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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava celoten proces organiziranja športne prireditve. V 
teoretičnem delu so opredeljeni vsi elementi, ki so potrebni za uspešno organizacijo. 
Predstavljeni so vsi udeleženci prireditve in potek organizacije od začetnih korakov do 
izvedbe in zaključka prireditve. V drugem delu je teorija povezana s konkretnim primerom 
evropskega prvenstva v košarki 2013, ki bo največja športna prireditev v zgodovini Slovenije. 
Obravnavane so tudi priložnosti in učinki, ki jih ta prireditev prinaša, kot je na primer močno 
povečana turistična dejavnost v občinah, kjer se bo prireditev odvijala, saj se pričakuje 
ogromno turistov iz vse Evrope. Z anketo smo ugotovili, da ljudje pozitivno gledajo na 
evropsko prvenstvo, saj verjamejo, da bo finančno uspešno, menijo pa tudi, da bi lahko bila 
promocija evropskega prvenstva večja. 

Ključne besede: organizacija, športna prireditev, evropsko prvenstvo, turizem, promocija. 

SUMMARY 

This final project assignment deals with a process of organizing sports events. First theoretical 
part addresses the necessary elements for a successful organization. We presented participants 
of the event and the course of the organization, from the initial steps to the execution and 
completion of the event. In the second part the theory is presented with a practical example of 
the European Basketball championship 2013, which is going to be the biggest sporting event 
in the history of Slovenia. Also discussed are the opportunities and the effects that this event 
will bring, such as highly increased tourism activity in the cities where the event will took 
place, because a lot of tourists from all over Europe are expected to come. With the survey we 
discovered that people have positive views on the European Championship, as they believe 
the event will be financially successful, but also in their opinion the promotion of the event 
could be bigger. 

Keywords: organization, sporting event, European Championship, tourism, promotion. 
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1  UVOD 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Skoraj vsak izmed nas je najverjetneje v nekem smislu že sodeloval na kakšni športni 
prireditvi, kot gledalec ali kot udeleženec. Ne bi se zmotili če rečemo, da postajajo prireditve 
v današnjem času inovativne tehnologije, ki nas zavira pri osebni interakciji, vse 
pomembnejše, saj čutimo večjo potrebo po medsebojnem druženju (Sikošek 2010, 13). V 
Sloveniji se veča ozaveščenost ljudi v zvezi s zdravim načinom življenja, posledično zaradi 
tega nastaja vedno več športnih prireditev, še posebej priljubljeni so razni teki, maratoni in 
pohodi. Tudi sam, kot športni navdušenec od malih nog, sem se udeležil številnih športnih 
prireditev oz. dogodkov. Ker se je moje šolanje po končani osnovni šoli nadaljevalo v bolj 
ekonomski smeri, me je vedno bolj začelo zanimati ozadje nekega športne prireditve. Kako se 
sploh vsega skupaj lotiti, koliko ljudi je potrebnih, kdo je vodja in koliko denarja potrebuješ 
za določeno prireditev. Skozi oči gledalca, ko vidimo samo dejanski dogodek, ki se odvije na 
določen dan, se nam mogoče zdi, da to ni tako zapleteno, vendar pa to še zdaleč ne drži. 
Prireditve so lahko različne, Getz (2007) jih deli na: športne, kulturne, zabavne, poslovne, 
izobraževalne in znanstvene. V zaključni nalogi se bomo posebej in podrobno lotili športnih 
prireditev. Predstavili bomo vse potrebne elemente in sestavine, ki spadajo zraven, ko 
organiziraš neko prireditev. 

Preden se lotimo organizacije, je zelo pomembno, da naredimo ustrezno raziskavo. Treba je 
upoštevati izsledke mnogih znanstvenih disciplin, kot so: sociološka, psihološka, ekonomska, 
komunikacijska in urbanistično-arhitekturna. Organizacija vsake prireditve je zapleten stroj 
številnih odborov, pododborov, komisij, služb in posameznikov, ki ga je treba nadzirati tako, 
da bo tekel brez večjih napak ali celo zastojev. Popolna organizacija ne obstaja, vedno se 
najdejo vsaj drobne napake (Šugman 1995). To pomeni, da raziščemo, kaj hočemo doseči s to 
prireditvijo, kdo je naše ciljna skupina, kdo so udeleženci, in ne smemo pozabiti na še en 
pomemben vidik, to so finance. Če gre za večji dogodek, je najprej treba najti ustrezne 
sponzorje, da bodo sofinancirali prireditev, in obvezno narediti izračun, če se nam bo to vse 
izplačalo, da na koncu ne bomo v izgubi. Športni subjekti lahko svojo dejavnost oz. funkcije, 
ki pripadajo neki organizaciji, finančno poravnavajo na več načinov. Kako boš financiral, je 
odvisno tudi od statusne oblike določene športne organizacije. Vire financiranja pa lahko 
nekako razdelimo na dve postavki. Šugman in drugi (2006, 86) jih razdelijo takole; pri 
zasebnih virih poznamo: financiranje s prodajo storitev (sponzorstva, vstopnice) oz. blaga 
(športna oprema), iz članarin in donatorstva, dolžniško in lastniško financiranje. Pri javnih 
virih financiranja pa poznamo: proračune lokalnih skupnosti (občin), državni proračun 
(pristojno ministrstvo za šport, izobraževanje, znanost in kulturo), sredstva iz iger na srečo 
(Fundacija za šport), evropski proračun (različni pooblaščeni organi). 
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Priprave za neko prireditev pa se začnejo že veliko prej od datuma prireditve. To bo še 
posebej vidno v zaključni projektni nalogi, kjer si za primer nismo izbrali samo športnega 
dogodka leta 2013, ampak verjetno največji športni dogodek v Sloveniji, to je evropsko 
prvenstvo v košarki. Kandidatura za organizacijo je bila najavljena s privolitvijo vlade, saj bo 
vlada, ker gre za tako veliko prireditev, prvenstvo sofinancirala s kar šest milijoni evrov. 
Zanimal nas je tudi pogled ljudi na celotno prireditev glede zadostne promocije, smiselnosti 
tako velike prireditve v teh kriznih časih ter tudi, ali pričakujejo, da se bo vse skupaj finančno 
izplačalo. To bomo raziskali s pomočjo ankete. Ker gre za tako velik dogodek, organizacija 
takšnega velikega projekta poteka že od takrat, ko je Slovenija uradno sprejela evropsko 
prvenstvo, to je leta 2010. Slovenci smo bili vedno košarkarski narod, nekateri imajo košarko 
celo za ekipni šport številka ena. Prav zato bodo, ko bo prvenstvo potekalo, vse oči uprte v to 
prireditev in organizatorji bodo morali storiti vse, da bo vse potekalo brez večjih težav. 
Organizatorji pa že imajo nekaj izkušenj z organiziranjem športne prireditve, saj so lani 
uspešno izpeljali evropsko prvenstvo v košarki za mlade reprezentante do 20 let. Ker bodo 
prizorišča razporejena po vsej Sloveniji, si lahko veliko dela obetajo turistični delavci, saj se 
pričakuje polne hotele in gostinske lokale. To bo lahko zelo pozitivno za občine, saj bo veliko 
ljudi obiskalo njihov kraj in se bodo mogoče v prihodnosti še kdaj vrnili. Tu govorimo o 
športnem turizmu, ki ga bomo tudi podrobneje predstavili v nadaljevanju. Zelo pomemben 
vidik v današnjem času v športu je tudi promoviranje prireditve, kjer poskušamo z različnimi 
marketinškimi potezami na prireditev privabiti čim več ljudi. 

Dandanes ne moremo mimo oglaševanja, kamor koli se obrnemo, ga srečamo. Med 
poslušanjem radia, kjer slišimo reklamna sporočila, ko hodimo po cesti, so vsepovsod razni 
plakati in letaki, ki nas prepričujejo, kaj naj kupimo, v poštnem nabiralniku vsakodnevno 
najdemo kup reklam, največ pa na televiziji in tudi v časopisu, tu pa so tudi sponzorji na 
kakšnih prireditvah. V nekaterih primerih je nemoteče, drugič pa zelo agresivno in 
neposredno. Če hočemo ali ne, se na oglaševanje vedno odzovemo, nemalokrat pa kar tako, 
kot so hoteli tisti, ki so oglas naredili. Šport pa ima pri oglaševanju prednost, saj je njegovo 
oglaševanje lahko veliko lažje od kakšnih drugih storitev. Šport je namreč takšna dejavnost, ki 
nas hitro privlači, in če se ga pravilno lotimo, smo lahko zelo uspešni (Retar 1996, 71). 

1.2  Namen in cilji zaključne projektne naloge   

Namen izbrane teme je predstaviti celotno fazo poteka organizacije športne prireditve od 
začetka, ko imamo neko idejo in še samo raziskujemo, do načrtovanja in izvedbe prireditve 
ter na koncu še ocenjevanja njene uspešnosti. Ljudem želimo približati ozadje športne 
prireditve ter predstaviti, koliko delo je vloženega v vsako prireditev. Na osnovi rezultatov 
raziskave bodo predlagane tudi izboljšave. 

 



3 
 

Cilji zaključne projektne naloge so: 
 proučiti domačo in tujo literaturo, 
 na splošno definirati in razložiti pojme, povezane z organizacijo prireditve, 
 predstaviti elemente in sestavine, potrebne za organizacijo prireditve na konkretnem 

primeru, 
 raziskati in ugotoviti, ali je Slovenija kot zelo mala država sposobna organizirati tako 

veliko prireditev, 
 predvidevati, kaj bo tako velik dogodek pomenil za občine ter njihov turizem in koliko 

ljudi bo obiskalo prvenstvo, 
 ali bo Slovenija s to prireditvijo še dodatno povečala svojo prepoznavnost, 
 ovreči ali potrditi postavljeni hipotezi, 
 predlagati izboljšave organizacije športne prireditve. 

Hipoteza 1: Promocija športne prireditve evropskega prvenstva v košarki je v Sloveniji dovolj 
velika. 

Hipoteza 2: Organizacija športne prireditve evropskega prvenstva v košarki se bo finančno 
izplačala. 

1.3  Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge  

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu je uporabljena 
deskriptivna metoda. Predstavili smo prireditve nasploh in športne prireditve s pomočjo 
domače in tuje literature ter poskušali razložiti določene pojme in sestavine, povezane z 
organizacijo določene prireditve.  

V empiričnem delu je podrobno preučena izbrana športna prireditev, to je evropsko prvenstvo 
v košarki v Sloveniji. V povezavi z izbrano športno prireditvijo je bil napravljen tudi anketni 
vprašalnik. Anketa je bila izvedena v času od 21. 3. 2013 do 10. 6. 2013. Vključenih je bilo 
več kot 100 udeležencev. Na osnovi raziskovalne metode ankete so nato tudi predstavljeni 
rezultati v obliki grafov in preglednic ter tudi s podrobnejšim opisom.  

1.4  Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Pri obravnavi problema ni bilo posebnih težav, saj je za tematiko organizacije prireditev na 
voljo veliko literature, tako domače kot tuje. Tudi pri pridobivanju podatkov iz ankete nismo 
imeli težav, kot so npr. nepravilno rešene ankete, saj je anketa zanimiva in kratka. Tukaj je 
bila metodološka omejitev, saj smo izvedli spletno anketiranje. Imeli smo določene omejitve 
zaradi tega, ker se prvenstvo še ni odvilo, zato smo sami predvidevali, kakšen bo finančni 
uspeh prireditve in koliko ljudi bo obiskalo prvenstvo. 
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2  PRIREDITEV 

2.1  Opredelitev prireditve 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1998) pravi, da je prireditev opredeljena kot »javni 
dogodek, zlasti kulturni, športni, zabavni«, dogodek pa je nekaj, kar se zgodi. Po Getzu (2007, 
18) ima dogodek začetek in konec. Sikošek (2010, 14) pa pravi, da lahko rečemo, da sta 
dogodek in prireditev tesno povezana. Dogodek lahko prištejemo v statično, prireditev pa v 
dinamično kategorijo. Ker je dogodek ali tudi niz dogodkov del prireditve, lahko to razumemo 
kot statičnost, medtem ko je prireditev celovit pojav in iz tega izhaja, da lahko prireditvi 
rečemo dinamična. 

Človek je vedno praznoval pomembnejše mejnike v svojem življenju. Če se vrnemo nazaj v 
zgodovino, so to bili razni obredi in prazniki in prav te lahko smatramo kot nekakšne prve 
prireditve vsakega posameznika in prav s pomočjo zgodovine lahko razložimo pomen in 
namen prireditev (Sikošek 2010, 12–13). Prireditve so velik del našega življenja. Za nekatere 
moramo plačati drago vstopnino, a vseeno stojimo več ur v vrsti, da jo dobimo. Včasih trajajo 
le nekaj minut, drugič pa ves mesec. Nekatere se zgodijo spontano, druge so načrtovane leta 
vnaprej. Nekatere pa nas celo zaznamujejo za vse življenje (Bubnič idr. 2009, 16).  

Namen vseh prireditev je večinoma, da z njimi nekaj zaslužimo. Za to pa potrebujemo dober 
načrt in ljudi, ki bodo ta načrt dobro izpeljali. Še posebej tradicionalne prireditve so se vedno 
dobro prodajale, zato se jih moramo lotiti skrbno, vsako stvar posebej analizirati ter pripraviti 
izhodišča, ko bomo organizirali naslednjo (Retar 1996, 100).  

Večina prireditev v literaturi je razvrščena samo po enem kriteriju. Ta kriterij je ponudba, 
manjkajo pa razvrstitve, kjer bi se upoštevalo še drug kriterij, povpraševanje, to so možni 
obiskovalci prireditev. Prav zaradi tega razloga znajo biti nekatere razvrstitve precej 
enostranske. Če bi upoštevali še drugi kriterij, bi dobili drugačne tipe prireditev (Sikošek 
2010, 18): 
 prireditve, ki se ponavljajo ali prireditve, ki se zgodijo samo enkrat, 
 prireditve slavnih, 
 prireditve, kjer lahko obiskovalec sodeluje kot aktivni udeleženec, 
 javne prireditve ali zasebne prireditve, 
 izobraževalne prireditve, 
 prireditve za sprostitev in zabavo, 
 družinski izleti ali izleti s prijatelji, 
 prireditve kot obvezni, sestavni del potovanja. 

Pri velikosti prireditev je najbolj znana razdelitev ta, da jih razdelimo na manjše, večje in 
velike. Ko pa govorimo o kazalnikih, s katerimi merimo neko prireditev, pa v poštev 



5 
 

največkrat prideta naslednja dva kazalnika: privlačnost določene prireditve in sposobnost 
prireditve, da privabi čim večje število obiskovalcev in je prireditev zanimiva tudi medijem. 
Obstajajo tudi drugi kazalniki, kot so ekonomski, v tem primeru bi velikost prireditve merili 
po dobičku, ki ga je ta prireditev ustvarila (Sikošek 2010, 17). 

Prireditve lahko imajo tudi skupne značilnosti (Bubnič idr. 2009, 16–17): 
 Namen prireditve: vsaka prireditev se zgodi z razlogom in ima svoj namen ter s strani 

organizatorja ali investitorja določene cilje. 
 Načrtovanje prireditve: načrtovanje posamezne prireditve je ključno orodje vsakega 

organizatorja. Začne se z željo po neki prireditvi, nato napravimo temeljito raziskavo, 
zasnovo in dejansko izvedbo prireditve. 

 Edinstvenost prireditve: nekatere prireditve se ponavljajo in imajo isti namen, vendar je 
vseeno vsaka prireditev posebna in edinstvena. 

 Minljivost prireditve: določena prireditev se zgodi samo enkrat na določen datum in na 
določenem mestu ter ne traja večno. 

 Fizičnost prireditve: v današnjem času moderne tehnologije, kjer sploh ni nujno, da se 
osebe srečajo v živo, lahko kot prireditev smatramo tudi na primer videokonferenco, 
vendar ima tudi ta fizično izbrano mesto. 

 Neotipljivost prireditve: prireditev je v bistvu nekaj, česar ne moremo otipati, zato lahko 
rečemo, da se neka prireditev zgodi v glavah ljudi. Ko so končane, imamo na njih samo 
še spomin. 

 Interaktivnost na prireditvi: prireditve so namenjene tudi temu, da se ljudje srečujemo ter 
družimo skupaj, bodisi v manjšem ali večjem številu. Zaradi tega pa prihaja do 
komuniciranja med udeleženci.  

 Obrednost prireditve: določene prireditve imajo tudi posebne obrede oz rituale, primer 
tega se kaže na športnih prireditvah, kjer se prireditev konča s svečano podelitvijo 
priznanj in pokalov najboljšim. 

 Doživetje na prireditvi: celo vsak dogodek doživljamo kot neko posebno doživetje, torej 
lahko rečemo, da je celotna prireditev za posameznika prav posebno doživetje, in to je 
ena od lastnosti vseh prireditev.  

2.2  Športna prireditev 

Športne prireditve so lahko zelo močno orodje, ko govorimo o tem, kakšen pomen ima 
določena prireditev za posamezen kraj ali celo državo. Lahko popolnoma spremenijo tok 
življenja v nekem kraju takrat, ko prireditev poteka. Pomembno vplivajo na gospodarstvo, 
turizem in kulturo (Šugman 1995, 20). 

Po Getzu (2007, 42) so po definiciji športne prireditve dejanske tekme ali srečanja med 
športno aktivnostjo. Razlikuje med več športnimi prireditvami: profesionalne ali amaterske, 
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notranje ali zunanje, prireditve, ki so na urniku, lokalne, regionalne ali državne ter športni 
festivali. 

Možnost testiranja športnikov preko tekmovanj je eno najstarejših in najdlje trajajočih 
človeških aktivnosti z veliko tradicijo vse nazaj do starodavnih grških olimpijskih iger. 
Športne prireditve so hitro rastoče ter so pomemben del prireditvene industrije, ki zajemajo 
cel spekter individualnih športov ter velikih športnih prireditev, kot so olimpijske igre. 
Njihova zmožnost privabljati turiste in ekonomski učinki so postavili športne prireditve v 
ospredje vseh vladnih prireditvenih strategij. Prireditve so različne, razdelimo jih lahko v štiri 
kategorije. Mega events so največje športne prireditve. Med njih uvrščamo olimpijske igre in 
svetovno prvenstvo v nogometu. Calendar events so prireditve, ki so na sporedu vsako leto in 
so v koledarju določene športne panoge in so zelo marketinško uspešne, na primer teniški 
Wimbledon. One-off events so podeljene po kandidiranju več različnih držav, to so evropska 
in svetovna prvenstva različnih športnih panog. Showcase events prireditve imajo možnost, da 
spodbudijo športno panogo ali dvignejo prepoznavnost neke države po vsem svetu (Bowdin 
idr. 2001, 18–19). 

