikazati, zato je 

bilo v javnosti izraženo mnenje, da smo administrativni aparat. A ko 

smo jasno in glasno povedali, kaj delamo, kakšni so naši cilji, smo 
hitro naleteli na podporo in naše prakse so se pokazale kot dobre. 

Ustrezna komunikacija s širšo 
javnostjo  

Jasno izraženi cilji/nameni  

I3: S kadrovskimi spremembami pred petimi leti so se tudi druge 

spremembe odvile zelo hitro. Vpliv opozicije je bil nekaj časa še živ, a 
je bila nova zasedba visoko motivirana za spremembe. 

Kadrovske spremembe  

Motiviran kader  

I4: Spremembe so se odvile razmeroma hitro. Da so posamezne 

dejavnosti postale dobra praksa, pa lahko rečemo, da smo to dosegli že 
v treh letih. 

Tri leta  

Hiter razvoj DP 

 

I5: Pri tem je šlo bolj za prelomno odločitev, da je treba izkoristiti 

potencial. Z oblikovanjem organizacije in s postavitvijo strategije je 

bilo zaznati takojšnje sprejetje dejavnosti, ki jih je množica vzela za 
svoje. S sprotnim posodabljanjem so postale dobra praksa. 

Prelomna točka 

Izkoriščanje potenciala  
Sprejemanje  

Sprotno posodabljanje 

dejavnosti 

I6: Razvila se je zelo hitro. Predvsem je bilo pomembno, da smo imeli 

zagotovljena sredstva in smo lahko začeli z dejavnostjo takoj v polnem 

obsegu, kot smo načrtovali. Menimo, da bi bili manj uspešni, če bi 
sistem gradili postopoma. Tako pa ga sedaj le izboljšujemo in 
nadgrajujemo. 

Hiter razvoj  

Zagotovljena sredstva  

Popolna realizacija  

Nenehno izboljševanje  

I7: Težko govorimo o času. Gre za to, da smo postavili cilje ter 
strateški načrt za dosego teh ciljev in vztrajali.  
Verjeli smo, da so to prave rešitve. 

Vztrajnost  

Zaupanje v idejo  

Dobra praksa 

9. Katere so tiste vsebine dobrih praks, za katere vaša KZ 
meni, da zagotavljajo konkurenčno prednost? 

  

I1: Vse vsebine dobrih praks, ki niso samo materialna korist, 

predstavljajo dolgoročno konkurenčno prednost. Pomeni, da jih ljudje 

vzamejo za svoje, za stalnico in se zakoreninijo. 

Personifikacija DP 

Dolgoročni vpliv 

Stalnica  

Množična personifikacija 
športa v javnosti 
 

Nacionalni element in 

vpliv tradicije kulture  

 

Podpora države  
 

Povečanje članstva v KZ  
 

Organizacija dogodkov in 

sodelovanje s šolami 
 

Sistem za razvoj mladih 

talentov  

 

 

I2: Na Danskem je kolesarstvo kultura. Vsi kolesarijo, tako in drugače. 
V tem je največja prednost kolesarstva pred ostalimi športi. S tega 

naslova je moč zagotoviti dolgoročno številčno članstvo v KZ. V 
zadnjem obdobju doživljamo veliko podporo države, predvsem z 
vidika zagotavljanja varnosti in turizma. 

Nacionalna kultura  

Vsi kolesarijo  

Številno članstvo v KZ  
 

Podpora države  
Varnost  

Turizem  

I3: Pri nas je kolesarska dejavnost razširjena že sama po sebi, zato je 

odvisno predvsem od KZ, kako bo znala voditi kolesarsko dejavnost. 

Pomeni, da imamo že v osnovi prednost pred večino ostalih športnih 
panog. 

Stihijska razširitev  
Usmerjanje KZ  

Velika prednost  

I4: Enostavnost dobrih praks, dosegljivih širši množici. In ker je 
podprta širša množica, je toliko večje zanimanje sponzorjev. 

Personifikacija  

Podpora  

Enostavnost  
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Zanimanje sponzorjev  Stihijska razširitev zaradi 
naravnih danosti   I5: Naša konkurenčna prednost je, da se kolesarsko dejavni štejejo v 

milijonih in vsak posameznik generira nove člane. Z organizacijo 
številnih dogodkov zmanjka prostora in časa za druge športe oziroma 
za dejavnosti drugih organizacij. 

Množično članstvo  
Organizacija številnih 
dogodkov  

I6: Če mislimo konkurenčno prednost pred ostalimi športi, potem je za 
nas pomembno, da je Nizozemska kolesarska dežela in biti kolesar, 
sploh pa vrhunski, je ponos. Naše delovanje po šolah, z ustvarjanjem 
osnovnih pogojev (kolesarski poligoni), privablja številne otroke, ki se 

kasneje včlanjujejo v klube. 
Konkurenčne prednosti pred ostalimi državami pa nimamo več, saj se 
je ta sistem prenesel že v številne druge države: Avstralija, Danska, 

Norveška, VB in druge.  

