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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je predstaviti management prireditev na primeru organizacije 

mednarodnega plavalnega tekmovanja Pokal Kopra. To predstavlja eno najbolj množičnih 

plavalnih tekmovanj v poletni sezoni v Sloveniji. Zanimalo nas je, kako bi lahko izkoristili 

priložnosti in izboljšali slabosti, da bi bila prireditev še uspešnejša. Z raziskavo, opravljeno 

med trenerji plavanja, smo se odločili, da pripravimo nov program za tekmovanje, ki bo 

trajalo dva dni. V teoretičnem delu diplomske naloge je na splošno predstavljena prireditev 

kot taka in pomembnejši dejavniki pri njeni organizaciji. Drugi del diplomske naloge obsega 

analizo dosedanjih tekmovanj Pokal Kopra in analizo izvedene raziskave. Zadnji del 

diplomske naloge pa vsebuje management prireditev na primeru novega programa za 

tekmovanje. 

Ključne besede: management, prireditve, tekmovanje, Plavalni klub Koper, organizacija. 

SUMMARY 

The purpose of this diploma thesis is to present the event management, based on the 

organisation of the international swimming competition Pokal Kopra (Prize of Koper). The 

latter represents one of the most massive swimming competitions that are held in the summer 

season in Slovenia. We were interested in how to take advantage of every possibility and 

solve any eventual issue in order for the event to be even more successful. Through a research 

conducted amongst swimming coaches we decided to prepare a new plan for a competition 

that would last for two days. In the theoretical part of this diploma thesis there is a general 

presentation of events and the important factors of their organizing. The second part of this 

diploma thesis comprises the analysis of all the past competitions Pokal Kopra and the 

analysis of the conducted research. The last part of this diploma thesis includes the 

management of social events based on a new plan for the competition. 

Keywords: management, competition, Swimming club Koper, events, organizing. 

UDK: 005.7:796(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodnem delu bomo opredelili problem in teoretična izhodišča, določili cilje in namen 

diplomskega dela. Opisali bomo predvidene metode, ki so nam pomagale pri doseganju ciljev, 

in predpostavke ter omejitve, s katerimi smo se srečali med pisanjem diplomskega dela. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Človek že od nekdaj teži k temu, da najpomembnejše dogodke v svojem življenju, na primer 

rojstvo, smrt, poroko in podobno, zaznamuje na poseben način, tako da mu bodo ostali za 

vedno v spominu. To močno željo po zaznamovanju vidnejših dogodkov občutimo še danes in 

trdimo lahko, da v današnjem času, ko nas povsod obdaja moderna tehnologija, ki nas 

siromaši pri osebnem stiku z drugimi osebami, postajajo prireditve vse pomembnejše, saj 

čutimo vse večjo potrebo po medsebojnem druženju. Raziskave kažejo (Getz 1997, po 

Sikošek 2010), da človek z udeležbo na raznih prireditvah zadovoljuje tako svoje fizične kot 

socialne potrebe, vendar je težnja po zadovoljitvi socialnih potreb močnejša. Za udeleženca pa 

udeležba na prireditvi pomeni tudi priložnost za umik iz vsakodnevne življenjske rutine 

(Sikošek 2010).  

Vsaka prireditev je organizirana z določenimi cilji in nameni, zato se vsaka loči od drugih. 

Prireditve lahko tako ločimo po velikosti (majhne, večje, velike), vsebini (športne, poslovne, 

kulturne in druge), namenu (javne ali zasebne) in drugih značilnostih. Vsaka ima različen 

pomen in je namenjena določeni ciljni publiki. Naj bo to poroka, športno tekmovanje, koncert 

ali gledališka predstava, vse to so prireditve, katerih organizacija se nam kot gledalcem 

oziroma udeležencem ne zdi težavna. Na njih se zabavamo, se družimo z ostalimi udeleženci, 

opazujemo dogajanje ali sodelujemo kot tekmovalci. V resnici pa je management prireditve 

kompleksen proces, pri katerem je treba upoštevati vse elemente, kot so načrtovanje, 

kontroliranje, financiranje, koordinacija dejavnosti, upravljanje virov in podobno. 

Najpomembnejši del managementa prireditev je zagotovo načrtovanje organizacije, ki zajema 

podrobnosti od oblikovanja ideje za programski načrt prireditve do njenega zaključka in se 

začne daleč pred samo izvedbo prireditve (Sikošek 2010).  

Za uspešno izvedbo prireditve je odgovoren manager prireditve. Ta ima nalogo, da uspešno 

poveže v celoto vse sestavine, ki se pri organizaciji pojavijo. Managerji se tako pri majhnih 

kot pri večjih prireditvah lotijo svoje naloge tako kot vsi ostali managerji uspešnih podjetij. 

Identificirajo cilje prireditve, celoten proces načrtovanja, izoblikujejo ekipo, ki uspešno 

opravlja svoje naloge in nadzira izbrano ekipo pri opravljanju svojih nalog, spremlja stroške, 

minimizira tveganja in sproti preverja, da vse poteka tako, kot je bilo načrtovano (Supovitz 

2005). 
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Med pomembne dejavnosti organizacije prireditev spada tudi urejanje dokumentacije ter 

pridobivanje dovoljenj za njeno organizacijo in izvedbo, še posebej, če gre za javno 

prireditev, ki jo izvajamo v javnem prostoru in se je bo udeležilo večje število subjektov 

prireditve, zlasti gledalcev in udeležencev.  

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen naloge je raziskati in preučiti najpomembnejše vidike organizacije izbrane prireditve 

ter predlagati nov program tekmovanja in druge izboljšave. 

Cilj diplomske naloge so: 

- raziskati razpoložljivo literaturo s področja managementa prireditev in opredeliti ključne 

pojme organizacije prireditve, 

- opredeliti ključne točke organizacije športne prireditve Pokal Kopra, 

- izdelati načrt organizacije izbrane prireditve, 

- predlagati možne izboljšave organizacije obstoječe prireditve, zato da bi bila prireditev v 

prihodnje z organizacijskega vidika uspešnejša. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri pisanju diplomske naloge smo uporabili različne metode dela: z metodama analize in 

sinteze smo preučili obstoječo literaturo in vire s področja managementa prireditev. S 

pomočjo deskriptivne metode smo povzeli najpomembnejše ugotovitve avtorjev. Na podlagi 

analize dostopne dokumentacije iz arhiva društva o organizaciji prireditve v preteklih letih 

smo opisali izbrano prireditev in na podlagi primerjalne analize predstavili najpomembnejše 

dejavnosti njene organizacije. 