Športne prireditve lahko imajo poseben pomen za posamezne izseke športa. Rezultat lahko 
ima pomen za nek kraj ali celo državo, ko športniki dosežejo odličen rezultat na tekmovanjih 
v tujini, nek pomen na primer za določeno športno panogo ali pa kar za šport kot celoto, lahko 
ima vpliv tudi na športno infrastrukturo, da jo zaradi prireditve posodobimo, in pa tudi iz 
finančnega vidika, kjer imamo denar (Šugman 1995, 19). 

Po namenu je športnih prireditev več, najpomembnejše pa so (Šugman 1995): 
 Shod: poznamo športne ter druge shode, vsem pa je skupno, da so javni in so lahko 

politično obarvani. Pri nas je sicer shodov bolj malo, vendar tiste, ki so, štejemo za 
pomembne. 

 Splošna športno-kulturna prireditev: teh je pri nas precej, vsem najbolj poznane pa so 
zagotovo vsakoletna razglasitev športnikov leta, razne proslave športnih organizacij ter 
podeljevanje Bloudkovih priznanj. 

 Kongres: na njem se po navadi sprejemajo novi programi v organizacijah in poteka 
pogovarjanje o novih smernicah delovanja neke organizacije za prihodnja obdobja; 

 Simpozij: udeležujejo se ga osebe s strokovno podlago ter debatirajo in podajajo povsem 
nove informacije o temi, ki je na sporedu. 

 Seminar: namenjen je širši množici in prijavi se lahko vsak, ki ga zanima tema, o kateri je 
govora na seminarju, podoben je sestanku in je namenjen ljudem, da se dodatno 
izobražujejo in izpopolnjujejo. 

 Tekmovanje: je zagotovo najbolj znana oblika športnih prireditev. Temelji pa na  
določenem elementu športa, to je tekmi.  
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2.3  Elementi organiziranja prireditve 

2.3.1  Načela organiziranja prireditev 

Ko organiziramo neko prireditev, bodisi je to športna ali katera druga, moramo biti pozorni na 
določena pravila oz. načela. Lahko rečemo, da je dobra organizacija neke prireditve odvisna 
tudi od tega, kako se držimo teh načel. Tukaj moramo omeniti tudi, kako zahtevna je ta 
športna dejavnost, ki se bo izvajala na prireditvi. Med najpomembnejša načela pa štejemo 
(Šugman 1995): načelo pomembnosti in namembnosti ciljev, načelo smotrnosti, prostorsko 
načelo, načelo varčnosti, načelo javnosti, kadrovsko načelo, načelo časa, marketinško načelo, 
načelo jasnosti in doslednosti ter načelo odgovornosti. 

2.3.2  Subjekti prireditve 

    PRIREDITELJ     

        

     
    

    

    ORGANIZATOR     

        

     
    

                        
 

SPONZORJI  DONATORJI  
ČASTNI 

 PROSTOVOLJCI 

  
POKROVITELJI 

                     
 

    
      

    

   
CILJNA 

   
   

JAVNOST 
    

Slika 1: Subjekti prireditve 

Prireditelj 

Prireditelj določene prireditve je tisti subjekt oz. organizacija, ki ima v lasti določeno 
prireditev, to pomeni, da jo ima uvrščeno v svojem koledarju. Vendar prireditelj ni enako kot 
organizator, torej prireditelj nato to določeno prireditev razpiše ter jo ponudi organizacijam, 
da kandidirajo za njeno izvedbo. Na sliki 1 smo prikazali vse subjekte, ki sodelujejo pri 
prireditvi. Vse se začne s prirediteljem, nato se v proces vključijo še ostali udeleženci ter 
skupaj sodelujejo do končnega cilja, to je organizirati prireditev za obiskovalce. Po tem, ko je 
za prireditev izbran najprimernejši organizator, pa se z njim sklene pogodba, v kateri je 
določeno, katera pravila in zakone mora spoštovati organizator. To je tudi eden od pogojev, 
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da se organizatorju zaupa izvedba prireditve. V pogodbi so striktno določeni vsi potrebni 
elementi, ki spadajo k prireditvi, kot so finančni vidik, kdo so sponzorji, kdo ima pravico 
oglaševati na prireditvi, in prav zato se mora organizator vedno zavedati, da je prireditev v 
lasti prireditelja in ima ta še vedno svoje pravice (Šugman 1995, 46). 

Organizator 

Kot smo razložili že v prejšnjem odstavku, sta prireditelj in organizator različna subjekta, 
najprej omenimo, da dejansko lahko prireditelj tudi sam izvede določeno prireditev, torej je 
organizator in prireditelj ista oseba. Večkrat pa je tako, da prireditelj razpiše prireditev, 
organizator pa je nato dejansko tisti, ki prireditev izpelje, med njima pa nastopijo posebna 
razmerja, organizator tudi ne more biti pravna oseba. Nekaj primerov organizatorjev (Šugman 
idr. 2006, 286–287): 
 vsa srednješolska ali osnovnošolska tekmovanja organizirajo šole; 
 raznorazna klubska oz. društvena tekmovanja organizira klub ali društvo samo; 
 vsa uradna športna tekmovanja, ki imajo evropsko ali svetovno vrednost, to pomeni, da 

določena ekipa tekmuje v evropskem tekmovanju, organizira klub te športne panoge (KK 
Union Olimpija organizira domačo tekmo v okviru evropskega tekmovanja); 

 svetovni pokal v smučanju v Sloveniji organizira domači smučarski klub, kot je SK 
Branik Maribor, imenuje pa ga v tem primeru Smučarska zveza Slovenije; 

 organizatorji svetovnih in evropskih prvenstev so nacionalne panožne zveze, ki lahko 
imenujejo posebne organizacijske odbore; 

 organizatorji olimpijskih iger so nacionalni olimpijski komite določene države oz. 
posebni organizacijski odbori, ki jih imenujejo mesta, ki so dobile igre. 

Pokrovitelj oz. sponzor 

Sponzor je vsekakor zelo pomemben subjekt, ko se načrtuje določena prireditev, saj s 
finančnega vidika prevzame delne ali kar celotne stroške prireditve. S tem mislimo, da 
zagotovi določena denarna ali materialna sredstva, v zameno pa pričakuje določene koristi. 
Da so te koristi jasne, se med organizatorjem in sponzorjem podpiše pogodba. Največkrat pa 
sponzor pričakuje, da se bo po njegovem finančnem vložku na prireditvi oglaševalo njegove 
izdelke oz. storitve. Še druge možne oblike oglaševanja pa so med drugim tudi oglaševanje v 
uradnih publikacijah organizatorja, prisotnost na novinarskih konferencah ter najboljše 
oglaševanje v povezavi z medijsko pozornostjo, to je sodelovanje pri reklamah za televizijo 
ali radio. V zadnjem času se večinoma uporablja beseda sponzor, kar je isto kot pokrovitelj, 
vendar tega izraza ne smemo zamenjevati s častnim pokroviteljem, saj sta to zelo različna 
subjekta (Šugman idr. 2006, 288). 
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Donator  

Donator podobno kot sponzor organizatorjem neke prireditve podari vrednostne predmete, 
vendar v zameno ne pričakuje nobene koristi s strani organizatorja. Donatorji v primerih 
prireditve namenjajo predvsem materialne stvari, kot so razna priznanja ter pokali ali kakšna 
praktična darila, ki se jih na koncu podeli najboljšim tekmovalcem. Organizator tudi ne sme 
objaviti imena donatorja, razen če se ta strinja s tem (Šugman idr. 2006, 289).  

Prostovoljci oz. volonterji 

Brez prostovoljcev ne moremo uspešno pripraviti določene prireditve. Njihova pomoč na 
prireditvah je izjemno pomembna, na večjih športnih prireditvah, kjer se jih potrebuje zelo 
veliko, pa še posebej. Poznamo izraza prostovoljec in volonter, ki pomenita približno isto, saj 
nobeden od njiju za svoje delo ni plačan. To ni prisilno delo ali kakšna obveznost, ampak se 
prostovoljec za to odloči iz povsem drugačnih razlogov in mu finančni vidik ni na prvem 
mestu (Šugman idr. 2006, 115). Vsi prostovoljci pa potrebujejo tudi določeno uvajanje oz. 
trening, če hočejo učinkovito prispevati k uspešnosti prireditve. Uvajanje je lahko 
neformalno, uvajanje ob delu, izvršeno s strani sodelavca, ali pa program, kjer se uporabljajo 
različne tehnike treniranja. Za prostovoljce je ta proces zelo pomemben, saj se zavejo, da je 
njihovo delo zelo pomembno ter da ogromno prispevajo k organizaciji prireditve. Omogoča 
jim tudi, da si pridobijo nova znanja, osebno rastejo in si povečajo samozavest (Bowdin idr. 
2001, 99). 

Če pa ne pogledamo samo prireditve, ampak tudi organizacijo, vidimo, da so tudi tam ljudje, 
ki opravljajo prostovoljno delo. Tukaj lahko po definiciji ločimo dve različni obliki. To sta 
»step down« in »step up« obliki. Pri prvi prostovoljec opravlja delo samo kot alternativno 
nekomu, ki je plačan za to delo, pri drugem pa posameznik trenutno opravlja delo zastonj, upa 
pa, da v prihodnosti za svoje delo dobi plačilo (Šugman idr. 2006, 126–127). 

Častni pokrovitelj 

Že prej smo omenili izraz častni pokrovitelj in povedali, da ga naj ne zamenjujemo s 
pokroviteljem. Častni pokrovitelj namreč ne pokriva nobenih stroškov prireditve, ampak daje 
samo svojo podporo prireditvi, da bi ta imela večjo veljavo. Častni pokrovitelji prihajajo 
predvsem iz gospodarskih ali kulturnih krogov, na primer, ko se predsednik vlade ali celo 
države udeleži kakšne prireditve, na športnih prireditvah pa lahko kot častnega pokrovitelja 
štejemo tudi zelo uglednega in znanega športnika, sedanjega ali nekdanjega. To so častni 
pokrovitelji kot osebe, lahko pa nek večji pomen prireditvi da tudi občina (Šugman idr. 2006, 
289). 
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Ciljna javnost 

Vsi subjekti, ki smo jih do sedaj našteli, so pomembni pri organizaciji, tisti, ki jim je neka 
prireditev dejansko namenjena, pa so udeleženci. In ti so glavni razlog, da se sploh lotimo 
priprave prireditve, prav zato se moramo posebej potruditi in jih podrobno raziskati. 
Potencialnega obiskovalca moramo spoznati do potankosti, poznati moramo njegove želje in 
mu poskušati čim bolj ugoditi. Naš program se mora prilagajati njegovim potrebam. Od 
obiska udeležencev je na koncu odvisna tudi finančna slika, ali smo poslovali uspešno ali ne, 
saj obiskovalci kupijo na primer najprej vstopnico, potem pa še raznorazne navijaške rekvizite 
ali hrano ter pijačo (Bubnič idr. 2009, 22). Nekatere prireditve potekajo vsako leto ali tudi na 
dve oz. štiri leta. Na takšnih prireditvah je potem lažje določiti, kdo bo dejansko obiskal 
prireditev. Zato ni nič narobe, če se zdajšnji organizatorji pogovarjajo s prejšnjimi 
organizatorji ter jih povprašajo o njihovi prireditvi ter ali imajo kakšne napotke ali poročila z 
njihove prireditve. Tako lahko določijo, koliko denarja so približno porabili, koliko ljudi je 
dejansko prišlo in kakšni so bili ostali stroški (Conway 2004, 52). 

2.4  Potek organiziranja prireditve 

Vsaka prireditev ima začetek in konec. Vmes pa so pomembne faze, s katerimi lahko našo 
prireditev uspešno pripeljemo do konca. Na sliki 2 lahko vidimo proces organiziranja 
prireditve. Najprej izvedemo raziskavo in si odgovorimo na pomembna vprašanja in vidimo, 
ali je prireditev sploh smiselna in se nam jo splača organizirati. Če so odgovori pritrdilni, 
lahko začnemo z načrtovanem prireditve, nato jo dejansko izpeljemo, na koncu pa prireditev 
še ocenimo, ali je bila uspešna ali ne. 

2.4.1  Raziskava in osnovna vprašanja 

Po našem mnenju je raziskava najbolj pomemben del celotne organizacije prireditve, saj je od 
nje odvisno, ali se bomo sploh lotili priprave prireditve oz. dogodka. Z raziskavo poskušamo 
potrditi, da se ta prireditev splača, in lahko prepričamo tudi ostale subjekte, da vložijo v 
prireditev. Za to fazo si moramo torej vzeti dosti časa, saj je izjemno pomembna. Najbolj 
znane metode, ki jih uporabljamo v povezavi z upravljanjem dogodka, pa so: SWOT analiza, 
PEST analiza, študija izvedljivosti in 5 Goldblattovih W-jev. 

Pet Goldblattovih W-jev 

Vsaka raziskava se mora začeti z odgovorom na pet izjemno pomembnih vprašanj za 
organizacijo prireditve. Prvo vprašanje je »Why?« oz. zakaj naj bi se neka prireditev izvedla. 
Kakšen je namen prireditve in kakšni so sploh naši cilji. Če govorimo o ciljih, pride v poštev 
tudi SMART formula, po kateri lahko določimo tudi cilje prireditve. Cilji morajo biti: 
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pomembni (angl. significant), merljivi (angl. measurable), dosegljivi (angl. attainable), 
relevantni (angl. relevant), pravočasni (angl. timely). Drugo vprašanje je »Who?« oz. za koga 
je prireditev namenja ali kdo se je bo udeležil. Raziskati moramo podrobno, kdo je tista ciljna 
javnost, za katero prirejamo prireditev, in izvedeti moramo vse njene značilnosti. Naslednje 
vprašanje, na katerega si moramo odgovoriti, je »When?« oz. kdaj se bo prireditev sploh 
odvila. Datum prireditve je lahko zelo pomemben. Prepričati se moramo, da se tisto uro, ali če 
prireditev traja več dni, ne dogaja tudi kakšna druga velika prireditev, zaradi katere bi imeli 
manjše število obiskovalcev. Naslednje vprašanje je »Where?« oz. kje se bo prireditev sploh 
odvijala. Pri nekaterih dogodkih ali prireditvah je lahko izbira prizorišča celo nekakšno 
komunikacijsko orodje. Prizorišče se more ujemati z namenom in sporočilom prireditve. Če 
pa je to športna prireditev, mora infrastruktura ustrezati tudi vsem zahtevanim kriterijem za 
izvedbo prireditve. Zadnje vprašanje pa je »What?« ali kaj se bo sploh dogajalo. Kakšna je 
vsebina prireditve in kakšna je sploh rdeča nit neke prireditve (Goldblatt 1997). 

SWOT  in PEST analiza 

Ta analiza je hitra ter učinkovita metoda ugotavljanja prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti prireditve (SWOT je okrajšava za besede strenghts, weaknesses, opportunities in 
threats). To je vsestransko orodje, ki ga uporabljamo pri raziskavi prireditve ali tudi samo 
posameznih faz (Bubnič idr. 2009, 38). Pomembna so vsa obdobja, pretekla, sedanja ter 
prihodnja, in prav v tem je smisel te analize, da pregledamo stanje na trgu, pridobimo nove 
informacije. Tako razvrstimo prednosti in slabosti ter priložnosti in grožnje (Devetak 2007, 
258). Medtem ko PEST analiza nekako še bolj podrobno proučuje okoljske dejavnike. To so 
vsi zunanji dejavniki, ki obdajajo prireditev, ki jo analiziramo, in imajo morebiten učinek na 
uspeh prireditve. Viri, ki so največkrat na voljo organizatorjem prireditve, so finančni, fizični 
in človeški. Glavni dejavniki, ki se jih lotimo najprej, pa so: politični, ekonomski, družbeni 
oz. kulturni in tehnološki. Tukaj pa so še druga področja kot na primer: demografski dejavnik, 
meteorološki, če je prireditev na prostem in je odvisna od vremena, ter konkurenčnost 
(Bowdin idr. 2001, 72–73). 

Študija izvedljivosti 

Ti dve metodi, ki smo ju pravkar opisali, sta sicer skorajda nujni, vendar sta vseeno premalo, 
da bi lahko imeli jasno predstavo o stroških ter kakšne bodo dejanske koristi od prireditve. 
Zato pa je potrebna študija izvedljivosti, saj le tako dobimo prave podatke o tem, koliko 
denarja in časa bomo dejansko zapravili za to prireditev. Vse odgovore na ta vprašanja 
dobimo s to študijo. Najpomembnejše pa je, da dobimo odgovor, ali je prireditev sploh 
smiselna, to pomeni, da bodo koristi večje od stroškov. Vse resne organizacije najprej 
napravijo prvi dve metodi, zatem pa opravijo še študijo izvedljivosti, s katero lahko zelo 
podrobno preverijo cilje, stroške in koristi. Odvisno od tega, kako velika je prireditev oz. 
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dogodek, je potem tudi študija lahko enostavna ali pa tudi kar kompleksna. Zelo pomembno 
pri vsaki študiji izvedljivosti je, da si odgovorimo na nekaj ključnih vprašanj: so cilji 
dosegljivi z našimi finančnimi sredstvi, imamo primerna prizorišča oz. infrastrukturo, imamo 
zadostno podporo ostalih potrebnih subjektov, kakšno zgodovino imajo podobne prireditve, ki 
so že bile izvedene (Bubnič idr. 2009, 39–40). 

2.4.2  Načrtovanje prireditve 

Načrt prireditve mora biti dokaj obširen in hkrati tudi prilagodljiv. Za organizatorja prireditve 
je načrt pomemben vodnik, in ta se mora prilagajati morebitnim različnim dejavnikom, kot so 
meteorološki, kulturni, ekonomski, politični ali demografski, ki lahko neposredno vplivajo na 
prireditev (Bowdin idr. 2001, 67). Faza načrtovanja se v bistvu začne že z raziskavo 
prireditve, to je v bistvu samo še nadaljevanje. Lahko rečemo, da je načrtovanje proces, ki se 
začne po potrditvi koncepta in konča z izvedbo prireditve. V tem procesu moramo ugotoviti 
čisto vse sestavine in stvari, ki jih potrebujemo za neko prireditev. To so prizorišča in 
infrastruktura, vsi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri prireditvi. Ničesar ne smemo 
izpustiti v tej fazi, vsaka podrobnost je pomembna. Da uredimo vse tehnične, administrativne 
in kadrovske stvari, lahko preteče dosti časa, zato je ta faza lahko tudi kar zamudna. Zelo 
pomemben dejavnik tukaj pa predstavlja tako imenovana projektna knjiga, to je dokument, na 
katerem imamo napisano vse, kar je v povezavi z načrtovanjem. Če se kaj spremeni, to 
evidentiramo tudi v projektni knjigi. Najpomembnejši elementi v tej knjigi pa so lahko: vse 
osnovne informacije in vsi pomembni ključni datumi, celoten seznam vseh opravil in roki, do 
kdaj jih je treba izvesti, seznam vseh ljudi, ki so povezani z organizacijo ter njihove 
informacije, seznam najetih podizvajalcev, vsi dokumenti, povezani s prizoriščem, ter 
navodila za pot do prizorišč (Bubnič idr. 2009, 198–199).  