Nacionalni ponos  

Delovanje po šolah  
Ustvarjanje osnovnih pogojev  

 

I7: Med športi v ZDA težko govorimo o konkurenčnosti. Kolesarstvo 
ne bo nikoli doseglo razsežnosti NHL, NFL ali NBA, sploh pa ne 
moremo razmišljati o denarju, ki se obrača tam. Za zagotavljanje 
konkurenčnosti v kolesarstvu v svetovnem merilu pa je naš sitem za 
razvoj mladih talentov tisti, za katerega menimo, da je ključni. 

Sistem za razvoj mladih 

talentov  

Dobra praksa 

10. Na kakšen način prenašate (informirate) dobre prakse 
vaše KZ na zainteresirano množico? 

  

I1: Nova spletna stran, FB, elektronske novice, nagradne igre, 

sodelovanje na kolesarskih dogodkih. 

Spletna stran 

FB 

Elektronske novice  

Nagradne igre  

Sodelovanje na dogodkih  

Uporaba sodobne 

informacijsko-

komunikacijske 

tehnologije  

 

Organizacija in 

sodelovanje na različnih 
dogodkih/tekmovanjih  

 

Sodelovanje s šolami  
 

Nov sistem članstva  
 

Nagradne igre  

 

 

I2: Zanimivi kolesarski dogodki, postavitev novega sistema članstva, 
serije tekmovanj, ciljni projekti, ki integrirajo širšo množico in različne 
populacije. 

Zanimivi dogodki  

Nov sistem članstva  
Serije tekmovanj  

Ciljni projekti  

 

I3: V tej fazi pa smo ugotovili, da smo šibki. Seveda ni bilo dovolj, da 
smo samo predstavili naše načrte in mislili, da vsi razmišljajo enako 
kot mi. Potrebna bi bila boljša predpriprava »terena«, za kar pa bi 
potrebovali več kadra. Potrebna bo odločitev, na kakšen način izvesti 
načrtovano. 

 

I4: Uporabljamo vse sodobne kanale (FB, internet, Instagram, Twitter), 

veliko nagradnih iger, dejavnosti na dogodkih, sponzorji v svojih 

oglasih poudarjajo sodelovanje z našo KZ. 

IKT 

FB 

Internet 

Instagram 

Twitter 

Nagradne igre  

Dogodki  

Sponzorji  

I5: Preko sponzorjev, sodobnih medijev, mesečnih novic za člane, 
Eurosport TV, predavanja o športnih dejavnostih, nagradne igre. 

Sponzorji  

Mediji  

Mesečne novice za člane  
TV  

Nagradne igre  

I6: Za nas je primarno vodilo delovanje po šolah. Skozi igro želimo 
mlade navdušiti za ta šport, pri tem pa nam pomaga tudi okolje, saj se 
je prioritetno prevozno sredstvo na Nizozemskem kolo.  

Podpiramo tudi številne kolesarske dogodke, še posebej za mlade. Ne 
gre samo za kolesarske dirke, ampak dogodke, ki so družabni in 
povezani s kolesom.  

Organiziramo tudi vrsto različnih natečajev, kjer sodelujejo mladi. 

Delovanje po šolah  
Igra  

Družabni dogodki 
Tekmovanja  
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I7: Predvsem delujemo preko sodobnih medijev in dejavno na 

posameznih kolesarskih prireditvah. 

Sodobni mediji  

Prireditve  

Dobra praksa 

11. Katero dobro prakso bi izpostavili kot posebej uspešno? 

  

I1: Pridobivanje članstva, organizacija vrhunskih športnih dogodkov 

(Tour of Ireland). 

Članstvo 

Organizacija dogodkov  

Članstvo 

Organizacija različnih 
dogodkov  

Sistem za razvoj mladih 

talentov  

Sodelovanje s sponzorji  

Izboljšanje varnosti in 
infrastrukture  

Izobraževanje kadra  

I2: Pridobivanje članstva, Tour of Danmark, izboljšanje varnosti ‒ 
zmanjšanje nesreč, več kot 5000 otrok na novo vključenih v kolesarske 
dejavnosti, VIP-dogodki. 

Članstvo 

Organizacija dogodkov 

Izboljšanje varnosti  
Vključevanje mladih  

I3: Organizacija kolesarskih dogodkov, združenih v en koledar,  

preko 95 odstotkov otrok se vozi s kolesom. 

Organizacija dogodkov  

Vključevanje mladih  

I4: Sodelovanje s sponzorji (najbolj uspešno je tisto, kjer gre za 
neposredno povezanost s kolesarjenjem ‒ proizvajalci koles, športne 

prehrane in pijače, oblačil in kot generalni sponzor/zavarovalnica),  
sodelovanje z organizatorji prireditev, 

sistem za otroke in mlade talente, 

sistem za širjenje članstva.  

Sodelovanje s sponzorji  

Sodelovanje z organizatorji  

Sistem mladih talentov  

Članstvo  

 

I5:Močna blagovna znamka British cycling. 

