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BIGG4VB - O projektu 

Naš projekt UČINKOVITEJŠE VKLJUČEVANJE NAČEL DOBREGA UPRAVLJANJA ZA VEČJO USPEŠNOST ODBOJKE 

(BIGG4VB) podpira prednostno nalogo skupnega partnerstva: izboljšati dobro upravljanje v športu z odpravo 

pomanjkanja ustrezne metodologije in orodij, ki bodo športnim organizacijam pomagali pri izvajanju načel 

dobrega upravljanja športa (nacionalne zveze, društva, športni klubi). 

V tem projektu razvita metodologija in orodja BIGG4VB zagotavljajo napotke, KAKO določiti prioritete, 

KAKO izdelati strateške in akcijske načrte ter KAKO spremljati napredek pri uresničevanju načrtov. 

Problem je bil prepoznan z raziskavami in izmenjavo izkušenj, razvita so bila namreč številna orodja za 

merjenje dobrega upravljanja v športnih organizacijah. Glavni rezultat teh orodij je poročilo s priporočili in 

predlaganimi ukrepi, vendar na zelo splošni ravni in brez dodatnih smernic. 

Rezultati projekta BIGG4VB predstavljajo "manjkajoči člen", tj. metodologija BIGG4VB omogoča 

zainteresiranim deležnikom, da priporočila in predlagane ukrepe preoblikujejo v strateške in akcijske načrte 

s praktičnimi podrobnostmi, kako izvajati načela dobrega upravljanja, s čimer pomagajo partnerjem 

(nacionalne odbojkarske zveze, nacionalne odbojkarske zveze iz Avstrije, Hrvaške, Islandije, Italije, Poljske in 

Slovenije) in vsem zainteresiranim deležnikom (športnim organizacijam) pri izboljšanju upravljanja športa v 

svojih državah. 

Projektno partnerstvo BIGG4VB: 

 



 

• HOS Hrvatski odbojkaški savez (Hrvaška odbojkarska zveza) - iz Zagreba (Hrvaška), ustanovljena je 
bila leta 1946 v Zagrebu. Danes je HOS neprofitna organizacija in edina nacionalna športna zveza, 
katere glavna dejavnost je vzpodbujanje, nadzorovanje, skrbništvo in promocija razvoja hrvaške 
odbojke ter odbojke na mivki in snegu. HOS je krovna nacionalna organizacija, ki jo v lokalnem smislu 
predstavlja 14 okrajnih odbojkarskih zvez.  

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo (Italijanska odbojkarska zveza) - iz Rima (Italija), je edina 
prepoznana nacionalna zveza (s strani CONI, CEV in FIVB), odgovorna za organizacijo, reguliranje in 
promocijo odbojke, odbojke na mivki in sedeče odbojke v Italiji. Prav tako zastopa Italijo in italijanske 
odbojkarske aktivnosti na mednarodnih prizoriščih.  

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Poljska odbojkarska zveza) - iz Varšave (Poljska), ustanovljena 
je bila leta 1928 in je nedavno obeležila 90 let obstoja. Poljska ima močno odbojkarsko tradicijo, saj 
je njihova moška reprezentanca igrala pomembno vlogo med elitnimi ekipami, vse odkar se je prvič 
pojavila na prvem FIVB svetovnem prvenstvu v zgodovini, ki je bilo leta 1949 na Češkoslovaškem. 

• BLI Blaksamband Íslands (Islandska odbojkarska zveza) - iz Reykjavika (Islandija), je bila ustanovljena 
leta 1972 ter vključena v mednarodno zvezo FIVB leta 1972 in v evropsko zvezo CEV leta 1974. BLI je 
edina organizacija na Islandiji, ki je odgovorna za odbojko in odbojko na mivki. Stremi k promociji, 
vodenju in razvoju tega športa na Islandiji. BLI je članica nacionalnega olimpijskega komiteja, ki je 
vodilni športni organ in podporna institucija na Islandiji. 

• OVV Österreichischer Volleyball Verband (Avstrijska odbojkarska zveza) - z Dunaja (Avstrija), 
nadzira vse odbojkarske dejavnosti v Avstriji. Vključuje odbojko, odbojko na mivki in odbojko na 
snegu. OVV vsako leto organizira več kot 330 tekmovanj širom Avstrije. OVV neposredno organizira 
šest najvišjih nacionalnih lig. V teh ligah nastopa več kot 50 ekip, profesionalnega ali 
polprofesionalnega nivoja.  