Na podlagi intervjujev z izbranimi predstavniki društva in dolgoletnimi organizatorji izbrane 

prireditve ter na podlagi raziskave o zadovoljstvu klubov, ki se prireditve udeležujejo, smo 

identificirali ključne točke organizacije prireditve. Zadovoljstvo klubov, ki se tekmovanja 

udeležujejo, smo ugotavljali s kvantitativno metodo. S pomočjo ankete zaprtega tipa smo 

ugotavljali, kaj so tiste lastnosti, ki privabljajo udeležence, da se izbrane prireditve 

udeležujejo. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Naloga temelji na predpostavkah, da je treba za uspešno organizacijo športne prireditve 

upoštevati načela managementa prireditev. Da se izognemo neuspešni prireditvi in dosežemo 

zastavljene cilje, lahko s primerjavo podatkov iz prejšnjih let ugotovimo in predlagamo 

določene spremembe, nov program in druge izboljšave, ki bi pozitivno vplivale na uspeh 

prireditve. 
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Izbira metodologije, to je usmerjenost preučevanja dokumentacije za izbrano prireditev in 

izvedbe intervjujev s predstavniki organizatorja tekmovanja, predstavlja omejitev naloge v 

okvir preučevanja ene športne prireditve, ki ne omogoča posploševanja pridobljenih 

ugotovitev na vsa plavalna tekmovanja v Sloveniji. Prav tako lahko omejitev predstavlja slaba 

odzivnost pri odgovarjanju na ankete, poslane plavalnim klubom, ki so se v preteklih letih že 

udeležili izbrane prireditve. 
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2 MANAGEMENT PRIREDITEV 

Vsakodnevno se po celotnem svetu izvajajo raznovrstne prireditve, ki se jih tudi sami 

velikokrat udeležimo. Pojavljajo se v medijih, v naši lokalni skupnosti, televiziji ipd. Številni 

se jih udeležujemo, saj so odlično izhodišče za druženje, česar v današnjem času, času 

sodobne tehnologije, primanjkuje.  

Ena najbolj znanih prireditev, ki vsaka štiri leta pred televizijske zaslone pritegne na milijone 

gledalcev, so olimpijske igre. Prav tako si veliko gledalcev ogleda prestižno prireditev, kjer 

podeljujejo oskarje najboljšim filmskim igralkam in igralcem. Čeprav sta si po vsebini 

prireditvi popolnoma drugačni, ju veže skupna lastnost, to je njuna organizacija. 

Organizacija prireditve je kompleksen proces, potreben, da je prireditev izpeljana uspešno. 

Bolje je organizacija načrtovana, večja je možnost uspeha. V večini primerov za tem stojijo 

manager prireditve in ostali sodelujoči, ki so zasluženi za to, da vse poteka tako, kot je treba. 

2.1 Definicija prireditve 

Po svetu se vsakodnevno izvajajo in potekajo raznovrstne prireditve, ki so različno velike, 

namenjene določeni ciljni publiki in vsaka ima različen namen.  

V slovenskem jeziku lahko opazimo dvojnost pri uporabi izraza »prireditev«, saj lahko za isti 

pojem uporabimo tudi besedo »dogodek« (Sikošek 2010). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika dogodek opredeljuje kot »nekaj, kar se zgodi«, medtem 

ko je prireditev »javni dogodek, zlasti kulturni, športni, zabavni« (E-Slovar slovenskega 

knjižnega jezika 2014). 

Definicijo prireditve zasledimo tudi v Zakonu o javnih zbiranjih (ZJZ, Uradni list RS, št. 

64/11), kjer je definirana kot vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne 

športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge dejavnosti, tako da je udeležba brezpogojno 

ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Organizator prireditve javno oglašuje oziroma 

poziva ciljno publiko k udeležbi z javno objavo oziroma vabili (ZJZ 2011, 4. člen). 

Prireditve so torej dogodki, ki so namenjeni javnosti oz. določeni ciljni publiki in se med 

seboj razlikujejo glede na namen organizacije. Vsaka prireditev je edinstvena, saj nanjo 

vplivajo vedno drugačni dejavniki. Tako je na primer vsaka poroka drugačna in tudi športne 

prireditve, ki so tradicionalne in se izvajajo vsako leto, niso ponovljive. Vsako leto so namreč 

drugačne vremenske razmere, višja ali nižja razpoložljiva sredstva, različno število 

udeležencev in podobno. 

Prireditve so se prirejale že v preteklosti, dandanes pa imajo vedno večji gospodarski pomen. 

Pozitivno lahko vplivajo na turizem in skupnost v kraju, kjer so izvedene, prav tako pa lahko 

prinesejo dobiček društvu, ki jih organizira, in mu tako olajšajo nadaljnje delovanje. 
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Pojem prireditev sega v daljno človeško zgodovino. Prve prireditve, s katerimi je hotel človek 

obeležiti pomembnejše dogodke v svojem življenju, so bili razni obredi in prazniki. Ljudje že 

od nekdaj težimo k temu, da zaznamujemo in delimo pomembnejše dogodke s preostalimi, na 

primer rojstvo, poroko, smrt, rojstni dan, religijske obrede, športne dogodke in podobne 

mejnike v svojem življenju (Sikošek 2010).  

2.2 Vrste prireditev 

Avtorji v različni literaturi prireditve delijo na več načinov, največkrat glede na velikost, 

vsebino in namen.  

2.2.1 Vrste prireditev glede na velikost 

Prireditve lahko ločimo po velikosti glede na število udeležencev in njihovo medijsko 

odmevnost.  

Na podlagi kazalnikov prireditve delimo po velikosti na manjše, večje in velike: 

- Med manjše prireditve spadajo tiste, ki se jih udeleži manjše število obiskovalcev. V 

večini je to lokalno prebivalstvo, zato posledično tudi nimajo večjega vpliva na medije. 

Obiskovalci tovrstnih prireditev so predvsem domačini, sovaščani, naključni mimoidoči, 

gostje in turisti, ki prebivajo v nekem kraju ali njegovi okolici (McDonnell, Allen in 

O'Toole 1999). Med manjše prireditve lahko štejemo razne manjše športne prireditve, 

manjše koncerte, proslavljanje praznikov ipd. 

- Med večje prireditve lahko štejemo prireditve, za katere se zanima večje število ljudi, 

oziroma prireditve, ki privabijo večje število obiskovalcev iz celotne regije oziroma 

države in za katere mediji pokažejo večje zanimanje. Imajo neki regionalni in državni 

pomen (Sikošek 2010). Med večje prireditve lahko štejemo razna športna državna 

prvenstva, večje koncerte mednarodnih zvezdnikov ipd. 

- Velike prireditve (angl. mega events) pa so tiste, ki privabijo ogromno število 

obiskovalcev in pritegnejo veliko zanimanje medijev. Sem uvrščamo mednarodne 

prireditve svetovne razpoznavnosti, ki segajo zunaj državnih meja in imajo dolgoročne 

vplive na infrastrukturo, finance in ekologijo. Odličen primer velike prireditve so 

vsekakor olimpijske igre (Sikošek 2010). 

2.2.2 Vrste prireditev glede na vsebino 

Getz (1997) je prireditve ilustrativno razdelil na dve večji skupini: javne in zasebne. Obe 

skupini je razvrstil v manjše podskupine po področnem kriteriju. V preglednici 1 je za vsako 

vrsto prireditve navedenih nekaj najbolj značilnih prireditev.  
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Javne prireditve so tiste, ki so namenjene širši javnosti medtem, ko so zasebne namenjene le 

povabljenim.  