Imamo odličen poslovni odnos s sponzorji. Sponzorji skozi kolesarski 
produkt dajo svojim storitvam in produktom dodano vrednost. 

Sistem članstva, ki je najobsežnejši v VB. 
Veriga amaterskih dirk po celi VB. 

Sky ride ‒ združene kolesarske prireditve. 

Go ride racing ‒ motivacijski tekmovalni sistem za mlade. 

Izobraževalni sistem za pridobivanje trenerjev in vaditeljev 
kolesarstva. 

Načrtna gradnja infrastrukture/velodromov, kolesarskih stez, downhill 

prog, kolesarskih poligonov. 

Blagovna znamka  

Odličen odnos s sponzorji 
Članstvo  
Organizacija dogodkov  

Sistem za mlade  

Tekmovanja  

Izobraževanje kadra  
Gradnja infrastrukture  

I6: Prav ta sistem za mlade talente je to, kar lahko izpostavimo, in se z 

njim pohvalimo, da je naša inovacija. 

Sistem za mlade talente  

I7: Članstvo v USA cycling in fundacija za razvoj mladih talentov. Članstvo 

Razvoj mladih talentov  

Dobra praksa 

12. Na kakšen način posodabljate dobre prakse vaše KZ? 

  

I1: Dobre prakse posodabljamo na osnovi sugestij posameznih 

odborov in glede na izkušnje drugih kolesarskih oziroma športnih 
zvez. 

Sugestije odborov  

Izkušnje KZ  
Prevzemanje DP drugih 

KZ ali držav  
 

Sugestije odborov, klubov, 

tekmovalnih ekip 

 

Analiza dejavnosti  

 

Letni kongres KZ  

 

I2: Dobre prakse posodabljamo glede na analizo izvajanja trenutnega 

strateškega načrta, odprti pa smo tudi za dobre prakse pri konkurenčnih 
športih na Danskem in drugje po svetu. 

Analiza izvajanja SN 

Zgledovanje po drugih DP 

I3: Evropska kolesarska zveza nas spodbuja k novim sodobnim 

pristopom in na letnih kongresih posamezne zveze izmenjujejo svoje 

dobre prakse, kjer mi iščemo najboljše možnosti za našo KZ oziroma 
naše okolje. 

EU KZ spodbude novih 

pristopov  

Letni kongresi zvez  

Izmenjava praks  

I4: Redno analiziramo vsako dejavnost in na osnovi te analize jih tudi 

posodabljamo. 

Analiza dejavnosti  

I5: Dobre prakse posodabljamo s stalnim izboljševanjem in z iskanjem 

optimalnih rešitev. Skušamo narediti čim več s čim manj.  
Iskanje optimalnih rešitev  

I6: Glede na to, da je kar nekaj drugih KZ prevzelo naš sistem, sedaj 
kakšno dobro prakso tudi mi povzamemo. Smo odprti za izboljšave. 
Veliko sodelujemo s profesionalnimi ekipami, kjer dobimo predloge, 

kaj bi lahko izboljšali. Naši kadri pa se prav tako stalno izobražujejo in 

so vključeni v sisteme izobraževanja športnih trenerjev. 

Povzemanje drugih DP 

Odprtost  

Profesionalne ekipe  

Izobraževanje kadra  
 

I7: Projektne skupine so zadolžene, da spremljajo, kako potekajo 
dejavnosti, in se odzivajo na signale iz okolice. Glede na to, da je 

kolesarstvo doma v Evropi, pa smo v stalni preži, kaj novega se dogaja 
tam. Zelo napredno delajo tudi Avstralci. 

Projektne skupine  

Analiza stanja  

Odzivanje na signale iz okolja  

Prevzemanje drugih DP  

Dobra praksa 

13. Kakšni so predlogi za izboljšanje dobrih praks? 

  

I1: Treba je posodobiti informacijski sistem za bazo članstva. Posodobitve IS za bazo 

članstva  
Posodobitev IS-baze 

članstva  
 

Kadrovske okrepitve  

 

I2: Dejavnih je veliko otrok, vendar nimamo ustrezne organizacijske 

piramide. Premalo dejavno delamo s članstvom in se zavedamo, da bi 
bilo treba kadrovsko okrepiti ekipo, ki se ukvarja s tem. Prav tako bo 

Organizacijska piramida za 

otroke  

Večja dejavnost s člani  
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potrebne več pozornosti pri PR-dejavnostih. Kadrovske okrepitve  

Več pozornosti PR  
Sistemski pristop razvoja 

mladih talentov 

 

Regijski centri  

 

Atraktivnost in 

enostavnost ponujenih DP 

 

Razvoj modela za žensko 
kolesarstvo  

 

Več pozornosti PR  

I3: Naša organizacija potrebuje predvsem več ustreznega kadra, če 
želimo izvesti zastavljene cilje, saj smo ugotovili, da ne moremo 

računati, da bodo klubi opravili to »misijonarsko« vlogo. 