Načrtovanje lahko tudi razdelimo na dva dela: strateško in operativno načrtovanje. Del 
strateškega načrta je v bistvu raziskava, ki smo jo že omenili, torej tukaj določimo najprej 
vizijo ter poslanstvo prireditve, nato napravimo potrebne analize, določimo cilje in nato še 
določimo strategijo, s katero bomo poskušali uresničiti zastavljene cilje. Operativni načrt pa 
vključuje določene korake, kako izvesti strategije. Prikazuje organizacijsko strukturo in za 
vsakega posameznika opisana dela, ki jih mora opraviti. Določi se proračun ter se predela 
finančni vidik prireditve. Tu se ukvarjamo s komunikacijski orodji, torej kako oglaševati 
prireditev in privabljati ljudi. Določi se tudi program prireditve. Pri organizaciji prireditve 
uporabljamo oba tipa načrtovanja (Bowdin idr. 2001, 68). 

2.4.3  Izvedba in ocenjevanje prireditve 

Prireditev lahko traja samo en dan ali pa več oz. celo več tednov. Prav z začetkom prireditve 
se začne dejanska izvedba prireditve, ki naj bi bila v teoriji samo uresničitev tistega scenarija, 
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ki smo si ga zamislili v prejšnjih fazah, ko smo raziskovali in načrtovali. Ker vemo, da je 
teorija eno, praktična izvedba pa drugo, moramo biti v času izvedbe zelo zbrani in pripravljeni 
na vse možnosti, saj je vedno možnost, da gre kaj narobe. Morebitne črne scenarije moramo 
predvideti že vnaprej in biti na njih pripravljeni, zato govorimo, da so načrtovanje, priprava in 
dejanska izvedba tesno povezani in prepleteni (Bubnič idr. 2009, 218). Sikošek (2010, 49) pa 
meni, da z izvedbo prireditve ne bi smelo biti preveč težav, a le, če smo prireditev skrbno 
načrtovali. Najpomembnejše med izvedbe je, da se dejansko držimo načrta ter da vsi, ki 
pomagajo pri organiziranju ter izvedbi, komunicirajo med seboj, da ne pride do kakšnih 
nesporazumov. Bowdin in drugi (2001, 175) pa ugotavljajo, da je pomembna tudi kontrola 
kakovosti prireditve. Kontrola in strategija prireditve skupaj pomenita TQM (angl. total 
quality management) oz. celovito obvladovanje kakovosti. S tem organizatorji neprestano 
iščejo načine, da bi še izboljšali kakovost svojih storitev oz. izdelkov. Organizatorji prireditev 
uporabljajo različne tehnike TQM.  

Po koncu prireditve za obiskovalce pa organizatorje čaka še ocena prireditve, ali je bila ta 
uspešna, in priprava finančnega poročila. Poročila po navadi vsebujejo ovrednotenje 
prireditve, analiziramo, kakšne učinke je povzročila ta prireditev, in poročamo ostalim 
subjektom, ki so bili udeleženi pri prireditvi. Dosti organizatorjev dela napako, ko po koncu 
prireditve ne opravijo ustreznega ocenjevanja ter vrednotenja, ampak preprosto pozabijo na to 
in hočejo čim prej zaključiti s tem projektom, zato se moramo že prej pripraviti ter si 
rezervirati nekaj časa tudi za to, vsekakor potrebno fazo (Bubnič idr. 2009, 326).  

 

Slika 2: Proces organiziranja prireditve 

Vir: Bowdin idr. 2001, 271. 

Izvedba 
prireditve po 

načrtu

Ocenjevanje prireditve 
na podlagi  opazovanj, 
povratnih informacij 

ter anket

Načrtovanje 
na podlagi 
raziskav



14 
 

2.5  Tržno komuniciranje 

Vsakič ko gremo v trgovino, doma gledamo televizijo, pregledujemo reklame ali se 
udeležimo kakšne nagrade, smo del trženjskega procesa. Na tak način ponudniki komunicirajo 
z nami, potencialnimi kupci njihovih storitev oz. izdelkov. Takšna trženja so del našega 
vsakdana, sedaj pa še razložimo, kakšna je razlika pri športnem trženju. Posameznik se ne 
obnaša nič drugače, razlika je v tem, da je pri športu prisotno neko čustveno doživetje in tudi 
motivi ter želje so drugačni (Makovec Brenčič idr. 2008, 13). Kotler (2004, 18) definira 
koncept trženjskega spleta kot nekakšen niz instrumentov, ki jih potrebujemo in uporabljamo 
pri trženju svojih izdelkov ter storitev ter jih nato ponujamo potencialnim uporabnikom in 
tako zadovoljujemo cilje organizacije. Ti instrumenti so bili najprej štirje pod imenom 4P 
(angl. product, price, place, promotion), izdelek, cena, tržna pot oz. prostor in promocija oz. 
tržno komuniciranje. Nato se je ta model razvil ter razširil še za tri nove instrumente in se 
poimenoval 7P. Novi trije elementi so ljudje, fizični dokazi in procesi (angl. people, physical 
evidences, processes). Na sliki 3 lahko vidimo celoten marketinški splet, smiselno umeščen v 
kontekst organizacije prireditve. 

Produkt so vsi elementi, ki sestavljajo prireditev. V to so vključeni zabava, postrežba, 
priložnost za druženje, izdelki in interakcija med delavci ter obiskovalci. Cena predstavlja 
vrednost, ki jo je obiskovalec prireditve pripravljen plačati. Distribucija oz. prostor ima pri 
marketingu prireditev v bistvu dva pomena. Prvi predstavlja geografsko lokacijo prireditve, 
drugi pa morebiten prostor, kjer lahko kupimo vstopnice že pred prireditvijo. Tržno 
komuniciranje oz. promocija pa vključuje marketinške tehnike oglaševanja, prodajo, 
publiciteto in odnose z javnostmi (Bowdin idr. 2001, 116). 

Sociološko-kulturno   Okolje prireditve       Demografsko 

   
Te

hn
ol

oš
ko

 Kreativnost   Viri organizatorjev   Oprema Konkurenčno 

  Produkt       Cena   

    Obiskovalec prireditve     
  Prostor       Promocija   

Tehnologija   Sloves prireditve   Zaposleni 
  Fizično   Ekonomsko    Politično-pravno 

Slika 3: Marketinški splet, umeščen v kontekst organiziranja prireditve 

Vir: Bowdin idr. 2001, 119. 

Vsi instrumenti so med seboj povezani, lahko pa rečemo, da je produkt, ki predstavlja izdelek 
oz. storitev, najpomembnejši. Če je produkt dober, ima največ možnosti, da bo prepričal 
kupca. Velikega pomena je tudi, kako produkt ponudimo kupcem ter po kakšni ceni ga 
ponujamo, seveda pa jim mora biti tudi dostopen (Makovec Brenčič idr. 2008, 19). 
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2.5.1  Oglaševanje in promocija v športu 

Vsi, ki se udeležijo kakšne športne prireditve in za to plačajo vstopnico, ne dobijo samo 
ogleda tekme, ampak je zraven tekme, ki je jedro prireditve, po navadi še vrsto drugih 
dogodkov. To so na primer razne nagradne igre ali plesni vložki in s tem organizatorji 
poskušajo ustvariti spektakel ter gledalcem ponuditi pravo doživetje. S tržnimi prijemi že pred 
tekmo poskušajo tako na športne prireditve privabiti več ljudi s tem, da obljubljajo, da bo 
prireditev pravi »show«. Nato še na prireditvi poskušajo s tem privabiti še več ljudi na 
naslednjo prireditev. Vedno se morajo prilagajati uporabnikom, saj je prireditev namenjena 
njim, eden od načinov pa je tudi oglaševanje po TV med športnimi prenosi (Šugman idr. 
2006, 212–213). Ko govorimo o trženju in športu, moramo razlikovati med trženjem v športu 
in trženjem preko športa, čeprav se področji tudi prepletata in dopolnjujeta. Pri drugem 
področju, trženju preko športa, gre bolj za to, da nam neka športna dejavnost ponudi podlago, 
da lahko komuniciramo s potencialnimi uporabniki, medtem ko se trženje športa nanaša na 
znamke športne opreme ter športnike in ostale športne subjekte (Makovec Brenčič idr. 2008, 
14). 

 

Slika 4: Elementi tržnega komuniciranja v športu 

Vir: Škorc 2005, 25. 

Škorc (2005, 25) sponzorstvo v športu v nasprotju z nekaterimi drugimi avtorji ocenjuje kot 
enega pomembnejših instrumentov. Meni, da lahko določeno podjetje še posebej učinkovito 
komunicira s ciljno skupino z integriranjem ostalih elementov, vidnih na sliki 4, in to so 
oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, prodajno osebje in neposredno 
trženje. 
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2.5.2  Sponzorstvo  

Za podjetja so vsi posamezniki potencialni kupci, v športu pa imamo določene skupine, to so 
navijači oz. gledalci. Tako se podjetja preko športa in športnih prireditev odločajo, da bodo 
komunicirala s svojo ciljno skupino. Prav zato je sponzorstvo postalo izjemno zanimivo 
organizacijam in je eno bogatejših področij, ko govorimo o menedžmentu v športu. V 
Sloveniji pa sponzorstvo v športu zaradi majhnosti države ne uspeva najbolje. Ker imamo slab 
sponzorski potencial, se niti tuje velike organizacije ne odločajo, da bi vlagale v slovenski 
šport (Bednarik 1999, 11).  

Sponzorstvo je element kjer se najmočneje povezuje šport z ostalimi področji, ki po 
dejavnosti niso športna (Makovec Brenčič idr. 2008, 23). Sponzorji tudi velikokrat izkoristijo 
dobre rezultate športnikov, ki jih nato uporabijo za promoviranje svojih storitev oz. 
produktov, istočasno pa lahko rečemo, da sponzorji s svojimi velikimi finančnimi vložki tudi 
veliko pripomorejo, ko športniki ustvarjajo vrhunske rezultate (Kovač idr. 2005, 204). Lahko 
rečemo, da so za sponzorje bolj zanimivi športi različnih ekip, predvsem govorimo o športih z 
žogo. Tako je tudi v Sloveniji, saj na tekme ekipnih športov preprosto hodi več ljudi. V 
zadnjem času je tržno najbolj zanimiv zagotovo nogomet, vendar bi košarka lahko bila takoj 
za njim po zanimivosti ter privabljanju gledalcev. Za tak način sponzoriranja sponzorji v 
povprečju namenijo tudi največ sredstev. Šugman in drugi (2006, 226) pravijo, da so 
sponzorjem bolj zanimivi moštveni športi kot sponzoriranje samo enega športnika, razen če je 
ta izjemno uspešen in če je panoga, v kateri nastopa, dovolj medijsko izpostavljena. Športne 
prireditve so torej super priložnost za sponzorje, saj ni pomembno, kakšne rezultate dosežejo 
športniki, ker ima prireditev že medijsko odmevnost in zagotovljeno določeno število 
obiskovalcev. Ko se podjetja odločijo za sponzoriranje, sledijo naslednjim ciljem: pojavljanje 
imena in logotipa podjetja v medijih, vključevanje podjetja v socialno okolje, izboljšanje 
javnega mnenja o podjetju ali njegovih proizvodih, izboljšanje splošne podobe podjetja, 
aktivnost podjetja v humanitarne namene, izboljšati in razširiti poslovne povezave, 
izpolnjevanje socialne odgovornosti, povečanje prodaje in dobička ter prehiteti konkurenco 
(Šugman idr. 2006, 88). 

2.5.3  Mediji 

Sočasno s športom so se razvijali tudi mediji. Prenos informacij preko medijev se je 
neverjetno razvil do sedanjosti, ko imajo največjo vlogo elektronski mediji. Dejansko se je 
moderna tehnologija tako razvila, da je včasih boljše ostati kar doma ter si določeno prireditev 
oz. tekmo ogledati po televiziji, kar iz svojega naslonjača. Kaj takšnega si včasih niso mogli 
niti predstavljati. S televizijo se težko primerja še kateri drugi medij, saj največje športne 
prireditve pred televizijo privabijo na tisoče ljudi. Včasih, ko še ni bilo televizijskih prenosov 
tekem, je imel veliko večjo vlogo radio, ki pa danes v povezavi s športnimi dogodki zamira, 
razen če morda kakšna prireditev ali tekma nima neposrednega prenosa. V dobi elektronskih 
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medijev pa vedno bolj pada časopis, saj ko se neka prireditev zgodi, o tem pišejo šele 
naslednji dan. Če je nekaj napisano na papirju, pa to ostane in tudi dosti ljudi še vedno rado 
vzame v roke časopis in ga v miru prebere (Šugman idr. 2006, 314–315).  

Če pa imamo na določenih prireditvah opravka s televizijo, pa tu nastopijo določena pravila, 
saj je televizija najmočnejši medij obveščanja. Če želimo sodelovati s televizijo, lahko to 
storimo na dva načina: pri prvem načinu lahko organizator kar sam opravi pogovore ter se 
dogovori s televizijo in tako sklene neposredni dogovor, ali pa izbere drugi način ter se sam 
ne ukvarja s tem, ampak to prepusti določenemu marketinškemu podjetju, ki se ukvarja s temi 
stvarmi. To podjetje potem sklene pogodbo glede na trženjske možnosti in cilje prireditve. 
Pomemben podatek je, da se v zadnjem času za velike ter odmevne prireditve odloča vedno 
večje število podjetij in tako sponzorirajo določeno prireditev, ki je v bistvu na nek način 
potem njihova (Šugman idr. 2006, 221). Lahko rečemo, da sta televizija in šport v nekem 
odnosu, ki odlično deluje, saj si televizija s športnimi dogodki dviguje gledanost, šport pa 
uporablja televizijo kot sredstvo za promocijo in s tem ustvarjanje dobička (Doupona in 
Petrović 2000, 179). 

2.5.4  Ambush marketing 

Bistvo takšnega marketinga je, da se hoče neka tretja oseba s tujim športnim produktom 
identificirati in ga prikazati kot svojega. To je možno in se velikokrat dogaja predvsem na 
prireditvah. Vendar ta oseba za kaj takšnega nima pravice. Ko se torej sklene neka pogodba, 
imajo pravice do trženja nekega produkta samo določene osebe, kot so na primer sponzorji ali 
pokrovitelji oz. tudi ostali, ki so po pogodbi dobili dovoljenje. Ker se takšna pogodba sklene 
pod zelo strogimi pravili, mora tisti, ki se želi predstavljati s tem produktom, plačati veliko 
denarja. Vsakdo, ki bi torej prepoznal svojo priložnost v nekem produktu, brez da bi za to 
plačal ustrezno ceno, dela škodo ostalim osebam in to ni sprejemljivo. Tukaj je torej možno 
zaslužiti kar precej denarja, zato se tisti, ki uporabljajo ambush marketing, največkrat nadejajo 
koristi v finančni obliki. Poznamo tri tipe ambush marketinga (Šugman idr. 2006, 231–232): 
 naključni: to je nevedna uporaba značilnosti produkta, 
 namerni: pomeni, da se tretja oseba namerno ter premišljeno poizkusi okoristiti se s tujim 

produktom, 
 provokativni: to je, če sodelujemo, ne da bi se zavedali, s tretjo osebo, ki izvaja ambush 

marketing. 

2.6  Finančno upravljanje prireditve 

Finančni vidik je eden izmed pomembnejših pri organiziranju določene prireditve, saj je 
velikokrat ravno od denarja odvisno, ali se sploh lahko lotimo pripraviti prireditev. Velika 
razlika je tudi, koliko finančnih sredstev že imamo na začetku in ali bodo ta dovolj in bomo 
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potrebovali samo kakšnega sponzorja ali pa bomo potrebovali veliko finančnega vložka 
ostalih oseb. Ker je namen večine prireditev, da ustvarimo dobiček, moramo vedno pripraviti 
ustrezne izračune, da ne bomo imeli na koncu prireditve izgubo. Upravljati finančno 
prireditev pomeni, da prepoznaš, kateri so stroški in prihodki, treba je nadzorovati te stroške 
in prihodke, spremljati finančni tok, pripraviti različne proračune ter tudi vmesna in končna 
poročila in še veliko ostalih dokumentov. Še posebej je pomembno, da ne zanemarimo davčne 
zakonodaje ter računovodske prakse, saj ravno s tem omogočamo, da je neka organizacija 
lahko uspešna in ima zdrave temelje (Bubnič idr. 2009, 44). 

Proračun prireditve 

Nekaj, kar spada k vsakemu načrtovanju prireditve, je tudi proračun prireditve. Z njim nekako 
opredelimo in seštejemo vse stroške, ki jih bomo ustvarili za izvedbo prireditve. Kakšen 
proračun imamo, je odvisno tudi od tega, ali je namen prireditve ustvarjati dobiček. Pri 
ustvarjanju proračuna moramo upoštevati vse stroške, variabilne in fiksne. Možni proračuni 
so operativni, kapitalski, master, funkcijski in programski (Bubnič idr. 2009, 46). Proračun 
lahko opredelimo tudi kot načrt prireditve v številkah. Proces nastajanja proračuna, kar lahko 
vidimo tudi na spodnji sliki 5, zajema stroške prireditve, predvidevanje dobička ter 
pridobivanje finančnih sredstev. Proračun je pomemben organizatorjem prireditve, saj 
moramo nekatere stvari poravnati, še preden začne prireditev ustvarjati dobiček. Tudi 
sponzorji se ne bodo odločili za sodelovanje na prireditvi, če ne vidijo proračuna in kakšne 
dobičke pričakujejo organizatorji (Bowdin idr. 2001, 177). 

 

Slika 5: Proces ustvarjanja proračuna prireditve 

Vir: Bowdin idr. 2001, 179. 

Določiti  kakšno je 
ekonomsko okolje

Določiti smernice 
proračuna, da bo 
ustrezal ciljem

Prepoznati in 
predvideti stroške in 

vir prihodkov

Pripraviti osnutek 
proračuna za potrditev 

pred komisijo

Ovrednotiti  osnutek 
in pripraviti končen 
proračun prireditve



19 
 

3  EVROPSKO PRVENSTVO V KOŠARKI SLOVENIJA 2013 

3.1  Zgodovina evropskih prvenstev 

Prvo evropsko prvenstvo v košarki je potekalo že daljnega leta 1935 v Ženevi, kjer je naslov 
osvojila Latvija. Letošnje prvenstvo v Sloveniji bo že 38. po vrsti. Leta 1947 so se vodilni 
možje FIBE odločili, da bo prvenstvo potekalo na vsaki dve leti, in to velja še danes. FIBA je 
dolgo časa med evropske države štela tudi države iz Sredozemlja, kot so Egipt, Sirija in 
Libanon, ki so tudi nastopile na prvenstvu leta 1949, prvenstvo pa je gostil Egipt. V zgodovini 
je tudi nekaj »praznih« let saj je vojna onemogočala izvedbo prvenstva. Najuspešnejše države 
evropskih prvenstev z največ medaljami so Rusija oz. nekdanja Sovjetska zveza, Jugoslavija, 
Češkoslovaška in Španija. Slovenski pridih na evropskih prvenstvih se je začel dvajset let po 
prvem prvenstvu in na njem sta prvič zaigrala slovenska košarkarja, takrat še v 
jugoslovanskem dresu. Po osamosvojitvi pa je Slovenija nato igrala s svojo reprezentanco, 
vendar vse do danes ni imela večjih uspehov. Najboljša uvrstitev je bila na evropskem 
prvenstvu na Poljskem, kjer je Slovenija prvič v zgodovini prišla v polfinale in na koncu 
osvojila četrto mesto (Siol.net 2012). 