Preglednica 1: Razvrstitev prireditev po vsebini  

Javne prireditve Zasebne prireditve 

Kulturne Športne Osebne proslave 

- festivali 

- karnevali 

- verske prireditve 

- parade 

- spominske slovesnosti 

- profesionalne prireditve 

- amaterske prireditve 

- obletnice 

- družinska praznovanja 

- proslava ob spremembi statusa 

(poroka ...) 

Umetnostne/zabavne Izobraževalne/znanstvene Družbene prireditve 

- koncerti in predstave 

- podeljevanje nagrad 

- razstave 

- seminarji, delavnice 

- kongresi 

- zabava 

- ponovna srečanja 

Poslovne/komercialne Državno-politične  

- sejmi, prodajne razstave 

- konference, simpozij 

- donatorske prireditve 

- inavguracije 

- obisk državnikov 

- zborovanja 

 

Vir: Getz 1997. 

2.3 Športne prireditve 

Dnevno po vsem svetu poteka veliko raznovrstnih športnih prireditev. Vsaka je organizirana z 

različnimi nameni, nekatere so bolj tekmovalne, druge bolj rekreativno usmerjene. Ne glede 

na namen je pomembno, da se na tovrstnih prireditvah družijo ljudje, ki jih zanima ista 

dejavnost in v tistem trenutku pozabijo na vsakdanje življenjske težave ter se prepustijo 

športu. 

Šugman (1995) športne prireditve opredeljuje kot javni dogodek športnega obeležja. Pojem 

»športna prireditev« je težko definirati, saj ne obstaja neka osnova opredelitev. V Zakonu o 

javnih zbiranjih so te opredeljene kot javne prireditve, katerih skupna lastnost je, da je dostop 

dovoljen vsakomur. V Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 22/1998) je športna prireditev 

opredeljena kot organizirano športno srečanje ali tekmovanje. 

2.4 Zakonodaja 

Vsakdo, ki organizira kakršnokoli prireditev, mora biti seznanjen z zakonodajo s področja 

javnih prireditev. 
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2.4.1 Javni shodi in javne prireditve 

Javni shod oziroma javna prireditev je vsako organizirano zbiranje ljudi na prostem ali v 

zaprtem prostoru. Ta ima določenega organizatorja in vnaprej določen program. Udeležba na 

javnih shodih in javnih prireditvah je za vsakogar brezpogojna oziroma pod določenimi 

pogoji dovoljena vsakomur. V Zakonu o javnih zbiranjih (2011) je razlika med javnimi shodi 

in prireditvami definirana tako: 

Javni shod je organiziran z namenom izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega (širšega, 

splošnega) pomena ali nekega skupnega pomena, ki zadevajo le udeležence shoda. 

Javna prireditev je organizirana z namenom izvajanja kulturne, športne, zabavne, 

izobraževalne, verske ali katere druge aktivnosti. 

2.4.2 Dolžnost prijave  

Organizator je prireditev ali shod primoran prijaviti pristojni policijski postaji na območju, 

kjer je ta organizirana. Shod je treba prijaviti najmanj tri dni pred dnevom izvedbe, medtem 

ko je treba prireditev prijaviti najmanj pet dni pred dnevom prireditve (ZJZ, 7. in 11. člen). 

Če je za izvedbo shoda oziroma prireditve po Zakonu o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 

64/11) potrebno dovoljenje, mora organizator podati prošnjo pri upravni enoti, na območju 

katere se shod oziroma prireditev organizira, najmanj sedem dni pred dnevom prireditve, če 

poseben zakon ne določa drugače (ZJZ, 8. in 13. člen). 

Za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ali avto-moto športu na cesti in za druge 

prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, je treba vlogo za izdajo 

dovoljenja vložiti najmanj 30 dni pred začetkom prireditve pri pristojni upravni enoti (ZJZ, 

člen 21a). Če prireditev poteka na območju dveh ali več upravnih enot, je vlogo treba podati 

pri vseh upravnih enotah, kjer bo prireditev potekala. 

V preglednici 2 je predstavljeno, v katerem primeru je treba prireditev prijaviti na upravni 

enoti in kdaj je dovolj, da prireditev prijavimo samo policiji. 

K vlogi za prijavo prireditve ali pridobitev dovoljenja je organizator dolžan priložiti tudi 

različna dovoljenja ali dokazila, odvisno od tega, kaj se bo na prireditvi dogajalo oziroma 

uporabljalo: 

- uporaba zvočnih naprav, 

- zapora lokalne ceste, 

- zapora državne ceste, 

- prireditev na vodi, 

- zagotovitev zdravstvenega varstva, 
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- program prireditve, 

- načrt varovanja, 

- požarno varstvo, 

- soglasje lastnika prireditvenega prostora, 

- a-teste naprav (šotorov, odrov ipd.), 

- elaborat ognjemeta, 

- reševalci iz vode. 

Preglednica 2:  Komu je treba prireditev prijaviti 

P
o

li
c

ij
a

 

 
Prireditve in shodi na cesti, parkiriščih (javnih), zapore ceste X 

U
p

r
a

v
n

a
 e

n
o

ta
 

 
Ob vodi, na vodi X 

 
Uporaba ognja, ognjemeta X 

 Šotori, odri, konstrukcije, vozila, letala X 

 Športne prireditve: 1. državna liga, mednarodne prireditve X 

X Ostale športne prireditve  

 Zbiranje živali X 

 Če se pričakuje več kot 3000 ljudi. X 

X Ostale prireditve  

Vir: Plavalni klub Koper 2014. 

2.5 Organizacija prireditev 

Za vsako prireditev, ki se organizira, je priporočeno, da se ta vnaprej načrtuje oziroma se 

pripravi izvedbeni načrt, saj se tako lažje izognemo neuspehu. Načrtovanje prireditve lahko 

organizatorju in ostalim subjektom prinese veliko pozitivnih učinkov. Managerjem prireditve 

izvedbeni načrt pomaga pri odkritju in odpravljanju težav, ki se pojavijo med organizacijo. 

Tako je tveganje za neuspeh veliko manjše (Bowdin idr. 2001).  

Preden začnemo prireditev načrtovati, poiščemo odgovore na pet Goldbattovih vprašanj, 

znanih kot 5 W-jev, ki bodo predstavljala izhodišče za oblikovanje načrta (Bubnič idr. 2009). 

Why – zakaj se bo dogodek zgodil? 

Z odgovorom na prvo vprašanje opredelimo razlog, zakaj želimo prireditev organizirati in 

katere cilje želimo doseči z njeno izvedbo.  

Who – kdo bodo subjekti prireditve? 

Z odgovorom na to vprašanje določimo subjekte, ki so pomembni za uspeh prireditve. S 

pomočjo informacij iz primarnih in sekundarnih virov določimo tudi njihove pričakovane 
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koristi ter njihovo število. Pomembno je določiti tudi ciljno občinstvo prireditve, torej kdo se 

bo prireditve udeležil (Goldbatt 1997, po Sikošek 2010). 