Kadrovska okrepitev  

I4: Največ predlogov je v smeri, da morajo biti dobre prakse 

enostavne, ampak atraktivne, in da prinašajo vedno kaj novega, da jih 

sprejema ciljno občinstvo. Slediti pa morajo strateškemu načrtu 
oziroma uresničitvi začrtanih ciljev. 

Enostavnost DP  

Atraktivnost DP 

Prinos novosti  

Sprejemanje ciljnega občinstva  
Sledenje SN 

I5: Predvsem so predlogi, kam bi lahko dobre prakse še plasirali. Še 
vedno je precej temnih lis v našem zemljevidu. 

 

I6: Želeli bi postaviti regijske centre za razvoj mladih kolesarjev, 
vendar za zdaj še nimamo finančne podpore.  
Glede na razvoj ženskega kolesarstva, pa bo podoben model potreben 
tudi za ta del. 

Regijski centri za razvoj 

mladih talentov  

Okrepitev financ  

Razvoj modela za žensko 
kolesarstvo  

I7: Dobre prakse izpopolnjujemo glede na potrebe in na osnovi analiz 

posameznih projektnih skupin. 

Potrebe  

Analize  

Dobra praksa 

14. Kakšne primere dobrih praks poznate pri drugih 

športnih organizacijah? 

  

I1: Nekateri športi izvajajo dejavnosti pri najmlajših že v vrtcih in 
potem intenzivno tudi po šolah (atletika, gimnastika, judo, nogomet, 
košarka). 

Izvajanje dejavnosti 

Mladi 

V vrtcih  

V šolah  

Zglednost organizacije 

nogometnega športa 

 

Sodelovanje s sponzorji 

Zgodnje dejavnosti z 

mladimi (vrtec in šole)  
 

Konkurenčnost in tradicija  
I2: Predvsem smo v fazi preučevanja organiziranosti razvoja mladih 
pri nogometu. 

Proučevanje organiziranosti 
razvoja mladih talentov pri 

drugih športih 

Zgledovanje po drugih DP  

Nogomet  

 

I3: Smučarski tek ima odlično vzpostavljene dejavnosti po šolah in je 
zato konkurenčen tudi nogometu in hokeju. Hokej ima globoke 
korenine in je zelo popularen, zato ni težko dobiti mladine. Nogomet 

pa je odlično organiziran in tudi subvencioniran preko svetovne 
nogometne zveze. 

Smučarski tek 

Dejavnosti po šolah  
Konkurenčnost  
Dobra organizacija  

Subvencije  

I4: Odlična organiziranost športa za otroke in mladino pri nogometni 

organizaciji (sistemsko delo po šolah).  
Sodelovanje sponzorjev s smučarsko zvezo. 

Odlična organiziranost  
Nogometna zveza  

Sistemsko delo po šolah  
Sodelovanje sponzorjev  

I5: Zelo dobra je nogometna praksa glede sodelovanja s sponzorji in 

TV-prenosov.  

Nogometna praksa  

Sodelovanje s sponzorji  

I6: Pri nas je vzorčen nogometni model in po njem smo se zgledovali 
tudi sami. 

Nogometni model  

I7: V ZDA sta znana sistema atletike in plavanja, ki omogočata reden 
študij in vrhunsko oskrbo za športno dejavnost.  

Atletika 

Plavanje  

Reden študij  
Dobra praksa 

15. Kaj menite, da se v prihodnosti lahko razvije kot dobra 

praksa v vašem okolju? 

  

I1: S postavitvijo kolesarskih poligonov ob šolah se lahko več mladih 
navduši za kolesarjenje. 

Kolesarski poligon po šolah  
Navdušenje mladih  

Vzpostavitev sistema 

dejavnosti za mlade  

 

Sistem za vrhunski šport 
 

Vključevanje invalidov in 
žensk  
 

Zavarovanje članov in 
članstvo  
 

Zagotavljanje študija  

I2: Želimo vzpostaviti delujoči sistem pri dejavnostih za otroke in 

mladino. 

Vzpostavitev sistema za mlade  

I3: Delujoči sistem za vrhunski šport, saj trenutno deluje zelo stihijsko. 
Sistem je sicer postavljen, a še ne deluje.  
Organizirane dejavnosti Cycling for all pomenijo, da povežemo vse, 
kar se vozi na kolesu. 

Sistematične dejavnosti za otroke (treba je zagotoviti ustrezno 

infrastrukturo). 

Sistem za vrhunski šport  
 

Organiziranje CFA 

 

Sistemske dejavnosti za otroke 
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I4: Predvsem dejavnosti, povezane s športom in z gibanjem invalidov, 

ter večja vključitev žensk. 
Pri izvedbah množičnih prireditev pa bo v prihodnosti še več poudarka 
na zavarovanju udeležencev in pričakujemo povečanje število članstva 
v KZ, ker članstvo ponuja tudi zavarovanje. 