3.2  Kandidatura in začetek organizacije evropskega prvenstva 

Ideja, da bi Slovenija gostila najboljše evropske države v košarki, je začela zveneti privlačno 
že kar nekaj let nazaj. Dejanski sklep o tem, da se bo Slovenija potegovala za prvenstvo, pa 
sprejmejo odgovorni na Košarkarski zvezi Slovenije (v nadaljevanju KZS) leta 2009. 
Naslednje leto KZS resnično stopi v akcijo, najprej julija tega leta predloži vlogo za izdajo 
soglasja za kandidiranje za organizacijo velike mednarodne športne prireditve, evropskega 
prvenstva v košarki za člane. Mesec kasneje KZS uradno, ob soglasju vlade, vloži 
kandidaturo za organizacijo evropskega prvenstva v košarki 2013. Po odstopu Italije od 
kandidature ter rešitvi vseh nesoglasij v povezavi z kotizacijo prvenstva med vlado, FIBO 
Europe in KZS Slovenija 5. decembra 2010 v Münchnu tudi uradno prejme v roke 
organizacijo evropskega prvenstva v košarki. To bo za Slovenijo daleč največja športna 
prireditev, ki jo bo organizirala in če nekako predpostavimo, da sta najpopularnejša športa 
nogomet in košarka, je to tudi največji dogodek, ki ga Slovenija sploh lahko organizira. 
Zaradi majhnosti ter dokaj slabe športne infrastrukture o nogometnih prvenstvih, kaj šele 
olimpijskih igrah, ne moremo niti sanjati.  

Čeprav je bilo po podpisu pogodbe do začetka prvenstva še ogromno časa, se je bilo treba 
organiziranja lotiti hitro. Tako je KZS kmalu ustanovila podjetje EuroBasket2013, d. o. o., 
katerega direktor je postal Aleš Križnar. Lokalni organizacijski odbor vsebuje tudi generalno 
sekretarko in vodje različnih dejavnosti. Na prvenstvu bo sodelovalo ogromno ljudi. Veliko 
jih je že v organizacijskem odboru, na prvenstvu naj bi neposredno pri organizaciji ter izvedbi 
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sodelovalo skupaj s prostovoljci, sodniki, osebami, ki vodijo statistiko, vozniki, hostesami, 
varnostniki, policijo, gasilci, zdravstveno službo, zaposlenimi v hotelih ter tudi mediji, kar 
okoli 5000 ljudi. V teoretičnem delu smo razložili razliko med prirediteljem in 
organizatorjem, v nadaljevanju pa predstavljamo konkreten primer takšne prireditve. 
Prireditelj prvenstva je FIBA Europe, ki ima to prireditev v svojem koledarju, evropsko 
prvenstvo v košarki poteka na vsaki dve leti. Nato je prireditev razpisala ter ponudila 
organizacijam. KZS je kandidirala in je nato tudi dobila v izvedbo evropsko prvenstvo in tako 
postala organizator te prireditve, kasneje pa še ustanovila podjetje EuroBasket2013, d. o. o. 

3.3  Udeleženci prireditve 

Sponzorji ter partnerji 

Organizatorji prvenstva so lahko pridobili 16 sponzorjev za evropsko prvenstvo, od teh so 
lahko štirje glavni, štirje sponzorji dogodka ter osem dobaviteljev. Nekatere kategorije so 
nedostopne za organizatorje in tudi drugače morajo biti v stalni povezavi s FIBO in jim 
sporočiti, ali se dogovarjajo za podpis pogodbe. FIBA ima torej tudi tukaj precejšen vpliv in 
če bi na primer hotele na prvenstvu sodelovati znamke, kot so Nike ali Adidas, to ne bi bilo 
mogoče, saj ima FIBA na področju oblačil že sklenjeno pogodbo s Championom. Sponzorji 
so pomemben del vsakega prvenstva, in to je odlična priložnost za podjetja, ki so se odločila 
za sodelovanje na prvenstvu. Njihovo podjetje bo postalo bolj prepoznavno tudi tujim 
obiskovalcem, ki se bodo udeležili prvenstva, promovirali bodo svojo blagovno znamko, 
logotip podjetja bo viden povsod, kjer se bo dogajalo v povezavi z prvenstvom, in na koncu 
koncev podjetja upajo, da bodo na tak način sklenila nove posle. Finančni prispevek znaša:  
 za glavne sponzorje 500.000 evrov,  
 za sponzorje dogodka 250.000 evrov in 
 za sponzorje dobavitelje 125.000 evrov.  

FIBA Europe partner je AeroSvit, to je ukrajinska letalska družba, ki je že 18. leto na tržišču 
letalskih prevozov. Generalni sponzor dogodka je ponudnik bele tehnike Beko. Glavni 
sponzorji so Fructal z dolgo zgodovino pijač in sokov, mednarodna finančna skupina Hypo 
alpe Adria ter Zavarovalnica Triglav. Sponzorji dogodka so največje slovensko energetsko 
podjetje Petrol, veriga trgovin Spar in kot uradni mobilni operater in telekomunikacijski 
partner prvenstva Telekom Slovenije. Sponzorji dobavitelji so Adecco, ki je del mednarodne 
skupine Adecco S.A., vodilnega svetovnega podjetja za upravljanje storitev na področju 
zaposlovanja in upravljanja človeških virov, BMW Group Slovenija, ki je del mednarodnega 
koncerna BMW Group, ene najuspešnejših proizvajalcev avtomobilov ter motornih koles na 
svetu, Skupina Panvita združuje podjetja, katerih dejavnost je nadzorovana in okolju prijazna 
pridelava in predelava hrane, Sintal, ki je največja družba za zasebno varovanje v Sloveniji, 
Skupina Laško in mednarodna skupina profine GmbH, ki je ena vodilnih svetovnih 
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proizvajalcev PVC-U profilov za okna in vrata. Globalni partnerji pa so Bwin, ki se ukvarja s 
spletnimi športnimi igrami ter športnimi stavami, Champion je uradni in ekskluzivni partner 
FIBA po vsem svetu na področju oblačil, Intersport je svetovna znamka na področju trgovine 
na drobno s športno opremo, Molten je uradna košarkarska žoga na vseh FIBA prvenstvih in 
olimpijskih igrah že od leta 1982, Peak je kitajsko podjetje in zagotavlja obutev za vse 
prostovoljce, osebje, sodnike na vseh prvenstvih pod okriljem Fibe, Tissot je švicarski urar in 
je uradni merilec časa ter kot nagrade najboljšim podeljuje tudi svoje ure, Turespana pa je 
španski odbor za turizem in se ukvarja s promoviranjem španskih turističnih destinacij 
(EuroBasket 2013 b. l.). 

Navijači oz. obiskovalci 

Ciljno občinstvo vsake športne prireditve so gledalci, v našem primeru pa lahko govorimo 
tudi kar o turistih, saj se za prireditev tako velike razsežnosti pričakuje tudi veliko tujih 
obiskovalcev, po nekaterih ocenah celo okoli 30.000. Slovenija je odlično geografsko 
postavljena za obisk navijačev iz vseh koncev Evrope. Zaradi udeležbe vseh držav nekdanje 
Jugoslavije ter tudi bližine se pričakuje ogromno ljudi iz teh koncev. Od kod bodo navijači 
prišli, je odvisno tudi od tega, kako dobra je njihova ekipa in kakšen je življenjski standard v 
tej državi in jim ni problem privoščiti si takšno potovanje v drugo državo.  

Tukaj je treba omeniti vlogo športnega turizma. Ko se govori o športnem turizmu, turisti po 
navadi izberejo kraj, ki ponuja največ športnih aktivnosti in športnih produktov oz. neko 
doživetje skozi te aktivnosti za posameznega turista. Zato športni turizem nekako postavlja 
nove izzive za ljudi, ki organizirajo te turistične izlete, in tudi ljudi, ki živijo v tem kraju, ki je 
točka destinacije, saj morajo ustvariti nove dogodke, ki bodo povezovali šport in turiste ter so 
tudi značilni za kraj (Perić 2010, 198). V našem primeru bo šport glavni oz. prevladujoč 
motiv za turistično potovanje, kar pomeni, da bo za obiskovalce primarni cilj ogled tekem 
njihove reprezentance na evropskem prvenstvu, vendar si bodo poleg tega ogledali tudi 
nekatere znamenitosti mesta. To je neke vrste oblika športnega turizma in ji lahko rečemo 
športni turizem prireditev. Tekmovanja, ki pritegnejo večje število turistov, so olimpijske igre, 
svetovna ter evropska prvenstva in evropske tekme lokalnih ekip, od koder prihajajo navijači. 

Prostovoljci 

Na tako veliki športni prireditvi bodo prostovoljci zelo pomemben del pri organizaciji 
prvenstva. Vse skupaj naj bi sodelovalo približno 1000 prostovoljcev. Prijavil se je lahko 
vsak, ki ima nad 18 let, ali pa mlajši v primeru organiziranih skupin košarkarskih klubov z 
odgovorno osebo. Delo ni plačano, prostovoljci bodo dobili samo nekaj opreme, kakšne 
promocijske materiale in prehrano v času prvenstva. Tistim, ki so se prijavili za delo 
prostovoljca, pa denar vsekakor ni bil prioriteta. Razlogi za sodelovanje na tem prvenstvu so 
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nasprotje od finančnega priliva, nekateri si novih izkušenj in lepih spominov. To so ljudje, ki 
imajo preprosto radi košarko ali pa nekateri preprosto ne bodo hoteli izpustiti priložnosti, da 
bi sodelovali na največjem športnem dogodku v samostojni Sloveniji. Vsi, ki bodo sodelovali, 
pa bodo dobili še potrdilo o tem, da so pomagali pri organizaciji prvenstva, kar bi lahko tudi 
unovčili pri iskanju poznejše zaposlitve, saj si bodo tu nabrali dragocene izkušnje. 
Prostovoljci, ki so se prijavili, pa ne prihajajo samo iz Slovenije, ampak so se prijavljali iz vse 
Evrope in celo drugih kontinentov. Ker se jih je prijavilo veliko več, kot jih je bilo potrebnih, 
je bila potrebna tudi selekcija, zelo dobrodošle lastnosti, ki so pripomogle k temu, da so te 
izbrali, pa so prijaznost, zanesljivost, dobro znanje tujih jezikov ter čim daljša časovna 
razpoložljivost v času prvenstva. Prostovoljci bodo na prvenstvu lahko sodelovali na različnih 
področjih: za tekmovalni del bo potrebno tudi nekaj fizičnega dela pri pripravi dvoran, 
poznavanje informacijske tehnologije, pomoč in zagotavljanje vseh potrebnih informacij za 
medije, sodelovanje pri izdelovanju akreditacij, pomoč vsem obiskovalcem na informacijskih 
točkah, pomoč pri transportu, kjer bo treba nuditi prevoz določenim osebam, usmerjanje 
občinstva in zagotavljanje varnosti, pomoč pri promoviranju prvenstva in organiziranje 
kakšnih nagradnih iger, skrb za vse goste na VIP-prostorih, brisanje parketa, potrebni so 
atašeji za vsako ekipo na prvenstvu ter podpora organizaciji, kjer se bo skrbelo predvsem za 
administrativna dela.  

Ekipe in tekmovalni sistem 

Na tem prvenstvu po novih pravilih ne bo več sodelovalo samo 16 ekip, ampak kar 24, to se je 
sicer prvič že zgodilo na prejšnjem prvenstvu v Litvi. Države, ki so se uvrstile na evropsko 
prvenstvo, naštete po abecednem redu, so:  Belgija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, 
Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Italija, Izrael, Latvija, Litva, Makedonija, Nemčija, 
Poljska, Rusija, Slovenija, Španija, Srbija, Švedska, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija. Iz 
tega prvenstva si bo pot na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Španiji leta 2014, zagotovilo 
šest evropskih ekip.  

Prvi skupinski del, ki bo potekal v štirih slovenskih mestih, bo trajal 6 dni z enim dnem 
premora. Vsaka skupina od A do D bo imela 6 ekip. Po skupinskem delu pride na vrsto drugi 
del prvenstva, kamor se uvrstijo prve tri ekipe iz vsake skupine. Ekipe se razvrstijo v po dve 
skupini (E in F) s po šestimi ekipami. Iz teh dveh ekip napredujejo štiri prve ekipe, ki se po 
dnevu premora nato začnejo boriti v finalnih bojih. Najprej bodo na vrsti četrtfinalni in nato 
še polfinalni dvoboji. Kot sklepni del bodo v zadnjih treh dneh odigrane še tekme za 
razvrstitev od petega do osmega mesta ter še najpomembnejše tekme prvenstva, borba za 
medalje, torej tekma za tretje mesto ter veliko finale. 
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Častni odbor in mediji 

V teoretičnem delu smo že omenili, da ima lahko prireditev še večji pomen, če ima častnega 
pokrovitelja. Za to prvenstvo pa so ustanovili častni odbor in častna predsednica tega odbora 
je postala slovenska premierka, ostali člani pa so še nekateri ministri, poslanci in župani vseh 
občin, ki gostijo evropsko prvenstvo. Na tem prvenstvu se pričakuje ogromno novinarjev iz 
vseh koncev Evrope. V vsaki dvorani je bilo treba po standardih FIBE urediti prostore za 
novinarje, da imajo na voljo vse, kar potrebujejo, ko komentirajo tekmo v živo ali ustvarjajo 
novice in jih posredujejo v svojo državo. V Sloveniji se jih pričakuje veliko iz vseh koncev 
Evrope. Najmočnejši medij je zagotovo televizija in tudi na tem evropskem prvenstvu bo 
tako, saj bodo v neposrednem prenosu prenašali čisto vse tekme. Vse televizijske pravice pa 
ima na vsakem prvenstvu zagotovljene FIBA Europe.  

3.4  Načrtovanje in izvedba evropskega prvenstva 

3.4.1  Strateško načrtovanje 

V strateškem načrtu se najprej opredelita poslanstvo in vizija evropskega prvenstva v košarki. 
Zapišejo se cilji prireditve, analiziramo vse notranje ter zunanje dejavnike, ki vplivajo na našo 
prireditev. Analizi, ki ju uporabimo, sta znani metodi, to sta SWOT in PEST analiza. Poleg 
tega določimo tudi primerno strategijo, ki jo bomo uporabili za doseganje zastavljenih ciljev. 

Vizija in poslanstvo 

Vizija evropskega prvenstva bi lahko bila organizirati najboljše evropsko prvenstvo do sedaj, 
tako v organizacijskem kot finančnem smislu, in nasploh promovirati zdrav način življenja ter 
ukvarjanje s športom ter prikazati Slovenijo kot odlično turistično destinacijo, kamor se bodo 
ljudje še vračali v prihodnje. Poslanstvo športne prireditve pa je vsem obiskovalcem, ki bodo 
prišli iz vse Evrope, pripraviti nepozabno športno doživetje, popeljati košarko med najbolj 
popularne športe v Evropi ter združiti vse ljudi različnih kultur na enem mestu; da bo 
prireditev finančno uspešna za vse pokrovitelje, ki so vložili v evropsko prvenstvo ter celotno 
državo. Z novimi oz. prenovljenimi športnimi objekti pustiti zapuščino, ki bo uporabljena še v 
naslednjih letih za druge športne ter ostale prireditve. Izpeljati evropsko prvenstvo brez 
zapletov in poskrbeti za vse reprezentance, da se bodo odlično počutile. Organizatorji želijo 
pokazati, da lahko tako majhna država uspešno organizira tako velik športni dogodek ter 
postavi nek nov standard organiziranja evropskih prvenstev, ki ga bodo morale naslednje 
države gostiteljice preseči. Pri poslanstvu lahko omenimo tudi slogan prireditve »I feel 
basketball«. 
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Cilji evropskega prvenstva 

Finančni cilji prvenstva so vsekakor, da se organizatorji držijo proračuna, uspešno sodelujejo 
s sponzorji ter da bo prireditev na koncu prinesla dobiček in ne izgube. Promocijski cilji so 
predstaviti celotno Slovenijo v dobri luči in pokazati, da lahko tako majhna država uspešno 
izpelje tako veliko športno prireditev. Prikazati kraje, kjer bo potekalo prvenstvo ,in tudi 
bližnje kraje kot odlične turistične točke ter poskrbeti za vsakega turista, ki bo med 
prvenstvom obiskal Slovenijo. Športni cilji so, da se izvede tekmovalni del brez večjih 
zapletov, tako na igrišču kot tudi zunaj njega. Organizatorji morajo poskrbeti za vse ekipe, 
sodnike, ljudi iz medijskih krogov ter predstavnike FIBE, da se bodo ti kar najbolje počutili 
med svojim bivanjem pri nas.   

Analiza okolja 

V teoretičnem delu smo opisali vse metode, ki jih uporabljamo pri načrtovanju in raziskavi 
določene prireditve. Sedaj pa bomo vse te metode uporabili na konkretnem primeru 
evropskega prvenstva v košarki. Najprej bomo odgovorili na pet Goldblattovih vprašanj, nato 
pa še napravili SWOT in PEST analizo: 
 Zakaj se bo prireditev odvila? Promocija slovenskih mest in celotne države. Priložnost, 

da Slovenija gosti enega od velikih športnih dogodkov. Možnosti za dobiček na različnih 
ravneh. 

 Kdo se bo prireditve udeležil? Udeleženci prireditve bodo zagotovo vse reprezentance, ki 
sodelujejo na prvenstvu, turisti oz. navijači, mediji, sponzorji in vsi, ki bodo sodelovali 
pri organizaciji. 

 Kdaj se bo prireditev odvila? Evropsko prvenstvo v košarki ima FIBA Europe v svojem 
koledarju in se odvija vsaki dve leti. Potekalo bo med 4. in 22. septembrom 2013. 

 Kje se bo prireditev odvila? Evropsko prvenstvo bo potekalo v športnih dvoranah v štirih 
slovenskih mestih. To so Ljubljana, Celje, Koper in Jesenice. Turistične dejavnosti bodo 
potekale tudi v ostalih mestih Slovenije. 

 Kakšna je vsebina prireditve? Vsebina oz. namen je izvedba 38. evropskega  
košarkarskega prvenstva v košarki 2013. 