When – kdaj bo prireditev potekala? 

Za množično udeležbo na dogodku je ključnega pomena tudi premišljena izbira termina. 

Dobro se je tudi prepričati, da se na izbrani termin ne dogaja kaj pomembnega oziroma 

podobnega za našo ciljno skupino. Dogodki potekajo vse leto, največ pa v pomladnih in 

jesenskih mesecih, ko so vremenske razmere najbolj ugodne (Bubnič idr. 2009). 

S tem ko izbiramo termin prireditve, določimo tudi njeno trajanje, tako da ne bo prizadeto 

zdravje udeležencev in da bodo temeljni cilji prireditve uresničeni (Šugman 1995, po Sikošek 

2010). 

Where – kje se bo prireditev izvajala? 

Prireditev z odgovorom na to vprašanje geografsko umestimo v določen prostor. Določimo 

torej kraj in prostor, kjer bo prireditev potekala. To pa je odvisno od velikosti in vrste 

prireditve, saj ima vsaka drugačne zahteve. Preden dokončno izberemo prostor in kraj, 

postavimo prostorske zahteve (velikost prostora, dostopnost, športna infrastruktura ipd.), ki 

bodo zadoščale prireditvi. Izbira pravega prireditvenega prostora je zelo pomemben dejavnik, 

saj vpliva na višino stroškov, na ugled prireditelja in prireditve ter predvsem na število 

obiskovalcev (Sikošek 2010). 

Bubnič in soavtorji (2009) navajajo nekaj ključnih dejavnikov, ki so nam v pomoč pri izbiri 

prizorišča: 

- ujemanje prizorišča z namenom dogodka, 

- proračun, ki je na voljo za organizacijo prireditve, 

- velikost in zmogljivost prizorišča, 

- razpoložljivost prizorišča na izbrani termin, 

- ugled prizorišča, 

- dostopnost prizorišča, 

- velikost in urejenost parkirišča, 

- oprema, ki je na prizorišču na voljo, 

- tehnične zmogljivosti prizorišča, 

- urejenost in opremljenost prostorov, 

- komunikacijska sredstva (dostop do spleta, telefona). 
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What – kaj organizirati? 

Zadnje vprašanje se nanaša na samo vsebino dogodka, ki je odvisna od njegove ciljne skupine 

in namena. V tej fazi na splošno določimo, kakšna bo osrednja tema prireditve. Pri tem 

vprašanju strnemo vse odgovore na prejšnja vprašanja (Bubnič idr. 2009).  

2.6 Načrtovanje prireditve 

Ko dobimo odgovore na vsa začetna vprašanja, se lotimo konkretnega načrtovanja prireditve. 

Pri organizaciji neke prireditve je načrtovanje začetna in hkrati tudi najpomembnejša faza v 

managementu prireditev, saj v njej postavimo temelj vsem nadaljnjim dejavnostim v zvezi s 

samo pripravo, izvedbo in zaključkom prireditve (Sikošek 2010). 

Če organizator prireditev ne načrtuje vnaprej in ne pripravi načrta izvedbe, je možnost, da 

prireditev ne poteka po načrtih, veliko večja. To pa lahko razočara tako prireditelje kot tudi 

ostale udeležence (Bowdin idr. 2001). 

Načrt prireditve mora biti jasen in prilagodljiv. Managerju prireditve predstavlja vodilo za 

uspešno izvedbo prireditve, zato je pomembno, da pri načrtovanju upoštevamo vse dejavnike, 

na primer vremenske, kulturne, ekonomske, politične ipd., ki lahko izvedbo ogrozijo (Bowdin 

idr. 2001). 

Načrtovanje prireditve je kompleksen proces in poteka na dveh stopnjah. Najprej določimo 

strateški načrt in opredelimo dolgoročne cilje. Na drugi stopnji pa z operativnim načrtom 

določimo, kako zastavljene cilje doseči (Sikošek 2010). 

2.6.1 Strateški načrt 

McDonnell, Allen in O'Toole (1999) strateški načrt opredeljujejo kot načrt za opredelitev 

dolgoročnih načrtov prireditve in primernih strategij za njihovo doseganje. Strateški načrt je 

sestavljen iz štirih stopenj. 

Prvi korak predstavlja opredelitev poslanstva. Prireditve nastanejo s tem, ko ena oziroma več 

oseb verjame, da lahko z organizacijo prireditve zadovolji potrebe neke organizacije, mesta 

ali družbe. Poslanstvo določa namen, s katerim je prireditev organizirana, in temeljno 

sporočilo. Poslanstvo je večinoma opisano v nekaj stavkih, ki dajejo odgovor na slednja 

vprašanja (McDonnell, Allen in O'Toole 1999): 

- Katera je naša ciljna skupina udeležencev? 

- Katere potrebe bo udeležba na prireditvi zadovoljila? 

- Kaj želijo doseči organizatorji?  
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Drugi korak predstavlja opredelitev ciljev prireditve. Dobro zastavljeni cilji so pomembni za 

uspešno načrtovanje prireditve.  

Pri postavljanju ciljev si lahko pomagamo s formulo SMART, po kateri morajo biti cilji 

vsakega dogodka (Bubnič idr. 2009): 

- pomembni (significant) – cilji so v skladu s poslanstvom podjetja, 

- merljivi (measurable) – cilji morajo biti izraženi v taki obliki, da jih lahko po koncu 

prireditve ocenimo oz. izmerimo, ali smo jih dosegli, 

- dosegljivi (attainable) – cilji morajo biti izvedljivi glede na vire organizacije, 

- relevantni (relevant) – relevantni za ciljno skupino dogodka, 

- pravočasni (timely) – cilji so aktualni in dosegljivi v času, ki je na voljo. 

McDonnell, Allen in O'Toole (1999) za tretji korak pri načrtovanju prireditve uvrščajo analizo 

zunanjega in notranjega okolja. S pomočjo analize SWOT1 lahko analiziramo celoten položaj 

prireditve s preučitvijo njenih slabosti, prednosti, priložnosti in nevarnosti. 

Analiza SWOT predstavlja hitro in učinkovito metodo za analiziranje notranjega in zunanjega 

okolja. Z odgovori na pet Goldbattovih W-jev smo dobili izhodišča za prireditev, analiza 

SWOT pa nam pomaga ugotoviti izvedljivost in aktualnost načrtovane prireditve glede na 

naše zmogljivosti, stanje družbenega in gospodarskega okolja ter glede na delovanje 

konkurence (Bubnič idr. 2009). 

Analiza notranjega okolja je analiza prednosti in slabosti, ki se nanašajo na fizične, finančne, 

informacijske in finančne vire znotraj same prireditve. Analiza zunanjega okolja pa 

predstavlja analizo priložnosti in nevarnosti ter zajema analizo kulturnih, socialnih, 

ekonomskih, političnih, tehnoloških, vremenskih in demografskih dejavnikov ter tudi analizo 

konkurenčnega okolja (McDonnell, Allen in O'Toole 1999, po Sikošek 2010). 