Vključevanje invalidov 

Vključevanje žensk  
 

Zavarovanje članov  

 

I5: Večje število kolesarskih dogodkov po TV, kar bo prineslo dodatno 

zanimanje sponzorjev. 

Kolesarski dogodki  

Zanimanje sponzorjev  

I6: Veliko držav je vzpostavilo odličen sistem članstva. To ja naša prva 
naloga in že strateška odločitev, da gremo v ta projekt. Državnega 
denarja je vse manj, glede na zainteresiranost Nizozemcev za 

kolesarski šport pa menimo, da je projekt, ki bo uspešnica. Bomo pa 
morali povezati različne organizacije, ki že združujejo zainteresirane v 
posamezne skupine. 

Članstvo  
Povezovanje organizacij  

 

I7: Želimo doseči ravno to, kar počnejo atleti in plavalci. S tem bi 
dosegli tudi večji interes mladine, saj je študij prioriteten. 

Zagotavljanje študija s 
kolesarstvom  

Dobra praksa 

16. Glede na to, da se je včlanjevanje kolesarskih 
navdušencev v KZ pokazalo kot dobra praksa v KZ različnih 
držav, nas zanima, kako je s tem pri vas? 

  

I1: Že odgovorjeno, da je članstvo ena ključnih dobrih praks. Ključna DP Ključen element DP 

 

Stalni finančni vir in 
generiranje sredstev  

 

Marketinški agent je vsak 

član  

I2: Zelo pomembno, s tem pokrijemo več temeljnih ciljev. 
Pridobivamo stalna sredstva, ustvarjamo pogoje za mreženje, da je 
vsak član potencialni trženjski agent KZ. 

Zelo pomembno  

Realizacija  

Temeljni cilji 

Stalna sredstva  

Pogoj mreženja  
Marketinški agent je vsak član  

I3: Še vedno smo samo pri kolesarjih, ki dokument (licenco) 
potrebujejo za tekmovanje (cca 1200 letno). Vemo, da je to pomemben 

cilj za nas, in prav zato želimo povezati vse kolesarske navdušence pod 
eno »blagovno znamko« ‒ Finn cycling. 

  

I4: Članstvo množice je ena ključnih dobrih praks. Ključna DP 

I5: To je bila za nas osnova pri razmišljanju o strateškem načrtu. 
Članstvo v British cycling generira poleg sponzorstev največ denarja v 
proračun KZ. 

Osnova v SN  

Stalna sredstva  

Generiranje sredstev  

I6: Kot rečeno, je to za nas prva najpomembnejša naloga v naslednjem 
obdobju. 

Najpomembnejša naloga  

I7: Članstvo je za nas glavni vir financiranja in zato je pomembnost 
nesporna. 

Glavni vir financiranja  

Dobra praksa 

17. Kateri so ključni razlogi, da se kolesarska društva 
vključujejo v KZ? 

  

I1: Najpomembnejši razlog je, da je po pravilniku Svetovne kolesarske 
zveze pogoj, da je posamezen klub član nacionalne zveze, če želi biti 
vključen v tekmovalni sistem.  
Se pa klubi včlanjujejo tudi, ker jim KZ nudi različne ugodnosti 
(zavarovanje, vpis v koledar dejavnosti ipd.) 

Pravilnik svetovne kolesarske 

zveze  

Pogoj za vključitev v 
tekmovalni sistem  

 

Ponujanje ugodnosti 

(zavarovanje) 

Zakonsko določen pogoj 
za sodelovanje na 

tekmovanjih 

 

Ponujanje ugodnosti za 

člane  
 

Sofinanciranje lokalnih 

prireditev  
I2: Tista društva, ki imajo tekmovalne ekipe, so obvezna, da so člani 
KZ, je pa pozitiven trend rasti vključevanja društev zaradi programa 
dejavnosti KZ. Gre za društva, ki se ustanavljajo za združevanje 
ljubiteljskih kolesarjev in ki vsako za sebe predstavlja aktivista KZ.  

Obvezno zaradi tekmovalnih 

ekip  

Program dejavnosti  

I3: Mi smo tipičen primer, kjer je to še vedno nujno zlo. Klubi so člani 
zveze, ker sicer ne bi mogli tekmovati na tekmovanjih.  

Nujno zlo  

Pogoj za tekmovanje  

I4: Večina klubov so tudi organizatorji lokalnih prireditev, zato imajo 
interes, da so člani zveze, saj KZ subvencionira organizacijo 
prireditev, win-win situacija. 

Društva so organizatorji 
lokalnih prireditev  

Subvencioniranje  

I5: Društva so vključena v KZ, ker le na tak način lahko organizirajo 
dogodke v sklopu Sky ride in tudi tekmovalnih licenc ne morejo dobiti, 

če niso člani KZ.  

Pogoj za organizacijo 

tekmovalnih dogodkov  
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I6: Klubi se včlanjujejo, da lahko sodelujejo na dirkah in da lahko 
mlade talente vključijo v nacionalni razvojni sistem. 