Organizator prvenstva je podjetje EuroBasket2013, d. o. o., in na podlagi tega je napravljena  
SWOT analiza, vidna v preglednici 1, ki prikazuje prednosti in morebitne slabosti znotraj 
podjetja ter priložnosti in nevarnosti iz zunanjega okolja.  
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Preglednica 1: SWOT analiza evropskega prvenstva 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 zavzeti in projektu predani delavci 
 sodelovanje s KZS 
 uspešno oglaševanje 
 dovolj velika sponzorska sredstva 
 podpora vseh sodelujočih občin 
 zadostni finančni viri 
 veliko število prostovoljcev 

 Slovenija je športna država, košarka 
pa zelo priljubljen šport 

 

 

 premalo izkušenj organizatorja s tako 
veliko športno prireditvijo 

 pomanjkanje inovativnosti na 
področju marketinga 

 nekateri sponzorji ne prepoznajo 
priložnosti v tem projektu 

 predrage vstopnice 

 slaba udeležba na nekaterih 
prizoriščih 

 mediji se premalo zanimajo za 
prireditev 

 slab izbor prostovoljcev 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 ugodna geografska lega za 
privabljanje turistov 

 promoviranje košarke  
 priložnost za posodobitev športne 

infrastrukture 
 prikaz Slovenije kot odlične 

turistične destinacije in sodelovanje 
s turističnimi agencijami 

 priložnost, da se Slovenija izkaže pri 
organizaciji tako velike športne 
prireditve 

 ekonomska kriza 
 slabo vreme za ljudi, ki bodo tekme 

spremljali pred dvoranami 
 težave s posodabljanjem dvoran 
 zaradi težav z dvoranami pozna 

prodaja vstopnic za skupinski del 
 pred dvoranami bo veliko ljudi in 

lahko pride do neprimernega vedenja 
med obiskovalci oz. navijači 

 prevelika poraba alkohola v 
gostinskih lokalih ob dvoranah in 
tam, kjer bo možen ogled tekem 
 

 

Poleg SWOT analize pa lahko napravimo tudi PEST analizo. Tukaj se še bolj podrobno 
analizira zunanje okolje in njegov vpliv na uspešnost neke prireditve.  

Politično-pravni dejavnik: pri tem dejavniku so pomembni zakoni ter uredbe določene športne 
prireditve. Prvi je Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) in je temeljni predpis ter v 2. členu pravi, da 
imajo ljudje ustavno pravico do mirnega zbiranja in javnega zborovanja na javnih shodih in 
javnih prireditvah. Potem je pomembna tudi Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na 
športni prireditvi, ki v 1. členu določa, da morajo lastniki oz. organizatorji prireditve ali 
upravljavci športnega objekta upoštevati in izvajati te ukrepe, da vzdržujejo red v teh objektih 
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ali da poskrbijo za varnost vseh udeležence prireditve. Naslednji je Zakon o omejevanju 
porabe alkohola (ZOPA). V 12. členu je opredeljeno, da je prepovedana prodaja oz. ponudba 
alkoholnih pijač v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred 
začetkom in med športno prireditvijo. Omenimo pa lahko tudi Zakon o športu (Zspo), ki se 
športnih prireditev dotika v 46. členu, kjer pravi, da so športne prireditve po tem zakonu vsa 
organizirana športna srečanja in tekmovanja. Prireditve imajo tudi pravila glede varovanja 
prireditve, odvisno, koliko ljudi se pričakuje, in potem se določi število varnostnikov in 
policistov. Tukaj je pomemben Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Prav letos 
so sprejeli nova pooblastila, ki so namenjena temu, da se preprečuje nasilje in izgrede na 
slovenskih športnih prizoriščih. 62. člen pravi, da lahko policija osebi prepove udeležbo na 
športni prireditvi, v 63. členu pa je zapisano, da lahko policija tudi prekine potovanje določeni 
skupini na športno prireditev. Sem lahko uvrstimo na primer tudi davke, ki jih morajo 
organizatorji plačati za vsako prodano vstopnico. Kontrolirati se more tudi stopnja hrupa in 
zagotoviti varnost vseh ter če se streže hrana, so tukaj tudi higienske zahteve. 

Ekonomski dejavnik: trenutno je v Evropi že nekaj let ekonomska kriza oz. recesija in zaradi 
tega je veliko ljudi, ki so jim zmanjšali plače ali pa so celo ostali brez služb. Nekateri od teh 
bi drugače pripotovali na prvenstvo v Slovenijo, vendar ne bodo mogli. Zaradi inflacije se 
vsakomesečno dražijo hrana in brezalkoholne pijače. Svojo priložnost bodo v času prvenstva 
iskali gostinci in ponudniki prenočišč, kot so hoteli, hostli, koče ter zasebni ponudniki 
prenočišč. Turizem se bo v tem mesecu močno povečal in turisti bodo porabili veliko denarja 
v naši državi. Čeprav bo na prvenstvu veliko število prostovoljcev, ki bodo pomagali zastonj, 
bo organizator podjetje Eurobasket2013, d. o. o. zaposlil nekatere s pogodbo in plačilom ter 
tako ustvaril nekaj delovnih mest. 

Sociološko-kulturni dejavnik: na prvenstvu bo v dvoranah in pred dvoranami, kjer bodo 
postavljeni veliki zasloni, zelo veliko obiskovalcev, in tu je vedno možnost, da pride do 
kakšnega neprimernega obnašanja in nasilja. Prav zaradi velikega števila ljudi v mestih, kjer 
bo potekalo prvenstvo, in še posebej pred dvoranami se bodo lahko pritoževali prebivalci, ki 
stanujejo v neposredni bližini, zaradi prevelikega hrupa ali razgrajanja. Na primer v Celju bo 
istega meseca potekal vsakoletni mednarodni obrtni sejem, ki vedno privabi ogromno ljudi, in 
bo še posebej velika gneča. Tako velik dogodek, ki bo trajal skoraj tri tedne in privabil 
ogromno ljudi, bo zagotovo za sabo pustil nekaj onesnaženosti in večje količine smeti. V 
Slovenijo bodo prišli ljudje iz vseh koncev Evrope v neko novo kulturo, ki jim ni poznana. 
Košarkarsko prvenstvo kot športna prireditev lahko promovira tudi gibanje ter zdravo 
življenje za ljudi vseh starosti. 

Tehnološki dejavnik: tehnologija napreduje iz leta v leto. Internet se, od kar obstaja, uporablja 
za promoviranje ter privabljanje na vse vrste prireditev. Za prvenstvo je narejena spletna stran 
Eurobasket2013.org, hkrati pa se uporabljata tudi socialni omrežji Facebook in Twitter, kjer 
so vsa obvestila v zvezi z evropskim prvenstvom. Vsi, ki sodelujejo pri organizaciji, med 
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seboj stalno komunicirajo preko telefonov ali računalnikov, slednji so tudi zelo pomembni pri 
načrtovanju in logistiki dogodka. Pomembna je tudi tehnična oprema v dvorani, kot so 
semaforji ter računalniki, ki jih imajo tudi vsi novinarji ter na njih prejemajo vse potrebne 
informacije ter na tekmi tudi vse potrebne statistične podatke. Video predstavitve in 
PowerPoint predstavitve se uporabljajo pri predstavljanju in promoviranju prvenstva. Zunaj 
dvoran bo za tiste, ki bodo ostali brez vstopnic, možen ogled tekem na velikih zaslonih. 
Neposredno iz dvorane pa se bodo v živo prenašale vse tekme v države po vsem svetu.  

Strategije evropskega prvenstva za doseganje ciljev 

Izbrati pravilne strategije je zelo pomembno, saj z njimi poskušamo izpolniti zastavljene cilje. 
Strategija mora izkoristiti prednosti, minimizirati slabosti, zagrabiti priložnosti, ki se 
ponujajo, ter se poskušati izogniti nevarnostim. Strategija celotne prireditve bi vsekakor lahko 
bila poimenovana strategija rasti, saj bi organizatorji glede na zadnje evropsko prvenstvo radi 
povečali dobiček, privabili več obiskovalcev in ustvarili več manjših dogodkov v povezavi s 
prvenstvom. Pomembno je, da se sestavi dobra ekipa, ki bo sodelovala pri organizaciji. Torej 
je treba izbrati najboljše ljudi oz. vodje za posamezna področja, ki so vključena v 
organizacijski odbor.  

Prostovoljci so izjemno pomemben del in nosijo veliko odgovornost pri pripravah pred in med 
prvenstvom, zato je treba poskrbeti, da gredo čez vsa potrebna usposabljanja, da bodo 
najbolje pripravljeni, ko bo šlo zares. Da lahko delajo in jim ne pade motivacija, mora 
organizator poskrbeti tudi za njihovo počutje, jih motivirati in spodbujati. Pomemben 
dejavnik je oglaševalska strategija prireditve. Želimo privabiti čim večje število obiskovalcev, 
in to lahko storimo z različnimi komunikacijskimi orodji. Najprej raziščemo, kdo je naša 
ciljna skupina. V tem primeru jo je težko določiti, saj gre za športno prireditev, ki se je lahko 
udeležijo ženske in moški ter dejansko ljudje vseh starosti, ki uživajo v športu. Vsak oglas, ki 
se naredi, mora potencialnega obiskovalca prepričati, da bo odšel na tekmo evropskega 
prvenstva. Odlična orodja so oglasi na televiziji, jumbo plakati na cestah, ko ljudje hodijo po 
cesti. Potrebno je sodelovanje z mediji, tako s televizijo kot radiem. Promoviranje prvenstva v 
medijih pa je drago in je zato treba pametno porabiti denar.  

Kot smo že omenili, sta televizija in radio najboljši orodji, kar se tiče medijev, in prek njih se 
lahko dotaknemo velikega števila ljudi in promoviramo evropsko prvenstvo, zato je smiselno 
denar porabiti za ta dva medija. Tudi časopis dnevno prebere še vedno dosti ljudi in 
oglaševanje v športnih ter ostalih časnikih tudi ni slaba ideja. Ker pa smo v dobi tehnologije, 
pa ne moremo mimo spleta. Danes verjetno že skoraj ni človeka, ki ne bi imel internetne 
povezave, in tukaj ima splet veliko prednost, saj lahko določena oseba kadar koli odide na 
splet ter pregleda informacije v zvezi s prvenstvom. Zato je narejena spletna stran za evropsko 
prvenstvo tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Ljudje pa morajo vedeti, da stran obstaja, 
zato morajo organizatorji oglaševati tudi spletni naslov športne prireditve. Maskota prvenstva, 
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ki hodi po mestih, kjer bo prvenstvo, in opozarja ter vabi ljudi na prireditev, je tudi eno izmed 
orodij. Strategija prodati več vstopnic kot na prejšnjih prvenstvih je ta, da se prvič v zgodovini 
lahko kupi vstopnice za posamezne tekme in komplet vseh treh tekem, ki so na isti dan, kot je 
bilo to v navadi v preteklosti. Vstopnice so tudi glede na prejšnja prvenstva malo cenejše in so 
tako dostopne za skoraj vsak žep. Eno od komunikacijskih orodij oglaševanja so tudi odhodi v 
tujino in tam promovirati evropsko prvenstvo in celotno Slovenijo. Tukaj pridemo do zelo 
pomembne stvari, to je turizem. Zelo veliko si od turizma obetajo vse občine, ki sodelujejo pri 
organizaciji, in od turističnih dejavnosti se pričakuje veliko dobička. Zato je med 
organizacijskim odborom tudi vodja uradne turistične agencije in organizatorji so v stalni 
povezavi z vsemi občinami in skupaj dobro sodelujejo pri pripravljanju programov za vse 
turiste, ki bodo obiskali Slovenijo. Za njih se je treba zelo potruditi, saj bodo pri nas porabili 
veliko denarja, in če jim bo bivanje v Sloveniji všeč, se lahko v prihodnosti še vrnejo. 
Naslednja strategija, ki se je treba lotiti, je finančna strategija. Za organizacijo prvenstva je 
treba vložiti veliko denarja, in to pomeni tudi pridobivanje finančnih sredstev od ostalih 
subjektov. Prepričati je bilo treba 16 različnih sponzorjev, da je ta projekt dovolj dober, da se 
jim bo sodelovanje z organizatorji na koncu obrestovalo. Ko imamo vsa finančna sredstva in 
znan proračun prireditve, moramo ta denar smotrno porabiti, da ne bomo delali izgube. 

3.4.2 Operativno načrtovanje 

Pri operativnem načrtovanju moramo najprej opredeliti načrtovanje s človeškimi viri. V 
podjetju EuroBasket2013, d. o. o., se je sestavil tudi organizacijski odbor vseh, ki sodelujejo 
pri organizaciji. Vsak mora imeti določene naloge, vedeti mora, kaj so njegove zadolžitve, ter 
izdelati tudi terminski načrt s seznamom vseh aktivnosti, ki so potrebne za organizacijo 
evropskega prvenstva. Opredelimo tudi, s katerimi komunikacijski orodji bomo oglaševali 
evropsko prvenstvo ter privabili čim večje število obiskovalcev na prireditev. Opredelimo in 
predstavimo prizorišča, kjer se bo prireditev odvila, ter pojasnimo, v kakšnem stanju so 
trenutno športni objekti, kjer se bodo odvijale tekme evropskega prvenstva. Pri operativnem 
načrtu pride na vrsto tudi zelo pomemben dejavnik, to je proračun prireditve oz. upravljanje s 
finančnimi viri.  

Upravljanje s človeškimi viri 

Odvisno od tega, kako je prireditev velika in kakšen program bo imela, potem sestavimo 
ekipo oz. izberemo vse sodelavce, povezane z organizacijo prireditve. Omenili smo že 
prostovoljce, ki jih je zelo veliko in jih je zato treba skrbno izbrati ter jih popeljati skozi vsa 
usposabljanja, saj nosijo velik del odgovornosti. Organizatorji se morajo tudi povezati z vsemi 
občinami, ki sodelujejo na evropskem prvenstvu. Najbolj pomembna ekipa pa je podjetje 
EuroBasket2013, d. o. o., ki je organizator tega prvenstva. Na sliki 6 lahko vidimo 
organizacijsko strukturo organizacijskega odbora. Lahko ji rečemo tudi funkcijska, saj je vsak 
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zaposleni oz. vodja, ki ime še nekaj sodelavcev, specializiran za svoje delo in se posveti samo 
temu, čemur se mora. Nobenemu ni treba opravljati še dela od kogar drugega. Takšna 
struktura je lahko bolj učinkovita in sposobna, ko gre za doseganje ciljev. 
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Slika 6: Funkcijska struktura organizacijskega odbora 

Vir: EuroBasket 2013 b. l. 

Oglaševanje in promocija prvenstva  

Načrtovanje komunikacijskih orodij je zelo pomemben dejavnik pri operativnem načrtu. 
Slogan košarkarskega prvenstva v Sloveniji je »I feel basketball«, vidimo ga na sliki 8 in se 
po eni strani dotika že zelo znanega turističnega slogana, ki promovira celotno državo »I feel 
Slovenia«, po drugi strani pa sporoča, da je Slovenija košarkarska dežela. To blagovno 
znamko so ustvarili z namenom, da bi košarko še bolj približali ljudem. Na voljo so tudi 
tekstilni izdelki in šolske potrebščine, kot so razni zvezki, pisala, bloki in beležke te znamke. 
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Da so lahko ta slogan in tudi logotip evropskega prvenstva v Sloveniji, ki je viden na sliki 7, 
sploh začeli oglaševati, so morali zakupiti sponzorske pravice za obdobje 2011–2014. 
Podpisali so dogovor s predstavniki FIBE in tako postali uradni partnerji (Official 
Partnership). Za Slovenijo je to pogodbo podpisal Urad RS za komuniciranje. S tem, ko je 
Slovenija postala uradni partner, pa je lahko oglaševala na lanskem evropskem prvenstvu za 
mlade reprezentante do 20 let, ženski košarkarski ligi Euroleague in moškem zaključnem 
turnirju pokala Eurochallenge. 

 

Slika 7: Logotip evropskega prvenstva 

Vir: Košarkarska zveza Slovenije 2011. 

 

Slika 8: Logotip slogana »I feel basketball« 

Vir: Košarkarska zveza Slovenije 2011. 

Za promocijo prvenstva pred uradnim začetkom skrbijo tudi nekdanji slovenski reprezentanti, 
ki imajo uraden naziv ambasadorji prvenstva, to so Rašo Nesterović, Ivo Daneu in Peter 
Vilfan, ambasador prostovoljcev pa je Marko Milič. Ti so poskušali v dobri luči predstaviti 
Slovenijo ter povabiti oz. privabiti čim več ljudi v več evropskih prestolnicah, bili so v 
Berlinu, Moskvi, Londonu, Madridu, Milanu, Zagrebu in Beogradu. Prva večja mednarodna 
promocija se je zgodila na turističnem sejmu v Londonu, kjer so na slovenski stojnici 
promovirali evropsko prvenstvo in Slovenijo, tam je bil tudi ambasador Nesterović, ki je 
gostoval tudi na radiu BBC Sport. V Milanu so vzporedno z maratonom pripravili več 
promocijskih dogodkov, namen pa je bil predstaviti športni dogodek evropsko prvenstvo, ki 
se bo odvil v Sloveniji. V Beogradu je potekala štiridnevna promocija najprej na turističnem 
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sejmu in nato tudi novinarska konferenca na Košarkarski zvezi Srbije. Tam niso samo 
predstavljali in vabili vseh navijačev ter gledalcev na ogled tekem, ampak so v dobri luči 
predstavljali celotno Slovenijo kot odlično turistično destinacijo. Maskota evropskega 
prvenstva je po izboru vseh, ki so oddali glas na spletu, postal Lipko, ki nekako predstavlja, 
da je Slovenija zelena dežela, od štirih predlogov je dobil največ glasov, zbral je 50 % vseh 
oddanih, vidimo pa ga lahko na sliki 9.  

Odlično komunikacijsko orodje je tudi televizija, zato so se na malih zaslonih pred evropskim 
prvenstvom vrtele reklame, ki so skušale privabiti oz. opozoriti na prihajajoče prvenstvo. Na 
Televiziji Slovenija pa je potekala tudi oddaja Košarko čutim, ki promovira evropsko 
prvenstvo in pripravlja vse novice v povezavi z organizacijo športne prireditve. Pomembno 
orodje je tudi spletna stran prireditve, ki je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, na njej 
pa so vse pomembne novice v povezavi z evropskim prvenstvom. V začetku maja pa je bila 
izdana tudi prva številka revije Eurobasket2013 magazin, ki bo izšla vsak mesec do začetka 
prvenstva, prav tako v slovenskem in angleškem jeziku. Za vsa ta oglaševanja je treba vložiti 
nekaj denarja, zato organizatorji uporabljajo tudi socialna omrežja, kot sta Facebook in 
Twitter, na katerih sporočajo vse novice v povezavi z evropskim prvenstvom. Takšen način 
lahko pritegne in se dotakne velikega števila ljudi in praktično se ne pozna pri stroških. S 
pomočjo evropskega prvenstva pa se bo poskušalo promovirati tudi ostale stvari, kot je na 
primer kulturno sodelovanje z Javno agencijo za knjige. Ta je skupaj z Društvom slovenskih 
založnikov, Društvom slovenskih knjigotržcev ter organizatorji evropskega prvenstva 
ustvarila knjižno kampanjo, ki se imenuje »Ni igre brez drame«. Vsak, ki bo kupil vstopnico 
za ogled košarkarske tekme, bo lahko s to vstopnico v knjigarni ob nakupu knjige uveljavil 
popust. Bistvo te kampanje je povezati šport ter kulturo in povečati pomen knjige v sodobni 
družbi.  

