OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA
Naziv javnega razpisa:
Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje
vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023
Naziv upravičenca: Društvo Košarkarski klub Dravograd
Spletna stran upravičenca: www.koroska-kosarka.si
Konzorcijski partnerji: Zavod Konc
Naslov projekta: DIGIŽOGA
Višina dodeljenih sredstev: 59.996,01€
Višina realiziranih sredstev:
(upravičenec to polje izpolni po zaključku projekta oz. pri oddaji zadnjega ZZI-TT)

Obdobje trajanja projekta: 01.01.2022 – 31.12.2022
Opis projekta (kaj želite z njo doseči, kaj se bo izboljšalo):
Konzorcij potrebuje učinkovit sistem vodenja, tako vsebinski proces treningov in tekem, kot
organizacijske aktivnosti, čeprav sta obstoječa organizacijska struktura in strokovni načrti dela na
visokem nivoju. Procesi morajo slediti trendom digitalizacije, saj digitalna orodja omogočajo
poenostavljen in boljši sistem dela na organizacijskem in strokovnem področju. Pogoj za to je
sodobna in celostno razvita mobilna aplikacija za podporo pri organizacijskih in trenažnih procesih v
športu. Vpeljana rešitev bo omogočala združitev vseh organizacijskih in strokovnih procesov v celoto.
Za uspešno uporabo in implementacijo digitalne rešitve je potreben dvig digitalnih kompetence
strokovnega in organizacijskega kadra, ki ga sestavljajo zaposleni in prostovoljci.
Na konzorcij, kot tudi na oba partnerja, bo imel projekt dolgoročne pozitivne učinke. Z uporabo
mobilne aplikacije pričakujemo izboljšan trenažni proces, bolje razvite igralce, boljše tekmovalne
rezultate in posledično povečanje članstva prijavitelja. Z dvigom digitalnih kompetenc
organizacijskega kadra in razvito aplikacijo bo olajšano poslovanje konzorcija. Digitalizacija bo
omogočila učinkovitejšo rabo kadrovskih in finančnih resursov partnerskih organizacij konzorcija.
Z dvigom digitalnih kompetenc igralcev, strokovnega in organizacijskega kadra bo projekt prispeval
tudi k dvigu splošne digitalne pismenosti prebivalstva.

Glavne aktivnosti (kako boste dosegli zastavljene cilje):
Za uporabo digitalnih rešitev na strokovnem področju potrebujemo strokovni kader z dovolj razvitimi
digitalnimi kompetencami. Digitalizacija prodira na vsa področja našega življenja in tako tudi na
področje športa in rekreacije. Če želi prijavitelj slediti novim trendom pri načrtovanju treningov,
analiziranja tekem in delom z igralci, mora nujno nadgraditi obstoječi sistem dela.
Na strokovnem področju bomo problem rešili z digitalizacijo načrtovanja treningov, snemanjem tekem
in beleženjem rezultatov testiranj igralcev. Za ta namen bomo razvili aplikacijo, ki bo omogočala
shranjevanje posnetkov vaj, načrtov za izvedbo treningov, posnetkov tekem za analizo, podatkov o
testiranjih zajetih s pomočjo pametnih naprav. Usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc in uporabo
aplikacije pa bodo ciljne skupine projekta DIGIŽOGA opolnomočile za delo z digitalnimi orodji. V
okviru projekta bomo nabavili digitalna orodja in z njihovo pomočjo opravili meritve, podatke pa
analizirali s pomočjo aplikacije. Le ta nam bo omogočila shranjevanje vsebin potrebnih za lažje in
kvalitetnejše izvedbo treningov.
Digitalizacija nam prinaša tudi vedno več rešitev, ki jih lahko zaposleni, igralci in prostovoljci
uporabljajo le, če imajo dovolj digitalnih kompetenc. Z uporabo digitalnih rešitev bomo lahko
optimizirali tudi organizacijske procese v organizacijah konzorcija.

Opis stanja na področju, ki ga obravnava projekt, pred začetkom izvajanja:
Konzorcijska partnerja pri svojem delovanju že imata digitalizirane nekatere procese. Tako oba
partnerja uporablja e-bančništvo in imata certifikate, s katerimi lahko uporabljamo različne storitve, ki
jih nudi e-uprava za brezpapirno poslovanje z državo. Oba partnerja pri svojem delovanju uporabljata
spletno stran za komunikacijo z uporabniki storitev in s svojimi člani.
Konzorcij je v času razglasitve epidemije COVID-19 in prepovedi združevanja ter deloma digitaliziral
svoje aktivnosti. Na podlagi ocene pripravljenosti konzorcija za konkurenčnost v digitalni ekonomiji
smo dobili 13% možnih točk, kar pomeni, da je stanje digitalizacije konzorcija na nizkem nivoju, saj
uporablja le osnovne digitalne rešitve in posamezne nove tehnologije, kot je uporaba orodij za
komuniciranje na daljavo, socialna omrežja ter digitalni marketing.
V konzorciju razpolagamo z enostavnimi pripomočki za izvajanje trenažnega procesa (plastični
rekviziti za treninge: ovire, stožci, koordinacijska mreža; ter žoge, nekaj rekvizitov za izvajanje
treninga moči, štoparice). Za vpis rezultatov testiranj in analizo le teh uporabljamo brezplačna orodja
(LibreOffice Calc).
V društvu imamo svojo spletno stran, narejena je z brezplačnim orodjem Wordpress in trenerjem in
organizacijskemu kadru ne služi kot podpora, temveč služi za obveščanje javnosti o naših aktivnostih.
Za deljenje informacij in dokumentov potrebnih za izvajanje organizacijskih nalog in trenažnega
procesa uporabljamo elektronsko pošto.

Glavni rezultati in dosežki projekta:
(upravičenec to polje izpolni po zaključku projekta oz. pri oddaji zadnjega ZZI-TT)

Največji izzivi pri izvedbi projekta:
(upravičenec to polje izpolni po zaključku projekta oz. pri oddaji zadnjega ZZI-TT)

Priporočila upravičenca (na osnovi izkušenj pridobljenih tekom priprave vloge in
izvajanja projekta) Ministrstvu za javno upravo za uspešnejšo pripravo novih javnih
razpisov:
(upravičenec to polje izpolni po zaključku projekta oz. pri oddaji zadnjega ZZI-TT)