Analiza nam pomaga pri nadaljnjem načrtovanju prireditve s ciljem, da prednosti poudarimo, 

priložnosti izkoristimo, nevarnostim se izognemo in slabosti zmanjšamo ali jih odpravimo 

(Sikošek 2010). 

Četrti in zadnji korak strateškega načrta predstavlja oblikovanje strategij za doseganje 

zastavljenih ciljev. Strategij, ki jih lahko uporabimo pri prireditvah, je več (McDonnell, Allen 

in O'Toole 1999): 

- Strategija združitve oziroma stabilnosti. S to strategijo zadržujemo ponudbo na obstoječi 

ravni z omejenim številom vstopnic za prireditev. Strategija je uspešna, saj je ponudba 

fiksirana in povpraševanje po vstopnicah se povečuje. 

- Strategija rasti. Rast predstavlja povečanje prireditvenih elementov glede na prejšnja 

leta. Povečamo lahko prihodke, število obiskovalcev, število dogodkov in podobno. 

                                                 
1 SWOT je okrajšava za naslednje izraze v angleškem jeziku: slabosti, prednosti, priložnosti in 
nevarnosti (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
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Veliko prirediteljev stremi k temu, da bo njihova prireditev vsako leto večja in 

uspešnejša. Vendar uspeh ni pogojen z njeno rastjo. Da bi bila prireditev za udeležence 

uspešnejša in kakovostnejša, ni nujno, da mora biti večja ali da je večje število njenih 

udeležencev. Kakovost lahko izboljšamo z boljšim načrtovanjem. 

- Strategija zmanjšanja. Obratno kot pri strategiji rasti je bistvo te strategije, da zmanjšamo 

prireditvene elemente glede na prejšnje stanje. Čeprav bi lahko strategijo razumeli kot 

negativen pristop, je lahko končni rezultat kakovostnejša prireditev, saj se lažje in 

konkretneje posvetimo izboljšanju tistih elementov, ki smo jih izbrali. 

- Kombinirana strategija. Pri kombinirani strategiji lahko uporabimo kombinacijo vseh 

prej naštetih strategij. 

2.6.2 Operativni načrt prireditev 

Ko je strateški načrt pripravljen, lahko začnemo oblikovati operativni načrt. Ta je sestavljen iz 

časovno krajših nalog, ki opisujejo, kako bomo uresničili zadane cilje. McDonnell, Allen in 

O'Toole (1999) ločijo stalen in enkraten operativni načrt. 

Stalen operativni načrt sestavljajo postopki, pravila in metode za izvedbo prireditve. Te 

dejavnosti lahko pri vsaki naslednji prireditvi uporabimo znova. 

Enkraten operativni načrt pa zajema več manjših vsebinsko različnih načrtov, ki izhajajo iz 

programskega načrta. Operativni načrt bomo podrobneje predstavili v empiričnem delu 

diplomske naloge (McDonnell, Allen in O'Toole 1999; Sikošek 2010). 
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3 ANALIZA ŠPORTNE PRIREDITVE POKAL KOPRA 

V naslednjem poglavju bomo predstavili Plavalni klub Koper, organizatorja mednarodnega 

plavalnega tekmovanja Pokal Kopra. Tekmovanje bomo zgodovinsko opredelili in analizirali, 

katere dejavnike pri organizaciji bi lahko izboljšali, da bi bila prireditev še uspešnejša. S 

pomočjo analize SWOT in anketnih vprašalnikov bomo v naslednjem poglavju sestavili nov 

program tekmovanja. 

3.1 Plavalni klub Koper 

Tekmovanje Pokal Kopra je nastalo pod okriljem Plavalnega kluba Koper (v nadaljevanju 

PKK). PKK je bil ustanovljen leta 1958 kot sekcija kasnejšega plavalnega in vaterpolo kluba 

Koper. V prvih letih je klub gojil tako plavanje kot vaterpolo in skoke v vodo, ki jih je zaradi 

slabih pogojev in nezanimanja zanje hitro opustil. Leta 1990 sta se sekciji plavalnega in 

vaterpolo kluba ločili na samostojna kluba. PKK je v Obalno-kraški regiji najstarejše društvo 

na področju plavalnega izobraževanja. Dejavnosti kluba so bile vsa leta učenje plavanja otrok 

in odraslih ter razvijanje vrhunskih plavalcev, ki jih je imel klub v 55 letih svojega delovanja 

kar nekaj (Šarkanj 1993).  

PKK je v zgodovini svojega obstoja organiziral veliko prireditev, tako množičnega kot 

tekmovalnega značaja. Z odprtjem novega olimpijskega bazena leta 2001 je klub dobil 

ustrezno infrastrukturo za organizacijo večjih tekmovanj, tudi na mednarodni ravni. 

Klub letno organizira več različnih tekmovanj in prireditev, nekatera v okviru projektov 

Plavalne zveze Slovenije in Športne zveze Koper. Na takšen način pridobiva dodatna sredstva 

za njihovo izvedbo.  

To so (Plavalni klub Koper 2014): 

- prijateljska srečanja med primorskimi klubi, 

- Pokal Kopra, 

- Dnevi slovenskega plavanja, 

- Mini plavalni maraton, 

- Uživajmo ob morju, 

- Dnevi odprtih vrat koprskega športa, 

- Slovenija plava, 

- Voda za vse. 
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3.2 Mednarodno plavalno tekmovanje Pokal Kopra 

Pokal Kopra so prvič organizirali leta 2008, ko je klub praznoval 50. obletnico svojega 

delovanja. Z organizacijo večjega mednarodnega srečanja so želeli plavalno smetano 

pripeljati tudi na Obalo ter tako približati plavanje, kot vrhunski šport, tudi prebivalcem te 

regije (Plavalni klub Koper 2014). 

Olimpijski bazen v Žusterni predstavlja odlično infrastrukturo za organizacijo večjih 

tekmovanj, tako plavalnih kot vaterpola. Ta je edini bazen (javni športni objekt) v Sloveniji in 

bližnji okolici, ki se nahaja v neposredni bližini morja, in hkrati edini olimpijski bazen na 

slovenski Obali s sladko vodo (pogoj za organizacijo državnih prvenstev in velikih 

tekmovanj). Pokal Kopra vsako leto obišče veliko plavalcev in njihovih spremljevalcev, ki 

tekmovanje izkoristijo tudi za obisk slovenske Obale (Šarkanj 2014). 

Mednarodno srečanje Pokal Kopra je enodnevno tekmovanje, ki poteka v dveh delih. 

Tekmovanje je namenjeno vsem starostnim kategorijam. Tekmuje se v devetih disciplinah, 

predvsem sprinterskega značaja, saj je tekmovanje omejeno na en dan. (Program za izvedbo 

Pokala Kopra 2014 je v prilogi 1.) 

Pokal Kopra je eno najbolj množičnih slovenskih tekmovanj (priloga 2), ki se ga poleg 

slovenskih klubov udeležijo tudi klubi iz tujih držav, kar je dalo tekmovanju mednarodni 

značaj. Vsako leto sodelujejo tudi reprezentance tujih držav, ki se med tekmovanjem 

pripravljajo v Kopru. Število tekmovalcev, startov in sodelujočih klubov, udeležencev 

dosedanjih tekmovanj, je prikazano v preglednici 3. 