 

Slika 9: Uradna maskota evropskega prvenstva 

Vir: EuroBasket 2013 b. l. 
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Žreb 

Prvo uradno dejanje evropskega prvenstva je bila prava atrakcija in hkrati tudi promocija, saj 
je bil žreb izveden pod zemljo, natančneje v znani slovenski naravni znamenitosti, Postojnski 
jami. Žreb je potekal 18. novembra 2012 v koncertni dvorani in so ga v živo prenašale tudi 
televizijske kamere. Žreba se je udeležilo okoli 150 akreditiranih novinarjev iz vseh koncev 
Evrope. Na njem so tudi prvič predstavili uradno maskoto prvenstva Lipka in prvič se je 
predstavila tudi uradna himna košarkarskega prvenstva v slovenščini ter angleščini. Prisotne 
so bile pomembne osebe iz športnih krogov ter gospodarskih, nekateri od teh so celo 
sodelovale pri žrebanju. Na žrebu pa se je pisala tudi zgodovina, saj so v jami postavili 
košarkarsko igrišče, na katerem so odigrali prvo tekmo v zgodovini v naravni jami (Delo.si 
2012). 

Športna infrastruktura  

Po malce nerealnih pričakovanjih, da naj bi se v Novem mestu ter na Ptuju zgradili novi 
dvorani za potrebe evropskega prvenstva, so bili na koncu za lokacije skupin, kjer bodo 
potekala predtekmovanja, izbrani Celje, Ljubljana, Jesenice in Koper. Slovenija bo s svojo 
predtekmovalno skupino igrala v Celju, vsi zaključni boji pa bodo potekali v Ljubljani. Vse 
skupine so lepo porazdeljene po vsej Sloveniji.  

Športna infrastruktura v Sloveniji ni ravno bleščeča, vendar bodo vse dvorane po manjših ali 
večjih popravkih zadostovale vsem kriterijem FIBE. Dvorane, ki bodo gostile evropsko 
prvenstvo so; dvorana Zlatorog v Celju, dvorana Hala Tivoli v Ljubljani, Podmežakla na 
Jesenicah, koprska Bonifika ter največja dvorana, ki bo gostila vse zaključne ter 
najpomembnejše boje, dvorana Stožice. Celjska dvorana ni potrebovala nobenih popravkov in 
že od vsega začetka zadošča skoraj vsem kriterijem FIBE. Sprejme okoli 5.000 ljudi in je že 
gostila eno od predtekmovalnih skupin na evropskem prvenstvu v rokometu leta 2004, tudi 
takrat je tam igrala slovenska reprezentanca. Edina preostala dvorana, ki je že tudi 
zadostovala vsem kriterijem, je največja dvorana v Sloveniji, Stožiška dvorana, ki je v bistvu 
tudi razlog, da je Slovenija sploh lahko kandidirala za organizacijo evropskega prvenstva. 
Sprejme 12.500 ljudi, v njej pa se odvija veliko koncertov in leta 2012 je bilo v njej odigrano 
tudi hokejsko svetovno prvenstvo divizije I.  

Dvorana z največ zgodovine pa je zagotovo ljubljanska Hala Tivoli, za evropsko prvenstvo je 
bilo potrebno nekaj prenove, sprejme pa nekaj manj kot 5.000 sedežev. V njej se je odigral 
celoten zaključek evropskega prvenstva v rokometu leta 2004 ter leta 1970 tudi zaključek 
svetovnega prvenstva v košarki, ko je Jugoslavija postala svetovni prvak. Naslednja dvorana z 
nekaj prenove in predvsem dodanimi sedeži je koprska Bonifika, ki drugačne ne sprejme 
dovolj ljudi, vendar so to težavo rešili z montažnimi tribunami in po tem lahko dvorana 
sprejme nekaj več 4.000 ljudi. V Kopru so na evropskem prvenstvu v rokometu tudi gostili 
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eno izmed predtekmovalnih skupin. Zadnja dvorana, ki bo doživela največje spremembe in 
temeljito prenovo, pa jeseniška Podmežakla, ki je znana predvsem po domovanju hokejskega 
kluba Acroni Jesenice. Po prenovi sprejme okoli 5.000 ljudi (EuroBasket 2013 b. l.). 

Mesta, ki si lahko obetajo veliko turistov in povečano turistično dejavnost med evropskim 
prvenstvom, so torej Celje, Koper, Jesenice in Ljubljana. Spodaj bomo podali nekaj njihovih 
značilnosti in njihove najbolj znane znamenitosti.  

Prizorišča in turistične točke (EuroBasket 2013 b. l.): 
 Celje je tretje največje mesto v Sloveniji, ponaša pa se z bogato naravno ter kulturno 

dediščino ter z izjemno zgodovino, ki je doživela razcvet v času dinastije celjskih grofov. 
Mesto danes predstavlja poslovno, gospodarsko, zdravstveno, šolsko, kulturno in 
turistično središče regije. V zadnjih letih je naredilo velik napredek na številnih področjih 
in je odprto za vlagatelje. Zelo dobro izkorišča svoj potencial in učinkovito pridobiva 
evropska sredstva ter vodi evropske projekte. Različnost in pestrost je tisto, kar Celju daje 
poseben čar. Kraji, zanimivi za turiste, pa so: Stari grad Celje, Knežji dvor, Muzej 
novejše zgodovine, Galerija sodobne umetnosti, Celjska koča in Šmartinsko jezero.  

 Jesenice ležijo na skrajnem severozahodu Slovenije in so najbolj poznane po največji 
tovarni jekla Acroni, po hokejskem klubu ter po razprostrtih poljanah narcis oz. po 
domače ključavnic. Mesto leži v dolini reke Save, ki jo na južni strani omejuje vrh 
Mežakla, na severni strani vrhova Klek in Golica ter sedlo Suha, na zahodu pa karavanški 
predor, ki vodi v Avstrijo in naprej v notranjost Evrope. So pomembno cestno in 
železniško vozlišče z bogato športno zgodovino. Glavne znamenitost Jesenic so Ruardova 
graščina, Cerkev Marijinega vnebovzetja, Kasarna, Zoisov park, naravni most na 
Mežakli, v bližini Jesenic pa sta tudi zelo znani turistični destinaciji – Bled in Kranjska 
Gora. Vrhovi na Jesenicah so primerni za planinarjenje, urejene kolesarske poti pa za 
kolesarjenje.   

 Koper je šesto največje slovensko mesto in se je razvilo na skalnatem otoku v 
jugovzhodnem delu Koprskega zaliva. Mesto je nastalo iz antične naselbine, danes pa je 
gospodarsko, turistično in univerzitetno mesto. Njegova italijanska različica imena je 
Capodistria. Znamenitosti, ki si jih lahko turisti ogledajo, pa so Pretorska palača, Socerb,  
Taverna, ki je bila nekdaj skladišče soli, ter Loža, v bližini pa leži staro mediteransko 
mestece Izola, mesto Piran in zelo priljubljena turistična točka, Portorož. 

 Ljubljana je prestolnica Slovenije in je geografsko, kulturno, politično in administrativno 
središče Slovenije. V preteklosti je mesto že gostilo nekatere odmevne prireditve, kot so 
svetovno prvenstvo v košarki, svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, svetovno 
prvenstvo v umetnostnem drsanju, vendar je to bilo še v časih Jugoslavije. Ima največ 
športnih klubov in največ športne infrastrukture. Točke, ki so vsekakor vredne ogleda, so: 
Ljubljanski grad, Ljubljanska stolnica, Frančiškanska cerkev, Nebotičnik, v parku Tivoli 
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si je moč ogledati Grad Tivoli, muzej novejše zgodovine ter športno dvorano Tivoli in v 
centru mesta najbolj znana mostova Tromostovje ter Zmajski most.     

Finančni vidik prireditve 

To je zelo pomemben vidik prireditve, saj bo vloženega veliko denarja v organizacijo 
prireditve tako s strani organizatorjev in pokroviteljev kot tudi vlade RS. Preglednica 2 
prikazuje prihodke vseh subjektov, udeleženih v prvenstvu, oz. celotne države. To analizo je 
KZS pripravila tudi, ko je uspešno prepričala vlado, da se bo Sloveniji športna prireditev v teh 
kriznih časih izplačala. Na KZS so pri ostalih prihodkih upoštevali gorivo, vinjete, mobilne 
telefone in Adrio Airways. Pri neodlivu denarja so razmišljali tako, da ob predpostavki, da 
govorimo o 4.000 osebah, naj bi slovenski navijači v tujini povprečno zapravili vsak po 1.000 
evrov, kar potem znese 4.000.000 EUR. Vlada RS pa bi svoje prihodke večinoma ustvarila z 
DDV. Strošek vlade je plačilo celotne kotizacije, ki se je po zniževanju in prepričevanju 
ustavila pri številki 6.000.000 EUR. KZS pa naj bi za organizacijo prvenstva porabila okoli 
7.500.000 EUR.  

Preglednica 2: Analiza prihodkov KZS 

  Vlada RS KZS Gospodarstvo 
Nastanitev 935.000€ 300.000€ 10.000.00€ 
Vstopnice 595.000€ 6.000.000€ 420.000€ 
Potrošnja navijačev 2.400.000€ 200.000€ 9.600.000€ 
Marketing Posredni učinki 2.000.000€ Posredni učinki 
Ostali prihodki 500.000€ Posredni učinki 2.000.000€ 
Neodliv denarja 800.000€ Posredni učinki 3.200.000€ 
SKUPAJ 5.230.000€ 8500000€ 25.220.000€ 
SKUPNI PRIHODKI: 38.950.000€   

Vir: Košarkarska zveza Slovenije 2011. 

Omenimo lahko tudi, kakšni bodo stroški z dvoranami in koliko denarja bodo v prvenstvo v 
vložile posamezne občine. Vsaka občina mora prispevati 720.000 EUR kotizacije k 
organizaciji prvenstva, razen celjska, ki te kotizacije ne bo plačala in se je zato tudi 
odpovedala evropskim sredstvom. Celjsko občino bo manjša prenova stala okoli 500.000 
EUR, Koper 2.700.000 EUR in še na Jesenicah, kjer bo dvorana deležna največje prenove, 
bodo porabili okoli 6.500.000 EUR, medtem ko se za Ljubljansko Halo Tivoli časovno ni 
izšlo, da bi jo temeljito prenovili in bo tako deležna samo lepotnih popravkov z minimalnimi 
stroški. Nekaj denarja so občine za obnovo dvoran dobile tudi iz evropskih skladov, ki jih je 
podelil Evropski sklad za regionalni razvoj, največ Jesenice 3 milijone EUR in Koper 1,2 
milijona EUR. Za izvajanje obeh projektov, ki prispevata k ciljem Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 
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povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, pa je odgovorno ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (Delo.si 2013). 

Ali bo prvenstvo uspešno in koliko dobička moramo za to ustvariti, si lahko pomagamo na 
grafu točke preloma (ang. break-even point), tukaj se gleda razmerje med stroški in prihodki, 
kar lahko vidimo na sliki 10. Če bodo prihodki prerasli stroške, bo prvenstvo imelo dobiček in 
se bo finančno izplačalo. Če pogledamo, kako je KZS predvidela stroške ter prihodke, lahko 
vidimo, da bi KZS že samo s prodajo vstopnic skoraj pokrila svoje organizacijske stroške.  

 

Slika 10: Točka preloma 

Vir: Bowdin idr. 2001, 176. 

Vlada ima torej nalogo, da v več obrokih vsako leto poravna uradno pristojbino oz. kotizacijo 
FIBI Europe. Stroški KZS pa bodo večinoma šli za neposredne prenose tekem TV-produkciji, 
za varovanje dvoran ter prizorišč prvenstva, določeni spremljevalni dogodki ter programi, 
oglaševanje in promocija prvenstva tako v Sloveniji kot tudi v tujini, transport in treba bo 
poskrbeti za namestitev vseh udeležence prvenstva, to pa so vsi igralci, delegacije ekip, 
sodniki, delegati, ljudje iz FIBE, tu so še razne pogostitve, storitve IT in stroški vseh 
honorarno zaposlenih ter prostovoljcev. Prihodki KZS pa bodo pridobljeni večinoma s 
prodajo vstopnic, nekaj pa tudi z marketingom, pogostitvami, prodajo VIP-lož ter nekaj tudi s 
hotelskimi namestitvami. Cene vstopnic so v preglednici 3. Za prodajo vstopnic skrbi družba 
Eventim, prvič pa se je zgodilo, da je možno vstopnice kupiti samo za posamezno tekmo in ne 
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več samo v paketu vseh treh tekem, ki so na isti dan. Za prvi del bodo karte na voljo v treh 
kategorijah, dražje vstopnice bodo imele sedež bližje parketu. Predtekmovalni del se bo igral 
v manjših dvoranah, ki bodo po prenovi sprejele okoli 5.000 gledalcev. Zaključni boji pa bodo 
potekali v največji slovenski dvorani Stožice, tam pa bodo gledalci lahko kupili karte v 
sedmih različnih kategorijah. Na žalost pa si na KZS ne morejo obetati prihodkov iz TV-
pravic, saj bo ves denar šel v roke odgovornim na FIBA Europe. Odgovorni pri KZS pa že 
vedo, kaj bodo storili z dobičkom od prvenstva. Izpolniti hočejo namreč že dolgo načrtovane 
načrte, da bi zgradili košarkarski center, ki bi vseboval dvorane za trening, hostle in poslovne 
prostore. 

Preglednica 3: Cene vstopnic evropskega prvenstva 

  1. del 2. del 
1/4 
finale 

1/2 
finale 

5.- 8. 
mesto 

5./7. 
mesto 3. mesto finale 

1. kategorija 35 EUR 55 EUR 75 EUR 120 EUR 20 EUR 25 EUR 150 EUR 180 EUR 
2. kategorija 25 EUR 45 EUR 60 EUR 90 EUR 18 EUR 20 EUR 120 EUR 150 EUR 
3. kategorija 15 EUR 35 EUR 45 EUR 70 EUR 15 EUR 18 EUR 100 EUR 120 EUR 
4. kategorija 

 
30 EUR 35 EUR 60 EUR 13 EUR 15 EUR 70 EUR 80 EUR 

5. kategorija 
 

25 EUR 30 EUR 40 EUR 10 EUR 13 EUR 50 EUR 60 EUR 
6. kategorija 

 
20 EUR 25 EUR 30 EUR 7 EUR 8 EUR 35 EUR 45 EUR 

7. kategorija   17 EUR 19 EUR 25 EUR 4 EUR 5 EUR 30 EUR 35 EUR 

Vir: EuroBasket 2013 b. l. 

Terminski načrt 

To je zelo pomembno orodje pri načrtovanju prireditve. V terminskem načrtu so navedeni 
roki, do kdaj je treba opraviti katero od nalog. Zavedati se moramo, da ne gre vedno vse po 
načrtu in lahko pride do razporeditve nalog in zamud pri določenih nalogah. Z dobro 
narejenim terminskim načrtom se lahko privabi tudi morebitne sponzorje prvenstva. V 
terminski načrt na sliki 11 smo uvrstili nekatere aktivnosti, ki so se že zgodile, nekatere se še 
bodo do začetka prvenstva, končna analiza in ocenjevanje prvenstva pa sledita po končani 
prireditvi. 

  



37 
 

  

2011 2012 2013 

m
ar

 

ok
t 

Ju
n 

Ju
l 

av
g 

se
p 

ok
t 

no
v 

de
c 

ja
n 

fe
b 

m
ar

 

ap
r 

m
aj

 

ju
n 

ju
l 

av
g 

se
p 

ok
t 

no
v 

de
c 

1                                           

2                                           
3                                           
4                                           
5                                           
6                                           
7                                           
8                                           
9                                           

10                                           
11                                           
12                                           
13                                           
14                                           
15                                           
16                                           
17                                           
18                                           
19                                           

Slika 11: Terminski načrt organizacije evropskega prvenstva 

Legenda: čas trajanja aktivnosti   

Seznam aktivnosti 

1 Izbira direktorja za vodenje podjetja EuroBasket2013, d. o. o. 
2 Ministrstvo poravna prvi obrok kotizacije FIBI Europe. 
3 Najava prvotnih prizorišč, ki bodo gostiteljice predtekmovalnih skupin. 
4 Sestanek s predsednikom FIBA Europe in Vlado Republike Slovenije. 
5 Končni dogovor z občino Celje, da postane eno od prizorišč evropskega prvenstva. 
6 Ministrstvo po dogovoru poravna kotizacijski obrok FIBI Europe. 
7 Organizatorji začnejo s pridobivanjem uradnih sponzorjev evropskega prvenstva. 
8 Promoviranje prvenstva v tujini na raznih prireditvah. 
9 Uradni žreb predtekmovalnih skupin v Postojnski jami. 
10 Izbira maskote; ta postane Lipko. 
11 Obnovitev oz. popravki športnih dvoran. 
12 Začetek prodaje vstopnic. 
13 Uradni obisk večine predstavnikov košarkarskih zvez, ki bodo nastopale v Sloveniji. 
14 Prva številka Eurobasket2013 magazina, ki bo izhajala vsak mesec do začetka prvenstva. 
15 Selekcija med vsemi prijavljenimi prostovoljci. 
16 Zadnje potrebne priprave pred uradnim začetkom evropskega prvenstva. 
17 Tekmovalni dnevi (4–22. september). 
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18 Ministrstvo poravna kotizacijski obrok FIBI Europe. 
19 Zaključek prvenstva ter analiza in ocenjevanje uspešnosti evropskega prvenstva. 

3.5  Učinki prvenstva 

Ker je to tako velika športna prireditev, ne bo imela učinkov samo na športno področje. 
Socialno-kulturni učinki na prvenstvu so lahko na primer samo neko doživetje oz. izkušnja, ki 
jo bodo doživeli vsi obiskovalci evropskega prvenstva. Kraji, ki bodo gostili dogodek in 
mogoče celo kar celotna država, bi si lahko povečali prepoznavnost ter dvignili ponos. Če bo 
prvenstvo uspešno izpeljano, bo Slovenija zapustila neko svojo zapuščino evropskih 
prvenstev v košarki. Med prebivalci bo prvenstvo še bolj uveljavilo košarko in jo približalo 
predvsem mladim in jih tako spodbudilo k bolj zdravemu preživljanju prostega časa. Mislimo, 
da bo dosti mladih začelo trenirati in kazati zanimanje za košarko zaradi evropskega 
prvenstva. Ta velika športna prireditev bo ponudila tudi več kot 1000 prostovoljcem, da bodo 
sodelovali in si nabirali izkušnje ter nekako iz prve vrste opazovali, kako poteka organizacija 
in vse, kar je z njo povezano. S tem se bo tudi nekako promoviralo volontersko delo ne samo 
za športne prireditve, ampak povsod, kjer je potrebna pomoč ljudem.  