Pogoj za sodelovanje na 

tekmovanjih  

 

Pogoj za vključevanje mladih 
talentov v nacionalni razvojni 

sistem  

 

I7: V ZDA je zelo pomembna identifikacija s posamezno organizacijo, 

klubi pa seveda ne morejo tekmovati brez vključenosti v KZ. 
ID  

Pogoj za tekmovanje  

Dobra praksa 

18. Kateri so ključni razlogi, da se posamezni člani 
vključujejo v KZ? 

  

I1: Tekmovalci zato, da dobijo licenco, s katero lahko tekmujejo, ostali 

člani pa zato, ker jim KZ nudi posebne ugodnosti, vse več pa je takih, 
vsaj po letu 2014, ki se želijo identificirati s Cycling Ireland. 

Tekmovalci  

Pridobitev licence  

Ponujanje ugodnosti  

Pridobitev tekmovalne 

licence  

 

Nabor ugodnosti za člane 
KZ  

 

Želja po personifikaciji z 
uspešno KZ in s 

tekmovalci  

 

 

I2: Glede na to, da gre kolesarska kultura na Danskem v kontekst z 

dejavnostmi KZ in da KZ nudi tudi vrsto ugodnosti za člane, so to 
ključni razlogi za včlanitev. Porast od leta 2006 je 60-odstoten. 

Potencial je ocenjen na cca 300.000 kolesarjev, ki jim kolesarstvo 

predstavlja športno dejavnost. 

Ugodnosti za člane  

I3: Tekmovalci za nastope na tekmovanjih potrebujejo licenco. 

Imamo pa pripravljen nabor ugodnosti tudi za druge člane, vendar še 
nismo dosegli ravni, da bi se množično vključevali. 

Tekmovalci  

Pridobitev licence  

Nabor ugodnosti 

I4: KZ je zelo prepoznavna organizacija, veliko so k temu pripomogli 

sponzorji, predvsem pa vrhunski tekmovalci (Cancellara na primer), ki 

dejavno sodelujejo pri akcijah KZ. Posamezniki pač želijo biti del te 
zgodbe, poleg tega dobijo še bonitete in zavarovanje. 

Personifikacija zaradi preteklih 

uspehov  

I5: Tekmovalni sistem je postavljen tako, da posamezniki potrebujejo 

licence. Za ostale, ki želijo biti del British cyclinga, pa so zanimive 

bonitete, zavarovanje in samo dejstvo, da so člani British cyclinga. 

Pridobitev licence  

Personifikacija  

Ugodnosti  

I6: V tem trenutku je glavnina članov vključenih zaradi tekmovalne 
licence. 

Pridobitev licence  

I7: V ZDA je zelo pomembna identifikacija s posamezno organizacijo, 

poleg tega pa je nabor ugodnosti takšen, da privablja člane. 
Tekmovalci pa seveda ne morejo tekmovati brez vključenosti v 
posamezen klub, ki je član KZ. 

Personifikacija  

Ugodnosti  

Dobra praksa 

19. S kakšnimi animacijami pridobivate članstvo? 

  

I1: Bodi eden izmed več kot 20.000 članov, postani član kluba, popusti 
na prireditvah, brezplačni seminarji za pridobivanje kolesarskega 
znanja, bonitete pri partnerjih, ugodna zavarovanja. 

Popusti na prireditvah 

Pozivanje k ID  

Brezplačni seminarji  
Ugodnosti pri partnerjih  

Ugodna zavarovanja  

Nagradne igre 

 

Organizacija seminarjev 

 

Vključevanje družin  
 

Številne ugodnosti 
(zavarovanja, popusti) 

 

Nagradne igre  

 

Atraktivne dejavnosti na 

dogodkih  

 

Obisk šolskih kampov  
 

Prisotnost na družbenih 
omrežjih  

I2: Spodbujanje dogodkov, kjer so vključene cele družine, bonitete pri 
partnerjih, popusti na prireditvah, zavarovanja, spodbujanje danske 

nacionalne kolesarske zavesti (artikli reprezentance). 

Vključevanje cele družine  
Ugodnosti pri partnerjih  

Popusti na prireditvah  

Zavarovanja  

ID  

I3: Organizirali smo regijske predstavitve in animacije po klubih, za 

katere smo želeli, da so naši multiplikatorji. Smo v fazi nove zasnove. 

 

I4: Dejavnosti na dogodkih (tekmovanje na statičnih kolesih 

‒Rolersprint), nagradne igre, vključevanje družin, načrtni obiski v 
šolah, otroški kampi, atraktivne bonitete. 

Dejavnosti na dogodkih  

Nagradne igre  

Vključevanje družin  
Obiski šolskih kampov  
Ugodnosti  

I5: Organizacija povezanih dogodkov, dejavnosti po šolah, 
organizacija vrhunskih tekmovanj z udeležbo najboljših kolesarjev in 
izvajanje animacij z družabnimi dejavnostmi, stalna prisotnost na 

družabnih omrežjih. 