Preglednica 3:  Podatki dosedanjih izvedb tekmovanja za Pokal Kopra 

Datum 

Število 
slovenskih 

klubov 

Število klubov iz tujine 
Število 

plavalcev 

Število 
startov 

5. 7. 2008 13 4 (Italija, Češka, Latvija, Litva) 241 732 

4. 7. 2009 14 6 (Hrvaška, Belgija, Češka, Italija, Latvija) 219 701 

3. 7. 2010 20 5 (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Italija) 365 1.158 

9. 7. 2011 16 3 (Hrvaška, Italija, Bosna in Hercegovina, 313 1.051 

30. 6. 2012 18 6 (Bosna in Hercegovina, Italija, Hrvaška) 332 1.109 

3. 7. 2013 16 3 (Italija, Španija) 287 1.006 

5. 7. 2014 19 4 (Italija, Avstrija, Velika Britanija) 380 1.339 

Vir: Plavalni klub Koper 2014. 
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3.3 Začetna vprašanja  

Vodstvo PKK je leta 2008 svojo 50. obletnico obstoja počastilo z organizacijo prvega večjega 

srečanja na Obali. Pri vprašanju, zakaj tekmovanje organizirati na mednarodni ravni, so si 

pomagali z odgovori na pet Goldbattovih vprašanj. 

Zakaj se bo dogodek zgodil? 

Tekmovanje je bilo organizirano za 50. obletnico delovanja PKK. Organizator je s tovrstnim 

tekmovanjem želel približati plavanje kot tekmovalni šport prebivalcem obalnih mest. 

Kdo so subjekti prireditve? 

Subjekti tekmovanja so tekmovalci (slovenski in tuji), njihovi trenerji in spremljevalci ter vsi 

ljubitelji plavanja. 

Kdaj bo prireditev potekala? 

Termin tekmovanja je organizator določil glede na razpoložljive datume v koledarju 

tekmovanj Plavalne zveze Slovenije. Tekmovanje se izvaja v poletnem času, saj 

infrastruktura, v kateri tekmovanje poteka, v zimskih mesecih ni primerna za organizacijo 

večjega tekmovanja. Prav tako je organizator želel tekmovanje izvesti pred zaključkom 

poletne tekmovalne sezone, ki se konča z državnimi prvenstvi. 

Kje se bo prireditev izvajala? 

Pri izbiri prostora organizator ni imel težav, saj je za tovrstno tekmovanje primeren samo 

olimpijski bazen v Žusterni, ki se nahaja v neposredni bližini morja. V okolici bazena je tudi 

dovolj prostora za postavitev montažnih tribun. V bližini je tudi velik parkirni prostor, hotel, v 

katerem lahko prebivajo tekmovalci iz tujine, in nekaj restavracij, kjer se lahko tekmovalci 

med odmorom okrepčajo. Organizator pričakuje med 200 in 500 tekmovalcev. Omejitev 

predstavljata dve dejstvi: tekmovanje je v času najvišje poletne sezone in poteka v bazenu na 

kopališču, ki ima za to omejene kapacitete za gledalce. 

Kaj organizirati? 

Pokal Kopra uvrščamo med mednarodna plavalna tekmovanja. Prireditev je organizirana kot 

javna prireditev, katere namen je tudi povečanje prepoznavnosti plavalnega športa v Mestni 

občini Koper. Pokal Kopra poleg same tekmovalne vsebine predstavlja tudi odlično priložnost 

za druženje med plavalci in trenerji. 
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3.4 Analiza notranjega in zunanjega okolja  

Na podlagi izsledkov opravljenih analiz preteklih izvedb tekmovanja Pokal Kopra bomo 

izdelali analizo notranjega in zunanjega okolja. Uporabili bomo metodo analize SWOT. Z 

analizo notranjega okolja bomo iskali prednosti in slabosti, z analizo zunanjega okolja pa 

nevarnosti in priložnosti. Namen analize je ugotoviti tiste nevarnosti in slabosti, ki se jim 

lahko izognemo oziroma jih popravimo, ter tiste prednosti in priložnosti, ki jih lahko še 

izboljšamo ali izkoristimo. Analizo zunanjega okolja predstavljamo v preglednici 4, 

notranjega pa v preglednici 5. 

Preglednica 4: Analiza zunanjega okolja 

O (opportunities – priložnosti) T (threats – nevarnosti) 

- Minimalni zaslužek za prihodnje projekte, ki 
jih bo pripravil PKK. 

- Priložnost za druženje med tekmovalci 

- Veliko število udeleženih domačih in tujih 
klubov 

- Izmenjevanje strokovnih mnenj med trenerji 

- Bližina prenočišč 

- Bližina restavracij s toplimi obroki 

- Postavitev montažnih tribun za gledalce in 
plavalce 

- Finale pod reflektorji 

- Sprememba programa 

- Razširitev programa na dvodnevno 
tekmovanje 

- Večja medijska podpora prireditvi 

- Vremenske razmere – prireditev se izvaja na 

odprtem. 

- Temperatura bazenske vode 

- Pomanjkanje sponzorskih sredstev 

- Prenizek proračun za tekmovanje 

- Omejena postavitev zaščitnih šotorov pred 

soncem 

- Plima zmanjša obseg prireditvenega prostora. 

- Prostovoljci – niso zavezani k prisotnosti na 

tekmovanju. 

- Tekmovanje ni dovolj medijsko 

izpostavljeno. 
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Preglednica 5: Analiza notranjega okolja 

S (strenghs – prednosti) W (weaknesses – slabosti) 

- Termin tekmovanja – priložnost za doseganje 
norm za večja tekmovanja in državna 
prvenstva 

- Vpis v koledar LEN2 

- Visoka udeležba tekmovalcev – 

konkurenčnost med tekmovalci 

- Vabilo najboljšim domačim in tujim 
plavalcem na tekmovanje 

- Veliko prostovoljcev – starši in nekdanji 

plavalci, ki pomagajo pri organizaciji. 

- Lokacija prizorišča – bližina morja in 
mestnega jedra 

- Kratke discipline – priložnost za mlajše 
kategorije plavalcev 

- Neenakomerno porazdeljene naloge pri 

organizaciji prireditve 

- Nizek proračun 

- Nizke denarne nagrade za zmagovalce 

- Samo krajše discipline – manj vrhunskih 

športnikov 

- Dostopnost – pomanjkanja parkirnih mest 

zaradi turistične in kopalne sezone 

- Malo prostora ob strani bazena 

- Bazen brez tribun 

- Dolg odmor med prvim in drugim delom 

tekmovanja – višek kopalne sezone 

 

                                                 
2 LEN (Ligue Europeene de Natation) je Evropska plavalna zveza. 
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4 ANALIZA RAZISKAVE  

V diplomski nalogi se ukvarjamo z različnimi vidiki organizacije plavalnega tekmovanja 

Pokal Kopra. Glede na zastavljeni problem nas je zanimalo predvsem mnenje trenerjev, saj so 

v glavnem oni tisti, ki tekmovanja izbirajo. Zanimalo nas je predvsem, kaj jim je pomembno 

pri izbiri tekmovanja, kaj pri sami izvedbi in kakšno mnenje imajo o Pokalu Kopra, če so ga 

že obiskali. S pomočjo raziskave in opravljene analize SWOT bomo pripravili nov program 

tekmovanja Pokal Kopra.  