Največji učinek bo zagotovo čutil turizem. Slovenija ima odlično geografsko lego in prav zato 
lahko pričakujemo več obiskovalcev kot na prejšnjih dveh prvenstvih. Pričakuje se po več 
tisoč ljudi v vseh mestih gostiteljicah. Ti ljudje pa bodo trošili denar za hrano, pijačo, prevoze 
in prenočišča. Ker je Slovenija majhna država in v teh mestih ne bo dovolj nastanitev za vse, 
si lahko od nastanitev obetajo tudi okoliški kraji mest, ki bodo gostila evropsko prvenstvo. 
Mladinski hoteli, hostli, kmečki turizem in tudi zasebniki bodo zaradi prvenstva povečali svoj 
dobiček. Povečan zaslužek si obetajo tudi gostinski lokali ter restavracije, ki bodo dodobra 
napolnjene med prvenstvom. Turisti, ki bodo prišli iz tujine, pa si bodo ogledali tudi 
znamenitosti različnih krajev. Povečan promet bo tudi za letalske prevoznike, če bodo 
obiskovalci prišli z osebnimi avtomobili, pa bodo morali plačati cestnine ter v avtomobile 
natočiti gorivo. Prireditev bo vsekakor pripomogla k promoviranju naše države in mogoče se 
bodo nekateri obiskovalci še kdaj vrnili v Slovenijo. Na ekonomske učinke pa računajo tudi 
podjetja, ki sodelujejo z organizatorji prvenstva, torej sponzorji in dobavitelji. Svoje podjetje 
bodo približali vsem obiskovalcem prvenstva, dvignili bodo ugled podjetja ter se morebiti 
dogovorili za sodelovanje s kakšnim drugim podjetjem. Zaradi evropskega prvenstva se bodo 
posodobili tudi športni objekti. Za to obnovo je Slovenija dobila tudi nekaj denarja iz 
evropskih sredstev. Najprej je bil načrt, da bi se zgradile celo dve novi dvorani v Novem 
mestu ter na Ptuju, vendar se to ni izšlo. Po našem mnenju to ni bilo slabo, saj se mora 
razmišljati tudi za prihodnost in za kaj se bo dvorana uporabljala po prvenstvu. Prav lahko bi 
se zgodilo, da bi bile te dvorane prevelike in bi jih redko napolnili, gostile bi premalo drugih 
dogodkov, na koncu pa bi z vzdrževanjem dvoran nastajali samo še stroški. Dosti učinkov bo 
tudi ekonomskih. Izdatki vseh obiskovalcev bodo razporejeni med nakupovanje, v 
restavracijah, za nastanitve, potovanja in ostale storitve, povezane z turizmom. Učinki pa se 



39 
 

ne pojavijo vedno takoj oz. lahko trajajo več let. Kot smo že omenili obnovljeno 
infrastrukturo, bo ta v naslednjih letih lahko prinašala dobiček za občino, ko bo gostila še več 
različnih prireditev, in tako privabila še več obiskovalcev. Kakovostni turistični programi, ki 
so se razvili ravno zaradi evropskega prvenstva, bodo v prihodnje še vedno privabljali turiste.  

3.6  Zaključek in ocena prvenstva 

Zaključek prvenstva v tekmovalnem smislu se bo zgodil 22. septembra, ko bo potekal finale. 
Po protokolu se bodo nato podeljevale medalje in pokal najboljšim trem evropskim 
reprezentancam. Izbrali bodo tudi najboljšo peterko evropskega prvenstva. Za organizatorje 
pa to še ne bo zaključek. Za njih v bistvu prihaja še zadnje zelo pomembno dejanje, in to je 
analiziranje uspešnosti celotnega prvenstva. Treba bo izračunati, ali je bilo prvenstvo finančno 
uspešno. Sestaviti morajo torej poročilo, ki bo vsebovalo finančni vidik, kakšne učinke je 
imelo to prvenstvo, kakšna je bila udeležba ter kako odmevna je bila ta športna prireditev. 
Smiselno bi bilo tudi narediti raziskavo med udeleženci prireditve, da lahko povedo svoje 
mnenje, kako so videli prireditev in kakšne občutke so imeli. To lahko naredimo z anketnimi 
vprašalniki in intervjuji. To poročilo bo verjetno oddano tudi predstavnikom na FIBI Europe 
ter tudi vladi, ki je k organizaciji prvenstva veliko pripomogla s svojim finančnim vložkom. Iz 
tega poročila bodo lahko veliko potegnili tudi organizatorji naslednjega evropskega prvenstva 
čez dve leti, ki bo v Ukrajini.  
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4  RAZISKAVA O ORGANIZACIJI EVROPSKEGA PRVENSTVA 

Da nalogi dodamo še večjo vrednost, bomo vanjo vključili še raziskavo. Najprej smo v 
teoretičnem delu predelali celotno organizacijo športne prireditve. Predstavili smo vse 
sestavine, povezane z organizacijo, ter podrobno opisali posamezne faze organiziranja. Nato 
smo vse skupaj prikazali na konkretnem primeru evropskega prvenstva v košarki. Sedaj pa 
bomo z raziskavo v nalogo vključili še anketirance in njihovo mnenje o organizaciji 
evropskega prvenstva. Zanimalo nas je, če sploh vedo, da bo septembra v Sloveniji potekal 
največji športni dogodek, kakšna se jim zdi promocija in kaj si mislijo o smiselnosti izvedbe 
finančno tako velikega projekta v teh kriznih časih. Mnenje ljudi je zelo pomembno, še 
posebej pri prireditvah, saj jih dejansko organiziramo za njih in jih nato skušamo privabiti oz. 
prepričati, da se prireditve udeležijo. 

4.1  Načrtovanje in izvedba raziskave 

Anketa o organizaciji evropskega prvenstva v košarki je razdeljena na dva dela, prvi del 
zajema demografske značilnosti, in sicer starost, spol in izobrazbo. Drugi del pa je sestavljen 
iz desetih vprašanj zaprtega tipa, saj je tako lažje interpretirati rezultate in po izkušnjah sodeč 
je takšen način najboljši, da udeleženci ne puščajo praznih odgovorov ali celo ne dokončajo 
ankete. Iz ravnokar navedenega razloga tipa zaprtih vprašanj in ker je anketa kratka ter 
zanimiva, ni bilo nepravilno rešenih vprašalnikov. Anketa je bila anonimna. Anketa je bila 
napravljena s pomočjo spletnega servisa MojaAnketa.si. Povezava do ankete je bila 
objavljena na različnih forumih, predvsem takih s športno vsebino, poslana preko elektronske 
pošte in tudi s pomočjo socialnega omrežja Facebook. Rešene so bile 103 ankete, anketiranje 
je potekalo med 20. 3. 2013 in 10. 6. 2013. Podatki so bili obdelani s programom Microsoft 
Office Excel, rezultati pa so prikazani s pomočjo grafov, preglednic in podrobno opisno 
razlago. 

4.2  Analiza in interpretacija rezultatov 

4.2.1  Demografski podatki 

Najprej bomo predstavili demografske značilnosti anketirancev. Anketo so rešili 103 
anketiranci. Kot vidimo v preglednici 4, so prevladovali moški, ki jih je bilo 77 oz. 75 %, 
žensk pa 26 oz. 25 %.  

  



41 
 

Preglednica 4: Spol anketirancev 

Spol Število anketirancev Odstotek 

Moški 77 75 % 

Ženske 26 25 % 

Skupaj 103 100 % 
 

Povprečna starost vseh udeležencev je 27,3 leta. Najmlajši anketiranec je imel 15 let, 
najstarejši pa 55 let. Anketiranci so se lahko uvrstili v štiri različne skupine, kar je razvidno iz 
preglednice 5. Največ je bilo mladih od 15 do 25 let, in sicer 55 udeležencev oz. 53 %, sledili 
so jim udeleženci v starostni skupini 26 do 35 let z 29 %, med 36 in 45 let se je uvrstilo 11 
anketirancev, kar je 11 %, najmanj pa je bilo starih 45 in več let, in sicer 7, kar pomeni 7 %. 

Preglednica 5: Starostna struktura anketirancev 

Starost Število anketirancev Odstotek 
15–25 let 55 53 % 
26–35 let 30 29 % 
36–45 let 11 11 % 
45 in več let 7 7 % 
Skupaj 103 100 % 

 

Zadnja od demografskih značilnosti pa je stopnja izobrazbe anketirancev. Razvrstili smo jih v 
5 skupin, ki so vidne v preglednici 6. Samo eden ima samo osnovnošolsko izobrazbo, kar je  
1 %. Sedem anketirancev ima narejen magisterij oz. doktorat (7 % vseh udeležencev). Nato 
sledijo anketiranci z visokošolsko izobrazbo, teh je 16 oz. 16 %. Univerzitetno izobrazbo jih 
ima 28 (28 %), najpogostejšo izobrazbo vseh anketirancev, to je srednješolsko izobraževanje, 
pa ima skoraj polovica vseh anketiranih, to je 51 (49 %).  

Preglednica 6: Stopnja izobrazbe anketirancev 

Stopnja izobrazbe Število anketirancev Odstotek 
Osnovna šola 1 1 % 
Srednja šola 51 49 % 
Višja, visoka 16 16 % 
Univerzitetna 28 28 % 
Magisterij, doktorat 7 7 % 
Skupaj 103 100 % 
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4.2.2 Analiza vsebinskih vprašanj 

Kako pogosto se udeležujete športnih prireditev? 

Prvo vprašanje je namenjeno temu, da vidimo, ali anketiranci obiskujejo športne prireditve. 
Na voljo je bilo pet različnih odgovorov, kot vidimo na sliki 12. Najmanj pogost odgovor je 
nikoli, in sicer ga je izbralo 10 ljudi, kar predstavlja 10 % vseh udeležencev. Nato sledi 
odgovor pogosto z 12 %, to pomeni, da anketiranci iz te skupine opravijo na leto med 5 in 10 
obiskov športnih prireditev. Naslednji odgovor je redno, to so tisti, ki se velikokrat udeležijo 
športne prireditve, in sicer kar več kot desetkrat na leto, teh je 19 %. Najbolj pogosta 
odgovora pa sta bila z 27 % redko, to je pomenilo, da se udeležijo športne prireditve samo 
enkrat letno, najbolj pogost odgovor občasno je izbralo 32 % anketiranih, kar pomeni, da se 
udeležijo kakršne koli športne prireditve dva- do petkrat na leto. V zadnjem času je v porastu 
veliko maratonov in različnih pohodov, kjer ljudje aktivno sodelujejo. Ti so kar obiskani, po 
drugi strani pa, če pogledamo tekmovanja v na primerih igrah z žogo, kot so nogomet, 
košarka ali rokomet, je obiskanost izjemno slaba, na nekaterih tekmah se zbere samo peščica 
ljudi. Ti rezultati so kar realni, saj se samo manj kot tretjina vseh anketiranih športnih 
prireditev udeležuje pogosto oz. redno. 
 

 

Slika 12: Pogostost udeleževanja na športnih prireditvah 

Ali veste, da bo septembra v Sloveniji potekalo evropsko prvenstvo v košarki? 

Naslednja vprašanja se navezujejo na primer v zaključni nalogi, to je evropsko prvenstvo v 
košarki. Zato je bilo prvo vprašanje, ali anketiranci sploh vedo, da je Slovenija organizator 
septembrskega evropskega prvenstva v košarki. Na voljo sta bila odgovor ne in da. Po 
pričakovanjih se večina zaveda, da bo prvenstvo potekalo na naših tleh, in teh je 94 %, tistih, 
ki tega ne vedo, je bilo samo 6 %, kar je razvidno iz slike 13. Zanimivo je, da je od 6 
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anketirancev kar pet moških in samo ena ženska. Ker se naslednji dve vprašanji navezujeta na 
to vprašanje, so ju morali tisti, ki so odgovorili z ne, preskočiti. 

 

Slika 13: Septembra bo v Sloveniji potekalo evropsko prvenstvo v košarki 

Kje ste izvedeli za to športno prireditev? 

Na tretje vprašanje so odgovorili vsi, ki so vedeli, da je Slovenija gostitelj evropskega 
prvenstva. Možnih je bilo 6 odgovorov, ki jih vidimo na sliki 14. Najmanj sta jih prejela 
odgovor socialno omrežje Facebook in jumbo plakati, ki sta skupaj zbrala samo 3 glasove. 
Naslednji odgovor je časopis oz. revije s 13 % vseh anketirancev. Sledi odgovor, ki so ga 
izbrali tisti, ki so za prireditev izvedeli od sorodnikov ali prijateljev, teh je bilo 13 %. Zadnja 
dva pa sta pričakovano na vrhu z največkrat izbranimi odgovori, najprej sledi v današnji dobi 
izjemno priljubljen elektronski medij, to je internet s 36 %, na vrhu pa je očitno še vedno 
največji medij obveščanja, to je televizija, ta odgovor je izbrala skoraj polovica vseh 
anketirancev oz. 44 %.  
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Slika 14: Način, kako so anketiranci izvedeli za prireditev 

Se vam zdi promocija evropskega prvenstva dovolj velika? 

Naslednje vprašanje bo pomembno tudi, ko bomo potrdili ali ovrgli hipoteze, ki smo jih 
postavili na začetku naloge. To vprašanje se nanaša na promoviranje evropskega prvenstva in 
ali se anketirancem zdi dovolj veliko. Na voljo so bili trije odgovori, vidni na sliki 15. 
Odgovor, ki je bil izbran najmanjkrat, je ne, za njega se je odločilo 25 % vseh anketirancev, 
sledi odgovor s samo 3 anketiranci več (28 %), to je odgovor da. Največkrat pa je bil izbran 
odgovor, da bi lahko bila promocija prvenstva večja, s skoraj polovico vseh glasov oz. 47 %. 
Iz teh odgovorov lahko razberemo, da se ljudem promocija ne zdi zadovoljiva, saj sta 
odgovora ne in lahko bi bila večja dobila skupaj kar 72 % vseh glasov.   

 

Slika 15: Promocija evropskega prvenstva je dovolj velika 
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Se vam zdi pametno, da se je Slovenija odločila organizirati tako veliko prireditev v tem 
kriznem času? 

V zadnjih letih je po vsej Evropi ekonomska kriza, ki jo lahko občutimo tudi v Sloveniji. 
Denarja primanjkuje, varčevati je treba na vsakem koraku. Slovenija pa se je vseeno odločila 
sprejeti izjemno velik projekt v finančnem smislu. Država oz. vlada bo prispevala več 
milijonov evrov in tudi organizatorji so morali preko sponzorjev zagotoviti milijonska 
sponzorska sredstva. Zato smo anketirance pri tem vprašanju spraševali, ali se jim zdi 
smiselno, da se je Slovenija kljub vsem tem razlogom odločila organizirati evropsko 
prvenstvo. Kot vidimo na sliki 16, sta bila na voljo odgovora da in ne, slednji je dobil 26 % od 
vseh odgovorov, medtem ko se je veliko več ljudi odločilo za odgovor da, kar 74 % izmed 
vseh vprašanih. Iz tega lahko sklepamo, da večina pričakuje uspešno prvenstvo, tako v 
organizacijskem kot tudi finančnem smislu. 

 

Slika 16: Smiselnost organiziranja evropskega prvenstva 

Si boste ogledali kakšno tekmo evropskega prvenstva? 

Pri šestem vprašanju nas je zanimalo, ali bodo anketiranci spremljali evropsko prvenstvo in če 
si bodo ogledali tudi kakšno tekmo. Kot je vidno na sliki 17, so bili na voljo 4 možni 
odgovori. Najbolj pogosto izbrana odgovora sta bila: da, odšel bom na tekmo, s 36 %, in da, 
po televiziji s 35 %. Da prvenstva ne bodo spremljali oz. si ne bodo ogledali nobene tekme, je 
odgovorilo 11 % vseh anketirancev, medtem ko je bilo v času izpolnjevanja neodločenih 18 % 
anketirancev. Če povzamemo, to pomeni, da si bodo zagotovo ogledale kakšno tekmo skoraj 
tri četrtine vprašanih in mogoče še kdo iz skupine z odgovorom ne vem, kar pomeni, da bo 
prvenstvo dobro obiskano.  
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Slika 17: Ogled tekme evropskega prvenstva 

Razpon cen kart za prvi del tekmovanja bo od 15 do 35 EUR, za drugi del in vse zaključne 
boje pa od 4 do 180 EUR. Se vam zdi to predrago? 

Naslednje vprašanje je v bistvu kar nekako povezano s prejšnjim, in sicer gre za vstopnice ter 
njihove cene. V prejšnjem delu v študiji primera smo objavili preglednico, kjer so zbrane cene 
vstopnic za vse tekme evropskega prvenstva od predtekmovanja do velikega finala. 
Organizatorji so se letos prvič odločili za strategijo, po kateri bo možno kupiti vstopnico za 
posamezne tekme in ne samo celodnevni paket za ogled treh tekem v isti dvorani. S tem bodo 
poskušali privabiti čim več obiskovalcev na tekme. Vseeno pa je pomembna tudi cena 
vstopnic. Zato nas je pri tem vprašanju zanimalo, kaj si anketiranci mislijo o cenah, ki so jih 
določili organizatorji, ali se jim zdijo previsoke ali se jim zdijo primerne. Na sliki 18 vidimo, 
da sta bila na voljo ponovno klasična odgovora, to sta da in ne. Več anketirancev se je 
odločilo za odgovor ne, in to je, da se jim vstopnice ne zdijo predrage (56 %), tistih, ki se jim 
zdijo vstopnice predrage za njihov okus, pa je malo manj (44 %).  

 
Slika 18: Cene vstopnic so predrage 
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Organizatorji bodo za to prireditev potrebovali okoli 1000 prostovoljcev, ali bi sami 
sodelovali kot prostovoljec? 

Osmo vprašanje se nanaša na prostovoljsko delo. V nalogi smo že veliko napisali o 
prostovoljcih, saj so zelo pomemben dejavnik vsake športne prireditve. Tudi na tej bo tako, 
saj bo skupaj sodelovalo kar okoli 1000 prostovoljcev. Mnenja o prostovoljstvu so zelo 
različna, nekateri ga smatrajo kot izkoriščanje ljudi, da delajo zastonj in da si na njih polnijo 
žepe funkcionarji ter direktorji, po drugi strani pa so ljudje, ki podpirajo vsako obliko 
prostovoljstva in tudi za to prvenstvo smo videli, da je veliko takšnih, ki si želijo pomagati, 
saj se je prijavilo dvakrat več ljudi, kot jih potrebujejo. Zato smo anketirance spraševali, kaj si 
mislijo o prostovoljstvu in ali bi tudi sami sodelovali na takem dogodku. Kot vidimo na sliki 
19, smo ponudili pet različnih odgovorov. Čeprav se je za prostovoljstvo prijavilo ogromno 
ljudi, ti očitno niso sodelovali v naši anketi, saj so odgovor, da so se prijavili za prostovoljca, 
izbrali samo 3 anketiranci. Naslednji odgovor, da bi se prijavili, saj je to super izkušnja, je 
izbralo 13 % anketiranih. V zlati sredini je pristal odgovor ne, saj ni plačano, s 15 %. 
Najpogostejša odgovora pa sta skoraj izenačena, najprej so tisti, ki ne bi sodelovali kot 
prostovoljci (34 %). Največ anketirancev pa je izbralo odgovor, da bi sodelovali, vendar 
nimajo časa (35 %). 