Dejavnosti po šolah  
Animacije z družabnimi 

dejavnostmi  

Prisotnost na družabnih 
omrežjih  

I6: KZ posebnih animacij ni izvajala. Je pa odličen izplen pri trženju 
produktov nacionalne reprezentance in drugih navijaških rekvizitov. 
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I7: Animacije izvajamo preko spletne strani, na vseh večjih dogodkih, 

preko nagradnih iger, z organizacijo seminarjev o treniranju in 

prehrani in podobno. 

Animacije preko interneta  

Nagradne igre  

Organizacija seminarjev  

 

Dobra praksa 

20. Kateri so ključni elementi za win-win situacijo med 

posameznimi člani in KZ? 

  

I1: KZ pridobi članarino in člana, ki bo pomemben del pri oblikovanju 
javnega mnenja. Posamezen član pa je poleg identifikacije z Ireland 

Cycling deležen ugodnosti. 

KZ člana in članarino in 

oblikovanje javnega mnenja 

 

Član ugodnosti 

KZ ‒ članarina in 

oblikovanje javnega 

mnenja  

 

Član – ugodnosti kot 

higieniki in vstopni 

moment  

Član –ID s KZ  

I2: Posamezniki želijo biti člani opcije, ki predstavlja kolesarstvo na 
Danskem. To je tudi naš osnovni moto pri dejavnostih. Bonitetne 

ugodnosti predstavljajo higienski segment, je pa res, da pogosto 

predstavljajo vstopni moment.  

Član ‒ ugodnosti so higienski 

in vstopni moment  

Član – del velike zgodbe  

I3: Ugotovili smo, da bo za ustvarjanje win-win situacije potrebnega 

več časa, kot smo mislili, in da smo zgrešili v začetni fazi izvajanja 
strategije. 

 

I4: KZ s posameznimi člani pridobi sredstva in potencial za širjenje 
ideje KZ med množice, posameznik pa se identificira, da je član iste 
organizacije kot Fabian Cancellara, pridobi bonitetne ugodnosti in ima 

ustrezno kolesarsko zavarovanje.  

KZ ‒ sredstva, potencial za 

širjenje ideje  
 

Član ‒ ID s Cancellaro, 

ugodnosti (zavarovanje)  

I5: Člani morajo vedno imeti občutek, da so dobili nekaj več, kot je 
bila naložba s plačilom članarine. Seveda se to deli na materialno in 

nematerialno korist. Naš cilj je, da članom večji del predstavlja 
nematerialna korist. 

Član – občutek, da dobi več  
Materialna in nematerialna 

korist  

I6: Če posameznik dobi vsaj to, kar je plačal, potem je zadoščeno 
osnovnemu pogoju. 

Član – korist v vrednosti 

članarine  
I7: Osnovni interes KZ je članarina, interes članov pa je identifikacija 
z USA cycling ter vse ugodnosti, ki članom pripadajo. 

KZ ‒ članarina  
Član – ID z USA cycling  

Dobra praksa 

21. Na kakšen način člani izražajo svoje zadovoljstvo s 

članstvom? 

  

I1: S tem, da ob letu podaljšajo svoje članstvo. Kot že rečeno, pa je 
najpomembneje, da širijo dober glas KZ v svojem okolju. 

Podaljšanje članarine  
Širijo dober glas o KZ  

Plačilo in podaljšanje 
članarine  
 

Širjenje dobrega 

glasu/mreženje  
 

Dejavnost marketinškega 
odposlanca  

 

I2: S plačilom članarine, z izvajanjem dejavnosti trženjskega 

odposlanca KZ (mreženje) / dober glas od ust do ust. 
Plačilo članarine  
Marketinški odposlanec  
Dober glas  

Mreženje  
I3: Z včlanitvijo in s podaljševanjem članstva ob letu posamezni člani 
jasno izrazijo svoje mnenje o zadovoljstvu s članstvom. 

Podaljšanje članstva  

I4: S plačilom članarine, z odzivom na raznih forumih, z udeležbo na 
kolesarskih prireditvah. 

Plačilo članarine  
Odzivnost na forumih  

Udeležba na prireditvah  
I5: Nam je merilo vsakoletno  število članov.  Članarina  
I6: Ker ustreznega sistema članstva še nimamo, ne morem podati 
ocene. Tisti, ki pa imajo licenco, jo pa potrebujejo, da sploh tekmujejo, 

in poleg tega, da včasih potarnajo zaradi cene, nimajo drugih 

komentarjev. 