4.1 Metodologija 

Glede na zastavljene cilje naloge smo izbrali kvantitativno metodo raziskovanja. Odločili smo 

se, da bomo podatke zbirali z metodo ankete, saj bomo tako najlaže pridobili želene rezultate. 

Anketni vprašalnik smo pripravili na podlagi analize SWOT. Namenjen je bil trenerjem 

plavanja, ker ti odločajo, katerih tekem se bodo njihovi plavalci udeležili. Cilj ankete je 

ugotoviti, ali so rezultati analize SWOT, predvsem priložnosti, primerni pri nadaljnji 

organizaciji tekme Pokal Kopra. 

Anketni vprašalnik (priloga 3) smo razdelili na dva sklopa, in sicer na sklop vprašanj, ki se na 

splošno nanašajo na vsa tekmovanja, ter na sklop vprašanj, ki se konkretno nanašajo na 

tekmovanje Pokal Kopra. Ta del so lahko izpolnili le tisti anketiranci, ki so se tekme udeležili. 

Anketni vprašalnik je bil objavljen s spletnim orodjem www.1ka.si. Povezavo do vprašalnika 

smo posredovali morebitnim anketirancem na dva načina: na elektronski naslov slovenskih 

plavalnih klubov in trenerjem samim. Elektronske naslove nam je iz klubske baze 

posredovala predsednica PKK. 

Anketni vprašalnik je bil poslan 12. 12. 2013. Podatke smo zbirali vse do 12. 3. 2014 z 

vmesnim ponovnim pozivom, saj je bila odzivnost nizka.  

4.2 Omejitve 

Čeprav je Pokal Kopra mednarodno tekmovanje, smo se pri raziskavi omejili samo na 

slovenske plavalne trenerje, saj smo imeli omejen dostop do tujih. Prav tako nismo pridobili 

stikov vseh trenerjev in plavalnih klubov v Sloveniji, saj se nekateri ne ukvarjajo s 

tekmovalnim plavanjem. Rešenih je bilo 35 anket, kar je glede na ciljno populacijo, ki smo jo 

želeli anketirati, zadostno. V raziskavo je bilo vključenih tudi nekaj najboljših slovenskih 

trenerjev, ki trenirajo reprezentanco. 
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4.3 Hipoteze 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj hipotez, iz katerih so izhajala anketna vprašanja. 

Spodnje hipoteze se nanašajo na splošne vidike tekmovanj: 

- H1: Trenerji raje izberejo enodnevna tekmovanja. 

- H2: Trenerji se raje udeležijo tekmovanj z raznoliko izbiro disciplin. 

- H3: Trenerjem je pomemben termin tekmovanja. 

- H4: Trenerjem je pomemben kraj tekmovanja 

- H5: Trenerjem je pomembna bližina mestnega jedra. 

- H6: Trenerjem je pomembna dodatna animacija za trenerje. 

- H7: Trenerjem je pomembna dodatna animacija za plavalce. 

- H8: Trenerjem je pomembna cena startnine. 

- H9: Trenerjem je pomembno, da za dodatno ponudbo poskrbi prireditelj. 

Naslednje hipoteze se nanašajo konkretno na tekmovanje Pokal Kopra: 

- H10: Trenerji so zadovoljni z organizacijo Pokala Kopra. 

- H11: Trenerji bi se Pokala Kopra udeležili tudi, če bi tekmovanje trajalo dva dni. 

- H12: Trenerji svoje plavalce pripeljejo na Pokal Kopra zaradi nagrad za zmagovalca. 

- H13: Trenerji svoje plavalce pripeljejo na Pokal Kopra zaradi ugodnega termina izvedbe. 

- H14: Trenerji svoje plavalce pripeljejo na Pokal Kopra zaradi kraja izvedbe. 

4.4 Opis vzorca 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 35 trenerjev, od tega 22 moških in 13 žensk. V povprečju 

so anketiranci stari 42 let in se s trenerstvom ukvarjajo povprečno 18 let. Pri obeh podatkih je 

standardni odklon precej velik (11,28 in 10,14), kar kaže na dokaj raznolik vzorec. To 

pomeni, da je bilo v vzorec vključenih veliko mlajših kot tudi starejših trenerjev. Iz razlik pri 

izkušnjah in starosti izhaja tudi razdelitev po kategorijah plavalcev, ki jih trenerji trenirajo. Te 

so enakomerno zastopane, kar lahko vidimo iz slike 1. 

Ker lahko posamezen trener trenira tudi po več kategorij plavalcev, je število frekvenc večje, 

kot je število anketiranih trenerjev. 

Trenerji povprečno trenirajo po 22 plavalcev, vendar je tudi pri tem podatku standardni 

odklon velik (10 plavalcev), kar pomeni, da različni trenerji, ki so reševali anketo, delajo z 

različno velikimi skupinami. 
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Slika 1: Porazdelitev kategorij plavalcev, ki jih anketirani trenerji trenirajo 

Z anketnim vprašalnikom smo zajeli različne starostne skupine trenerjev z manj in več 

izkušnjami, ki trenirajo različne kategorije plavalcev, kar nas pri izvedbi tekmovanja Pokal 

Kopra zanima, saj je to namenjeno vsem starostnim skupinam plavalcev. Vzorec ocenjujemo 

kot ustrezen za obravnavo. 

4.5 Analiza  

V nadaljevanju bomo predstavili podatke, ki so povezani s temo diplomske naloge.  

Najprej nas je zanimalo, kako pogosto se trenerji s svojimi plavalci udeležujejo tekmovanj v 

Sloveniji in v tujini v enem letu. 

Preglednica 6: Število obiskanih tekmovanj na letnem nivoju 

 Veljavno Število enot Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 

Slovenija 34 35 15,7 7,2 2 32 

Tujina 35 35 4,8 5,7 1 34 

 

V povprečju se anketiranci udeležijo šestnajstih tekem v Sloveniji in petih v tujini. Od tega v 

Sloveniji najmanj dveh, največ pa 34. Tekmovanja v tujini se vsak od anketirancev udeleži 

vsaj enkrat letno. Pri maksimumu udeleženih tekem v tujini smo imeli pri analizi nekaj 

pomislekov, saj je vrednost kar visoka. Vendar smo presodili, da se trenerji, ki trenirajo tudi 

plavalce, ki so člani reprezentance, in hkrati tudi več kategorij plavalcev, udeležujejo več 

tekem v tujini, saj mednje spadajo tudi evropska in svetovna prvenstva ter olimpijske igre.