 

 

Slika 19: Mnenje anketirancev o sodelovanju na prvenstvu kot prostovoljec 

Ali verjamete, da se bo ta športna prireditev Sloveniji finančno izplačala? 

Deveto vprašanje bo pomembno za našo drugo hipotezo. Zanimalo nas je, ali anketiranci 
mislijo, da bo prvenstvo uspešno s finančnega vidika in ali bomo s prvenstvom imeli izgubo. 
Na izbiro smo jim ponudili tri možne odgovore, kot je vidno na sliki 20. Največ odgovorov, in 
sicer več kot polovico oz. 52 % vseh odgovorov je dobil odgovor da. Ostala dva odgovora pa 
sta bila izenačena, in sicer sta vsak dobila po 24 % vseh odgovorov, to pa sta odgovora ne, 
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prireditev ne bo finančno uspešna, in ne vem, odgovor, ki so ga izbrali anketiranci, ki se niso 
mogli opredeliti. 

 

Slika 20: Finančna uspešnost prvenstva 

Ali menite, da bo Slovenija s to športno prireditvijo še dodatno pridobila na prepoznavnosti? 

Zadnje, deseto vprašanje se dotika prepoznavnosti naše države. Ker je Slovenija majhna 
država, se venomer trudimo na vseh področjih, da bi jo postavili na zemljevid in bi nas vsi 
poznali. Dobra priložnost za to so vedno bili športni dogodki in športniki s svojimi uspehi. 
Zato nas tukaj zanima, ali bomo zaradi organizacije evropskega prvenstva kaj bolj 
prepoznavni. Na sliki 21 lahko vidimo, da so bili podobno kot pri prejšnjem vprašanju znova 
na voljo 3 odgovori. Prepričljivo je na prvem mestu pristal odgovor da, za katerega se je 
odločilo kar 84 % vseh vprašanih. Da ne bomo pridobili na prepoznavnosti, misli 11 % vseh 
vprašanih, odgovor ne vem pa je izbralo najmanj, in sicer samo 6 % vseh anketirancev. 

 

Slika 21: Večja prepoznavnost Slovenije 
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4.3  Sprejem oz. zavrnitev hipotez 

V uvodnem delu smo si zastavili tudi dve hipotezi. Skozi nalogo smo raziskovali, napravili 
anketo ter vprašali ljudi o določenih temah in sedaj jih lahko potrdimo ali ovržemo. 

Hipoteza 1: Promocija športne prireditve evropskega prvenstva v košarki je v Sloveniji dovolj 
velika. 

Prva hipoteza se nanaša na promoviranje evropskega prvenstva in ali je dovolj veliko. V 
drugem delu smo podrobno opisali vsa komunikacijska orodja, ki so jih organizatorji 
uporabljali za oglaševanje in promocijo. Oglaševanje je predvsem povezano s tem, kako 
velika finančna sredstva imajo organizatorji, in na podlagi tega se odločijo, katera orodja bodo 
uporabili. Ker denarja v tej krizi povsod primanjkuje, so organizatorji tudi tukaj s tem, kar 
imajo, naredili največ, kar so lahko. Promocija je namenjena ljudem, da jim pokažemo, da bo 
prireditev potekala, in jih poizkušamo prepričati, da se bodo prireditve udeležili. Prav zato 
njihovo mnenje šteje veliko in o tej temi smo jih povprašali tudi v naši anketi. Na vprašanje, 
ali se jim zdi promocija dovolj velika, je samo 28 % vseh anketirancev odgovorilo z da. Za 
odgovor ne in lahko bi bila večja pa se je odločilo 72 % vprašanih. Čeprav je prvenstvo manj 
kot 3 mesece stran, še ni čutiti tiste napetosti in vznemirjenja, da bo septembra v Sloveniji 
potekal tako velik športni dogodek, kar pa se bo verjetno spremenilo, ko bo prvenstvo tik pred 
vrati, vendar v tem trenutku se zdi, da se premalo govori o tem. Kot smo že omenili, je lahko 
eden od razlogov, da ni toliko finančnih sredstev, če bi jih organizatorji imeli več na 
razpolago, bi bilo oglaševanja še precej več. Tukaj lahko našo prvo hipotezo ovržemo in 
rečemo, da promocija ni dovolj velika. Omenimo pa še, da čeprav je pred prvenstvom 
promocija mogoče premalo velika, to ne pomeni, da prvenstvo ne bo dobro obiskano. 

Hipoteza 2: Organizacija športne prireditve evropskega prvenstva v košarki se bo finančno 
izplačala. 

Druga hipoteza, ki smo si jo zastavili pa se nanaša na finančno plat evropskega prvenstva. 
KZS je pripravila svoje izračune, ko Slovenija še ni imela organizacije evropskega prvenstva, 
in jih predstavila tudi vladi. Ti so bili zelo pozitivni in kažejo na to, da bo dobiček od 
prireditve velik in ne samo tako, da se bodo pokrili vsi stroški, torej s strani organizatorjev ni 
dvoma, da se organizacija športne prireditve ne bi finančno izplačala. Več kot polovica vseh 
vprašanih, to je 52 % vseh anketirancev, se strinja, da bo prvenstvo finančno uspešno, 24 % se 
jih ni znalo opredeliti in so izbrali odgovor ne vem, in tudi odgovor ne je dobil samo 24 %. Na 
osnovi rezultatov raziskave bomo potrdili našo drugo hipotezo. Dejansko sliko, ali se bo to 
prvenstvo res izplačalo, pa bomo imeli šele nekaj mesecev po zaključku prvenstva. 
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4.4  Ugotovitve in predlogi za izboljšanje 

Po končani podrobni analizi anketnega vprašalnika bomo opredelili naše ugotovitve, podali 
bomo tudi predloge za izboljšanje.   

Tema anketnega vprašalnika je bila organizacija evropskega prvenstva, nas pa je zanimalo 
mnenje ljudi o promociji, finančnem vidiku, prostovoljcih, prepoznavnosti Slovenije, cenah 
vstopnic in podobno. S tem vprašalnikom smo si želeli ustvariti neko mnenje o tem, kakšen je 
pogled ljudi na ta dogodek, ki bi naj bil največji športni dogodek v zgodovini. Samo 6 
anketirancev ni vedelo, da bo septembra potekalo evropsko prvenstvo v košarki pri nas, torej 
večina ljudi ve za to športno prireditev. Pokazalo se je tudi, da je televizija še vedno največji 
medij obveščanja, saj je skoraj polovica anketirancev na ta način izvedela za evropsko 
prvenstvo. Čeprav večina ljudi ve za prvenstvo, pa se ne strinjajo, da je promocija dovolj 
velika, torej so organizatorji premalo vložili v oglaševanje. Anketiranci so mnenja, da kriza, 
ki trenutno vlada v državi, ni ovira za izvedbo finančno tako zahtevnega projekta, in hkrati 
tudi verjamejo, da se bo prireditev na koncu finančno izplačala. Da bo prvenstvo dobro 
obiskano oz. da bo visoka gledanost tudi na televiziji, smo razbrali iz tega, da je več kot 70 % 
vprašanih odgovorilo, da si bodo ogledali tekmo evropskega prvenstva. Mogoče je bilo za nas 
malce presenetljivo, da je bilo več vprašanih, ki so odgovorili, da se jim karte ne zdijo 
predrage, kot pa tistih, ki se jim zdijo predrage. Odstotek je bil 56 % proti 44 % v korist prvih. 
Čeprav veliko ljudi gleda na vsak evro, so očitno te cene, ki so jih pripravili organizatorji, 
zadovoljive in zaradi tega se lahko tudi nadejajo še večje obiskanosti. Ugotavljamo, da je 
prostovoljstvo nekaj, česar se ljudje še vedno preveč izogibajo, ker ni plačano ali pa imajo do 
tega določen odpor. V naši anketi je takšnih, ki se nikakor ne bi odločili, da bi sodelovali na 
prvenstvu kot prostovoljec, kar 50 % vseh vprašanih. Po tem prvenstvu pa lahko računamo na 
še večjo prepoznavnost naše lepe male države, saj se večina, 86 % vseh anketirancev, strinja s 
trditvijo, da bomo še dodatno pridobili na prepoznavnosti. 

Prva stvar, ki bi jo lahko organizatorji izboljšali, je vsekakor oglaševanje prvenstva. Kot smo 
že omenili, pa bo verjetno več oglaševanja ter promocijskih dogodkov v povezavi z 
evropskim prvenstvom, ko bo prireditev že čisto blizu. Kot smo lahko videli, je največ ljudi 
za prireditev izvedelo po televiziji, zelo malo ljudi pa je izbralo odgovor časopis ali revija, 
torej bi lahko še več oglasov dodali v razne revije, predvsem športne in časnike, tiste, ki so 
najbolj brani in jih ima v rokah največ ljudi. Po mestih, predvsem tistih, kjer bo potekalo 
prvenstvo, bi lahko bilo postavljenih še več plakatov, ki bi opozarjali na prireditev. 
Organizatorji bi zagotovo lahko pripravili več nagradnih iger, kjer bi kakšne vstopnice tudi 
podelili ali pa nagrajevali z izdelki, ki imajo motiv evropskega prvenstva. Dejstvo je, da bodo 
nekatere tekme slabše obiskane kot druge zaradi neprivlačne ekipe ali pa bo prišlo premalo 
navijačev iz njihove države in v takšnih primerih bi lahko v teh krajih sodelovali s osnovnimi 
ter srednjimi šolami ter otroke odpeljali na ogled tekme, podobno kot so storili organizatorji 
evropskega prvenstva v rokometu, ki je potekalo v Sloveniji. 
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5  SKLEP 

Organizacija kakršne koli prireditve je zelo zahteven proces, kar smo spoznali v tej zaključni 
projektni nalogi. V njej smo se osredotočili predvsem na to, kaj vse je potrebno, da 
organiziramo določeno športno prireditev. Na začetku naloge smo si zastavili tudi določene 
cilje, kot so, da bomo proučili literaturo, povezano z organizacijo prireditve, definirali in 
razjasnili določene pojme, ki se tičejo organizacije prireditve, in raziskali, kaj lahko Slovenija 
odnese od tega, da bo gostila tako veliko športno prireditev, in kaj bo to pomenilo za turizem 
in tudi gospodarstvo.  

Nalogo lahko razdelimo na tri dele. V prvem, teoretičnem delu smo proučili strokovno 
literaturo domačih kot tujih avtorjev. Najprej smo opisali prireditve na splošno in katere 
poznamo. Prireditve so lahko kulturne, zabavne, znanstvene, poslovne ali športne. Mi smo se 
osredotočili na slednje. Najprej smo podrobno opisali vse udeležence, ki sodelujejo pri 
organizaciji in brez katerih ne moremo pri nobeni športni prireditvi. Nato smo se posvetili 
najpomembnejšemu delu, kako se sploh lotiti organizacije in kako vse skupaj pripeljati do 
izvedbe in zaključka. Najprej se je treba lotiti raziskovanja, z različnimi metodami in 
analizami ugotovimo, ali je ideja za izvedbo neke prireditve sploh realna in ali se nam bo 
finančno izplačala. Če je raziskovanje uspešno, nadaljujemo z naslednjo fazo, to je 
načrtovanjem, dokler ne pride dan ali teden prireditve, ko prireditev dejansko izvedemo, in na 
koncu sledita še zaključek in ocena uspešnosti prireditve.  

Prireditev pa je neposredno povezana s trženjskim komuniciranjem, saj je danes uspeh neke 
prireditve lahko odvisen tudi od uspešnega oglaševanja in promoviranja. Lahko rečemo, da je 
prireditev podobna produktu, saj jo ponujamo in poizkušamo prodati. Omenili smo tudi 
sponzorstvo, ki je še posebej pomembno, saj se lahko le s sponzorskimi sredstvi organizira 
večino prireditev. Ugotovili smo, da je v slovenskem športu težko prepričati sponzorje, da bi 
vlagali v naš šport, saj je trenutno velika kriza in propadajo celo klubi iz različnih športnih 
panog. Dejstvo pa je tudi, da imajo sponzorji raje športe z žogo, kot sta nogomet in košarka, 
saj so ti privlačnejši za gledalce, so najbolj popularni in lahko tako zaslužijo več denarja. Na 
prireditvah moramo tudi paziti na tako imenovani ambush marketing, kjer se določeni hočejo 
okoristiti na tuj račun. Ne smemo pozabiti omeniti tudi medijev, ki so neposredno povezani s 
prireditvami. Danes tehnologija izjemno napreduje, zato so tu elektronski mediji, vendar je 
televizija še vedno najmočnejši medij obveščanja. Šport in televizija sta bila vedno v 
odličnem odnosu in tako je tudi, kar se tiče prireditev, neposreden prenos določene prireditve 
pred male zaslone privabi milijone gledalcev po vsem svetu.  

Po pregledu teoretičnih izhodišč različnih avtorjev smo se lotili konkretnega primera, ki smo 
ga izbrali za predstavitev organizacije športne prireditve, to je evropsko prvenstvo v košarki 
2013, ki bo letos potekalo v Sloveniji in bo največji športni dogodek v zgodovini samostojne 
Slovenije. Opisali smo začetek organizacije in kako je KZS prejela v roke evropsko prvenstvo 
za izvedbo. Predstavili smo vse udeležence, ki sodelujejo pri prireditvi, in našteli tudi vse 
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sponzorje, ki so finančno veliko pripomogli k temu, da se lahko ta projekt sploh izpelje. 
Spoznali smo, da bodo kot na vseh večjih športnih prireditvah veliko vlogo igrali prostovoljci. 
Pri načrtovanju prireditve smo naredili strateški in operativni načrt. Pri prvem smo opredelili 
vizijo in poslanstvo, napisali cilje in analizirali okolje s SWOT- in PEST-analizo ter določili 
strategije za uresničitev teh ciljev. Pri operativnem pa smo poudarili pomembnost upravljanja 
s človeškimi viri, katera komunikacijska orodja so uporabili organizatorji pri oglaševanju 
prvenstva, predstavili smo prizorišča in infrastrukturo, kjer se bo prvenstvo odvijalo, in 
pozornost namenili zelo pomembnemu finančnemu dejavniku prireditve.  

V zadnjem delu smo izvedli raziskavo in izdelali spletni anketni vprašalnik. Tako smo 
vključili tudi mnenje ljudi o organizaciji evropskega prvenstva. Anketa je vsebovala deset 
vprašanj zaprtega tipa in nekaj demografskih podatkov anketirancev. Na anketo so se odzvale 
103 osebe. Rezultate smo prikazali z grafi in jih podrobno opisali. Z raziskavo smo ugotovili, 
da se ljudje strinjajo, da smo se v Sloveniji lotili organizacije tako velike športne prireditve v 
teh kriznih časih in po njihovem mnenju bomo s prvenstvom še dodatno pridobili na 
prepoznavnosti. Na začetku smo si postavili tudi dve hipotezi. Prva je bila, ali je promocija 
evropskega prvenstva dovolj velika, in smo jo na osnovi ugotovitev rezultatov raziskave 
ovrgli. Druga hipoteza pa se je nanašala na vidik finančnih učinkov prireditve, to hipotezo pa 
smo potrdili.   

Tako velika prireditev bo zagotovo imela tudi številne učinke in bo prinesla nekatere 
priložnosti na ekonomskem, kulturnem in športnem področju ter tudi drugod. Pozitivno lahko 
vpliva na celotno gospodarstvo, najbolj pa se bo to poznalo v turizmu. Polni hoteli, več obiska 
v restavracijah in gostinskih lokalih, promovirala se bo vsa Slovenija skupaj z znamenitostmi. 
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Priloga 1  Anketni vprašalnik 
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Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni! 
 
Moje ime je Luka Kljakovič in sem študent Fakultete za management Koper. Pri zaključni 
projektni nalogi izvajam raziskavo o organizaciji evropskega prvenstva v košarki. Potrebujem 
vašo pomoč, zato vas naprošam, da iskreno odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. 
Anketa je anonimna. 
 
Splošni podatki 
 
Spol: 

 Moški 
 Ženski 

 
Starost: 

 15–25 
 26–35 
 36–45 
 45 in več 

 
Stopnja izobrazbe: 

 Osnovna šola 
 Srednja šola 
 Višja, visoka   
 Univerzitetna 
 Magisterij, doktorat 

 
1. Kako pogosto se udeležujete športnih prireditev? 

 Nikoli 
 Redko (1-krat na leto) 
 Občasno (2–5-krat na leto) 
 Pogosto (5–10-krat na leto)        
 Redno (več kot 10-krat na leto) 

 
2. Ali veste, da bo septembra v Sloveniji potekalo evropsko prvenstvo v košarki? 

 Da 
 Ne 

 
3. Kje ste izvedeli za to športno prireditev (če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z ne, 
nadaljujte z vprašanjem 5)? 

 TV                          
 Časopis, revije 
 Internet
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 Facebook  
 Jumbo plakati 
 Sorodniki, prijatelji 

 
4. Se vam zdi promocija evropskega prvenstva dovolj velika? 

 Da                         
 Ne 
 Lahko bi bila večja 

 
5. Se vam zdi pametno, da se je Slovenija odločila organizirati tako veliko prireditev v 
tem kriznem času? 

 Da 
 Ne 

 
6. Si boste ogledali kakšno tekmo evropskega prvenstva? 

 Da, po televiziji 
 Da, odšel bom na tekmo 
 Ne 
 Ne vem 

 
7. Razpon cen kart za prvi del tekmovanja bo od 15 do 35 EUR, za drugi del in vse 
zaključne boje pa od 4 do 180 EUR. Se vam to zdi predrago? 

 Da 
 Ne 

 
8. Organizatorji bodo za to prireditev potrebovali okoli 1000 prostovoljcev, ali bi sami 
sodelovali kot prostovoljec? 

 Ne 
 Ne, saj ni plačano      
 Bi, pa nimam časa 
 Da, saj je to super izkušnja 
 Sem se že prijavil 

 
9. Ali verjamete, da se bo Sloveniji ta športna prireditev finančno izplačala? 

 Da 
 Ne 
 Ne vem 

 
10. Ali menite, da bo Slovenija s to športno prireditvijo še dodatno pridobila na 
prepoznavnosti? 

 Da 
 Ne 
 Ne vem 

Hvala za sodelovanje! 


