
SODELOVANJE MED DRUŠTVI



1. FAZA- ISKANJE PODATKOV

• KATERA DRUŠTVA OBSTAJAJO V OBČINI

• KAKO NAJHITREJE PRITI DO KONTAKTNE 
INFORMACIJE



KAKO DOBITI INFORMACIJO 

društva

SPLETNA STRAN OBČINE



Če ni navedbe društva iščeš šport, 
rekreacija…



Če tudi tam ni uporabnega podatka poiščeš napr. 
ZAVOD ZA ŠPORT, CENTER ZA MLADE, KRAJEVNO 
SKUPNOST…Institucije, ki morda imajo podatke o 

ljudeh, ki se ukvarjajo z rekreacijo, gibanjem, otroki, 
mladino.



2. FAZA- KONTAKT DRUŠTVA 
poizvedba

• Ko imaš dejanski kontakt društva najprej poizveš 
ali društvo deluje na področju športa, ali vse 
poteka v skladu z zakoni o društvih.

PRIMER: 
Društvo Šola zdravja; http://www.srce-me-
povezuje.si/solazdravja/
• Ugotovitev: spletno stran imajo, podatki na 

spletki so ažurni-delajo aktivno delajo.
• Imajo pokrito celo celotno Slovenijo. So starejši 

ljudje…kako si z njimi lahko pomagam??



Lahko pomagajo pri varnosti  (usmerjanje, postavitev..)
Lahko izvajajo delavnico (znotraj društva so gospe in 
gospodje, ki veliko znajo…profesorji, knjižničarji, 
zdravstveni delavci..), ti lahko izvedejo likovno, 
glasbeno, literarno  delavnico, pomagajo pri športnih 
delavnicah…



KAKO DOBIM KONTAKT PRAVE OSEBE

• Primer: ŠOLA ZDRAVJA

Prva kontaktna oseba je predsednica društva

Zdenka Katkič..pokličem in se pozanimam, 
katera skupina društva deluje v njihovem okraju. 
Kdo je kontaktna oseb…

Primer: Nogometno društvo Šoštanj..na enak 
način..predsednika in on napoti do odgovorne 
osebe…



Naredi korak več za društva

• Vsako društvo si želi nekaj od tega imeti
Kaj je to nekaj?

• Zelo dobrodošla je reklama, predstavitev..s tem jim to 
ponudite, dobrodošlo je, če imate  mesto, kjer društva 
lahko položijo tudi svoj letak,…

• Zelo dobrodošla je omemba društva javno po mikrofonu
• Zelo dobrodošla je omemba društva Občini in zavodu, 

županu-inji, svetniku,…predvsem pri oddaji poročil, 
prostovoljskih ur..

• Zelo dobrodošlo je, da se društvu pošlje posebno zahvalo za 
sodelovanje…tu si zagotovite prihodnost.

• Pri oznaki delavnic omenite društvo, ki delavnico 
izvaja…logo, beseda..



PRIMER 1, oznaka delavnice na terenu

S ŠPORTOM DO ZABAVE BREZ ALKOHOLA! 

OBŠPORTNE DEJAVNOSTI: 

  LIKOVNO IZRAŽANJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

VODI CENTER ZA MLADE DOMŽALE 



PRIMER 2, oznaka delavnice na terenu

S ŠPORTOM DO ZABAVE BREZ ALKOHOLA! 

PROMOCIJA ZDRAVJA: 

 KVIZI, UGANKE… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VODI DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA  



VREDNOST SODELOVANJA

• Vrednost sodelovanja je v dobrih, odkritih 
odnosih. 

• Razčistiti kaj je poslanstvo prireditve, 
posledično sodelovanja. 

• Že v samem začetku je potrebno vsem 
društvom povedati, da je zadeva brezplačna in 
bazira na prostovoljstvu.



POROČILO DELA
Priporočljivo poslati vsem 

sodelujočim,  občino in zavod za 
šport.

PRIMER VSEBINE:



ŠT. IGRE BREZ MEJA DŠTVO število 

animatorjev

skupno število 

prostovoljnih ur

1.

ATLETSKI POLIGON ATLETSKO DRUŠTVO

AS DOMŽALE

3 12

2.

KOŠARKAŠKI POLIGON

KOŠARKARSKI KLUB HELIOS

4 16

3.

NOGOMETNI 

POLIGON NOGOMETNI KLUB 

DOMŽALE

5 20

4.

ODBOJKARSKI 

POLIGON ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB 

DOMŽALE

3 12

5.

TENIŠKI POLIGON

TENIŠKI KLUB DOMŽALE

2 8

6.

GIMNASTIKA TVD PARTIZAN

TELESNO VZGOJNO 

DRUŠTVO PARTIZAN 

DOMŽALE

2 8

7.

PLES BREZ MEJ

PLESNA ŠOLA MIKI

2 8

8.

POLIGON ORIENTACIJE ŠPORTNO ATLETSKO 

DRUŠTVO MAVRICA

2 8

9.

Obšportna dejavnost

LIKOVNO IZRAŽANJE CENTER ZA MLADE 

DOMŽALE

3 12

10.

Obšportna dejavnost 2 8



AKCIJSKI NAČRT

DRUŠTVA

• KONTAKTNE OSEBE

Primer:

ATLETSKO DRUŠTVO

KOŠAKAŠKO DRUŠTVO

NOGOMETNO DRUŠTVO

TENIŠKO DRUŠTVO

BOKSARKSO DRUŠTVO

KARATE….

SKLIČI SESTANEK
PRIMER VSEBINE:
V sodelovanju z vami, bi radi 
izvedli vseslovensko prireditev 
VETER V LASEH. 
Potrebovali bi vašo 
pomoč…dne…v času…
Vabim vas na kratek 
predstavitveni sestanek dne…
Skupaj zmoremo več!....

V upanju na snidenje vas lepo 
pozdravljam..podpis..



SESTANEK

• Če je podprt  dodatno s strani Zavoda ali 
občine imajo oni prvo besedo, potem je vaš 
prispevek k obrazložitvi izvedbe.

• Pomembno je, da predstavnikom društev 
poveste kakšen namen imate in poudarite 
noto povezanosti društev.

• Ne pozabite na tem sestanku pobrati 
kontakte-maile, tako boste vedeli, kdo 
dejansko je slišal vaše besede



KONTAKTI…

• Koordinator prireditve naj bo sam v kontaktu z 
društvi, ustanovami in ugotovi, kdo bo 
dejanski izvajalec delavnice…

• Izvajalcu se poda natančna navodila kje je 
lociran, kje dobi dodatni material, kdaj je zbor, 
kako po končani dejavnosti…



IZRIS DEJANSKE POSTAVITVE DELAVNIC



• Želimo vam dobrih kontaktov in prave poti k 
sodelovanju med društvi.

Povezani v gibanju!

• http://www.sportna-unija.si/ ali 
mojca.grojzdek@sportna-unija.si

031/314-870

http://www.sportna-unija.si/
mailto:mojca.grojzdek@sportna-unija.si