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije - iz Ljubljane (Slovenija), upravlja odbojko, odbojko na mivki, 
odbojko na snegu in sedečo odbojko v Republiki Sloveniji. Je članica Olimpijskega komiteja Slovenije 
- združenja športnih zvez (OKS-ZSZ), FIVB, CEV in MEVZA. OZS vzpostavlja sistem nacionalnih 
tekmovanj ter organizira priprave in pojavnost nacionalnih ekip in predstavlja slovensko odbojko.  

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (Univerza v Splitu, Fakulteta za kineziologijo) - iz Splita 
(Hrvaška), je akademska, izobraževalna in raziskovalna institucija, ustanovljena leta 2008. Danes je 
KIF ugledna institucija, ki omogoča samostojni izobraževalni, profesionalni in znanstveni razvoj vseh 
profilov kineziologov (kineziološko izobraževanje, šport, kineziološka rekreacija in kinezioterapija).   

• ZŠEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagrebška šola ekonomije in menedžmenta) - 
iz Zagreba (Hrvaška), je bila ustanovljena leta 2002. ZŠEM se osredotoča na zagotavljanje 
visokokakovostnih dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programov. ZŠEM je partner preko 140 
univerz iz več kot 55 držav sveta, kar študentom v času študija omogoča pridobivanje mednarodnih 
izkušenj oziroma omogoča vpis na dvojni podiplomski študijski program.   

  



 

1. ZAČNIMO – PRVA STRAN BIGG4VB  
• Pojdite na: https://tool.bigg4vb.eu 

 

 
 
 

• Za registracijo in prijavo uporabnikov ter za razvoj strateških in akcijskih načrtov preverite:  
 
(a) Metodološki priročnik BIGG4VB s podrobnostmi in razlago postopka, 
(b) BIGG4VB orodje za razvoj strateških in akcijskih načrtov - Uporabniški priročnik. 

  

https://tool.bigg4vb.eu/


 

2. POTRJENI NAČRTI 
• Potrjeni načrti so akcijski načrti, ki so pripravljeni ter preverjeno dokončani in pripravljeni za 

izvajanje. 

• Potrjene načrte si lahko ogledate, izbrišete ali aktivirate – kar pomeni: pripravite za izvršitev. 

• Za ogled ali prenos PDF časovnice načrta/projekta kliknite gumb "POGLED/VIEW". 

 

 

  



 

• Za aktivacijo načrta kliknite gumb "AKTIVIRAJ/ACTIVATE" in potrdite, da želite aktivirati načrt. V 
desnem kotu strani se bo pojavila zelena ikona, kar pomeni, da je bil načrt uspešno aktiviran. 
 

 

 



 

 

• Za izbris načrta kliknite gumb "IZBRIŠI/DELETE" in potrdite, da želite načrt izbrisati. 

 

 

 

 

 



 

3. NAČRTI V REALIZACIJI 
Ta del orodij BIGG4VB je povezan s 5. KORAKOM: Izvršite akcijski načrt; spremljajte in nadzirajte izvajanje 

akcijskega načrta – implementacijo strateškega načrta. 

Kot je bilo večkrat navedeno v metodologiji BIGG4VB, se zaradi preveč strateških načrtov na polici začenja 

nabirati prah. Spremljanje in nadzor aktivnosti načrtovanja ter stanja izvajanja načrta je – za mnoge 

organizacije – prav tako pomembno kot prepoznavanje strateških vprašanj in ciljev. 

Glavni cilj tega dela orodij BIGG4VB je spremljanje in nadzor izvajanja akcijskih načrtov z namenom, da 

nacionalna odbojkarska zveza/športna organizacija pri strateškem načrtovanju sledi smeri, določeni v 

strateškem načrtu. Dodatna prednost je, da se lahko vodstvo veliko nauči o organizaciji ter kako jo upravljati 

z nadaljnjim spremljanjem in vrednotenjem aktivnosti načrtovanja in stanja izvajanja akcijskih načrtov.  

Kako uporabljati ta del orodij BIGG4VB: 

• Ko je akcijski načrt dokončan in zagnan, torej se je začela realizacija, se mora nacionalna 
odbojkarska zveza dogovoriti o podrobnostih, povezanih s spremljanjem in nadzorom izvajanja 
akcijskega načrta in procesa poročanja. 

• Da dolgoročna strategija (dokumentirana v strateškem načrtu) ostane v ospredju in središču, kljub 
vsakodnevnim pritiskom, je treba vzpostaviti strukturiran proces spremljanja. S tem namenom so za 
različna občinstva (oddelki, vodstvo, odbori/sveti) običajno pripravljena mesečna, četrtletna in letna 
poročila. 