 

I7: S tem, da ostajajo člani in s tem podpirajo projekt USA cycling. Ohranjanje članstva  
Podpiranje projekta USA 

Cycling  

Dobra praksa 

22. Kateri segment ljudi je po vašem mnenju še premalo 
zastopan v članstvu v vaši KZ? 

  

I1: Mladi, ženske. Invalidi. Čeprav je vse v porastu. Mladi 

Ženske 

Invalidi  

Ženske  
 

Invalidi 

 

Navdušenci  
I2: Invalidi, ženske, mobilnost na delo, kolesarski navdušenci. Invalidi 

Ženske  
I3: Ženske. Ženske  
I4: Ženske. Ženske  
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I5: Ženske, invalidi, rekreativci na kolesarskih velodromih. Ženske  
Invalidi  

Rekreativci  

 

I6: Člani simpatizerji, kolesarski navdušenci, invalidi. Invalidi 

Navdušenci  
I7: Pred tremi leti smo pregledali vse možne opcije in tudi za vsako 
področje ustanovili svojo projektno skupino, zato sedaj pokrivamo 
večino segmentov. Slabše imamo pokrito le populacijo v večjih mestih. 

Večja mesta  

Dobra praksa 

23. S katerimi dejavnostmi bi pritegnili tudi ta del? 

  

I1: Za mlade po šolah s prilagojenimi dejavnostmi. Infrastruktura. 

Ženske z dejavnostmi, posebej za njih. 

Invalidie z dogodki, infrastrukturo. 

Infrastruktura  

Ciljno usmerjeni dogodki  

Organizacija specifičnih 
dogodkov  

Izboljšanje infrastrukture 
in s tem sodelovanje z 

državo 

I2: Za invalide se v zadnjem času veliko izboljšuje infrastruktura. KZ 
sodeluje pri organizaciji dogodkov za invalide. Pri mobilnostih na delo 

pa sodelujemo z državo pri postavitvi parkirišč, možnosti prevoza 

koles z javnimi sredstvi, registraciji koles, vendar vse to premalo 

poudarjamo in ljudje tega ne vedo. 

Izboljšanje infrastrukture  
Organizacija dogodkov  

Sodelovanje z državo  
Parkirišča  
Prevoz koles z javnimi 

prevoznimi sredstvi 

 

I3: Z organizacijo dogodkov, namenjenih posebej njim. Organizacija dogodkov  

I4: Nameravamo izvesti kolesarski maraton, kjer naj bi nastopile samo 

ženske. 
Organizacija dogodkov  

I5: Ženske potrebujejo posebno pozornost in nekoliko drugačen 
pristop, prav tako invalidi. Za invalide nameravamo pripraviti serijo 

tekmovanj. 

Serija tekmovanj  

Organizacija dogodkov  

I6: Tako, kot je bil postavljen model za razvoj talentov, se morajo 

oblikovati modeli za vsak segment posebej. Je pa stvar interesne 

skupine, kako zainteresirana je. 

Model za interesne skupine  

I7: Naš načrt je v gradnji velodromov, predvsem v večjih mestih. S 
tem bi kolesarstvo približali tudi ljudem v teh delih, kjer so možnosti 
omejene. 

Gradnja velodroma v mestih   

Dobra praksa 

24. Kakšna je cena za članstvo v zvezi? Kaj članstvo ponuja? 

  

I1: Cena je odvisna od paketa ter od tega, ali gre za članstvo ali 
licenco. Osnovna je 20 evrov, so pa razne ugodnosti za otroke in 

družine. 
Popusti na prireditvah, brezplačni seminarji za pridobivanje 
kolesarskega znanja, bonitete pri partnerjih, ugodna zavarovanja. 

 

Pogojena s paketom  

Članstvo 

Licenca  

20 evrov 

Ugodnosti  

Različen razpon višine 
članarine 

 

Ponudba različnih 
ugodnosti 

 

 I2: Osnovna cena je 25 evrov. Članstvo pa ponuja bonitetne ugodnosti, 
popuste na prireditvah, brezplačen kolesarski magazin, e-novice, 

zavarovanje. 

25 evrov 

Ugodnosti  

I3: Osnovna cena je 10 evrov in ponuja ugodnosti pri partnerjih KZ in 

osnovno kolesarsko zavarovanje. 

10 evrov osnovna cena  

I4: Osnovna cena je 55 SFR. Izbrane bonitetne ugodnosti, kolesarsko 

zavarovanje, mesečno glasilo, koledar kolesarskih prireditev. 

55 SFR 

Ugodnosti 

I5: Osnovna cena je 35 funtov. Bonitetne ugodnosti, kolesarsko 

zavarovanje, popusti pri nakupu »merchandising« artiklov. 

35 funtov  

I6: Osnovna cena za licenco je 70 evrov. 70 evrov za licenco  

I7: Cena članstva je 50 dolarjev, za naslednje ugodnosti: 

Urejen koledar s preko 3000 dogodki na letni ravni, 

katalog z ugodnostmi bonitetnih partnerjev,  

povezanost z lokalnimi klubi, organizacijami, s trenerji, 

možnost vključitve v nacionalni program za razvoj mladih talentov 

(velja za mlade v klubih), 

kolesarsko zavarovanje (obstaja nekaj velikih prireditev pod okriljem 

KZ, kjer brez tega zavarovanja ne moreš nastopiti), Bicycling magazin 
mesečno, 
majica USA cycling, 

možnost koriščenja nasvetov trenerjev in drugih svetovalcev. 

50 dolarjev  



Priloga 4 

 

 