• Ta dogovorjena preverjanja z vodstvenim osebjem predstavljajo priložnosti za razpravo o napredku 
načrta, slavljenje uspeha in prilagoditev časovnih okvirov za predmete, ki so odloženi, preloženi, 
prestavljeni ali še niso bili izpolnjeni. 

• V zgoraj navedenih trenutkih bo nacionalna odbojkarska zveza dokumentirala potrebna poročila in 
postopek za njihovo izdelavo. Postopek poročanja mora vsebovati podrobnosti, kot so koledar 
poročanja, pogostost, lastnike in deležnike ter drugo. 

• Da bi ohranili fleksibilnost, je pri spremljanju in nadzoru priporočljivo, da se osredotočite na tekoče 
leto in razčlenite izvedljive dele na četrtletja, v katerih pričakujete, da jih boste izpolnili. 

• Status akcijskega načrta je v orodju BIGG4VB potrebno redno posodabljati.  S tem je zagotovljena 
ustrezna osnova z vsemi ustreznimi vložki za pripravo pisnega statusnega poročila. 

• Za ogled ali posodobitev načrtov v realizaciji kliknite gumb "Pogled/Posodobitev - View/Update". 



 

 
• Rumeni okvirčki predstavljajo aktivnosti, ki bi se morale začeti (tj. odložen začetek), rdeči okvirčki 

predstavljajo aktivnosti, ki bi morale biti zaključene (tj. odložen zaključek), zeleni okvirčki 
predstavljajo aktivnosti, ki so časovno ustrezne (ali trenutno aktivno ali je bilo zaključeno v 
preteklosti), beli okvirčki predstavljajo aktivnosti, ki se morajo šele začeti (tj. prihodnje aktivnosti).  
 

• Upoštevajte sledeče: če se odločite za posodobitev načrta, bo VSAKA POSAMEZNA SPREMEMBA 
avtomatično shranjena in je NE BOSTE MOGLI razveljaviti. Zato bodite zelo previdni pri izbiri in 
uporabi posodobitev.  
 



 

 

 

• Ko se odpre načrt v časovnici realizacije, so na voljo tri možnosti: 
 

1. POSODOBITEV/UPDATE – dovoljuje ročno spremembo STATUSA vsake aktivnosti – vsaka 
sprememba bo vidna na časovnici (sprememba barve določene aktivnosti v časovnici).  



 

• Upoštevajte sledeče: če se odločite za posodobitev načrta, bo VSAKA POSAMEZNA 
SPREMEMBA avtomatično shranjena in je NE BOSTE MOGLI razveljaviti. Zato bodite zelo 
previdni pri izbiri in uporabi posodobitev.  

 

 

 

• Ko zaključite s posodabljanjem časovnice, se lahko vrnete in spremenite katero koli prejšnjo 
informacijo ali dokončate posodobitev.  



 

• Upoštevajte sledeče: če se odločite za posodobitev načrta, bo VSAKA POSAMEZNA 
SPREMEMBA avtomatično shranjena in je NE BOSTE MOGLI razveljaviti. Zato bodite zelo 
previdni pri izbiri in uporabi posodobitev.  

• Možni razlogi za posodobitev aktivnosti so lahko: 

• sprememba članov ekipe, ki so bili določeni za sodelovanje v določenih aktivnostih, 

• sprememba začetka in/ali zaključka datuma aktivnosti, 

• sprememba proračuna (v EUR), 

• dodajanje/odstranjevanje dodatne aktivnosti,  

• sprememba trajanja predlaganih aktivnosti (v mesecih), 

• sprememba predpogojev možnih aktivnosti.  
 

2. ZAPRI/CLOSE – vodi neposredno na prvo stran BIGG4VB. 
 

3. IZVOZI PDF/EXPORT PDF - prenese PDF dokument časovnice neposredno na vašo napravo. 
 

• Za preimenovanje načrta kliknite gumb "PREIMENUJ/RENAME", v za to določenem delu spremenite 
naziv načrta in kliknite gumb "SHRANI/SAVE". V desnem kotu strani se bo pojavila zelena ikona, kar 
pomeni, da je bil načrt uspešno preimenovan. 

 

 



 

 

• Za izbris načrta kliknite gumb "IZBRIŠI/DELETE" in potrdite, da želite načrt izbrisati.  

 