Slika 2 prikazuje odgovore na vprašanje, katerih tekem se trenerji najraje udeležujejo. 
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V približno enaki meri so anketirancem všeč enodnevna (43 %) in dvodnevna (40 %) 

tekmovanja, v manjši meri pa večdnevna (17 %). 

Enodnevna Dvodnevna Večdnevna
 

Slika 2: Tekmovanja, ki se jih trenerji raje udeležijo s svojimi plavalci. 

Preglednica v prilogi 4 prikazuje odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na splošne vidike 

tekmovanj. Navedene so trditve, o katerih so trenerji podali stopnjo strinjanja na petstopenjski 

lestvici z vrednostmi: sploh se ne strinjam, ne strinjam se, deloma se ne strinjam in deloma se 

strinjam, strinjam se ter popolnoma se strinjam. Na vsako vprašanje je odgovorilo vseh 35 

anketirancev. 

Večina trenerjev (83 %) se najraje udeležuje tekmovanj, kjer je konkurenca plavalcev močna 

in so njihovi plavalci bolj motivirani.  

Pri trditvi, da se raje udeležujejo tekmovanj s krajšim programom, kjer se plava manj 

disciplin, so bili trenerji različnega mnenja. S trditvijo se jih ne strinja 48 %, medtem ko se 

35 % anketirancev z izjavo strinja. Ta trditev nas je zanimala, saj je Pokal Kopra enodnevna 

tekma in je zato program disciplin krajši.  

Zanimivi so rezultati naslednje trditve, saj se kar 72 % trenerjev raje udeleži tekmovanj s 

pestrim programom disciplin, tudi če tekmovanje traja dva dni. Ti rezultati tudi sovpadajo z 

odgovori iz slike 2, kjer so trenerji izrazili, da se v enaki meri najraje udeležujejo tako 

enodnevnih kot dvodnevnih tekmovanj. Prav tako so jim ljubša tekmovanja, kjer se ne plavajo 

samo kratke discipline (50- in 100-metrske), saj ni nihče od anketirancev obkrožil, da se s 

trditvijo popolnoma strinja, medtem ko je 72 % trenerjev označilo, da se s trditvijo, da raje 

izberejo tekmovanja s krajšimi disciplinami, ne strinjajo. Nedvomno je za trenerje pri izbiri 

tekmovanja pomembno doseganje limitov oz. rezultatov, ki pogojujejo udeležbo na velikih 

tekmovanjih in državnih prvenstvih. 

Trenerji so prav tako deljenega mnenja pri trditvi, da pri izbiri tekmovanj gledajo na višino 

startnine, ki so na vsaki tekmi različno visoke. Pričakovali smo, da bo višina startnine 

predstavljala pomemben dejavnik pri izbiri tekmovanj in se večina ne bo strinjala s podano 

trditvijo, vendar se kar 37 % anketirancev z izjavo, da jim pri izbiri tekmovanja višina 
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startnine ni pomembna, strinja ali popolnoma strinja. Nekaj anketirancev je bilo pri tej trditvi 

neodločenih (23 %), preostalih 35 % pa se z izjavo ne strinja in jim višina startnine 

predstavlja pomemben dejavnik pri izbiri tekmovanj. 

Kar 68 % anketirancev pa se strinja z izjavo, da tekmovanja, ki se ga bodo udeležili, izbirajo 

glede na termin izvedbe, kar je prav tako povezano z doseganjem limitov za državna 

prvenstva (julij–avgust) in velikimi tekmovanji v avgustu (olimpijske igre, svetovna 

prvenstva). 

Presenetili so nas tudi odgovori na izjavo, da trenerji svoje varovance raje odpeljejo na 

tekmovanje, kjer se podeljujejo nagrade za osvojena odličja, saj ta dejavnik predstavlja veliko 

oviro pri organizaciji Pokala Kopra. Organizator zaradi nizkega proračuna in malo 

sponzorskih sredstev težko zagotovi privlačne nagrade za udeležence. Večini trenerjev (51 %) 

nagrade na tekmovanjih ne predstavljajo pomembnega dejavnika, ta vidik je pri izbiri 

tekmovanj pomemben manjšemu deležu, to je 17 % anketirancev. 

Večina večjih plavalnih tekmovanj traja cel dan, zato je pomembno, da je med jutranjim in 

popoldanskim delom odmor za kosilo in počitek plavalcev. Na Pokalu Kopra je prekinitev 

med jutranjim in popoldanskim delom daljša, saj je bazen v vmesnem času namenjen 

kopalcem. Zato je dobljeni rezultat izjave, da imajo trenerji raje, da je odmor daljši od dveh 

ur, spodbuden. Z izjavo se je strinjalo kar 78 % anketirancev, noben trener pa ni obkrožil, da 

mu pri celodnevnem tekmovanju vsaj dve uri odmora nista pomembni.  

Preglednica v prilogi 5 prikazuje odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na spremljevalni del 

tekmovanj. Anketiranci so v tem sklopu označevali strinjanje na enaki petstopenjski lestvici 

kot pri prvem sklopu vprašanj. Vsako trditev je ocenilo vseh 35 anketirancev. 

Če tekmovanje traja več kot en dan, trenerji s svojimi plavalci čez noč ostanejo v enem od 

bližnjih prenočišč, saj se jutranji del začne zgodaj in je vožnja domov in nazaj prenaporna. Za 

rezervacijo prenočišč v takih primerih 52 % anketirancev raje poskrbi samih, 20 % pa raje 

vidi, da za rezervacijo poskrbi organizator. 

Med odmorom za kosilo 32 % trenerjev raje vidi, da za obrok poskrbi organizator in jim s tem 

prihrani čas za iskanje restavracije, medtem ko se 26 % anketirancev raje samih znajde pri 

organizaciji obroka. 

Kar 60 % anketirancev bližina mestnega jedra ne predstavlja pomembnega dejavnika pri izbiri 

tekmovanja. Razlog za takšen rezultat je najverjetneje ta, da se tekmovanj udeležujejo 

predvsem z namenom tekmovanja in doseganja rezultatov svojih plavalcev, zato odmor med 

jutranjim in popoldanskim delom raje izkoristijo za obrok in počitek kot za ogled mesta. 

Bližina mestnega jedra predstavlja pomemben dejavnik samo enemu od 35 trenerjev, ki so 

izpolnjevali anketni vprašalnik. 
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Na nekaterih tekmovanjih organizator poskrbi tudi za dodatno animacijo plavalcev, česar na 

Pokalu Kopra zaradi dodatnih stroškov ni. Zanimalo nas je, ali trenerjem dodatna animacija 

za plavalce pomeni dodaten razlog za izbiro določenega tekmovanja. Večini (52 %) 

anketirancev dodatna animacija ni pomembna, medtem ko 26 % ta spremljevalni del 

tekmovanja pomeni pomemben dejavnik. Trenerji menijo (60 %), da se tekmovalci bolj 

veselijo tekmovanj, kjer tekmujejo tudi vrhunski plavalci, ki jih imajo za vzornike. Prav tako 

smo spraševali, ali je trenerjem pomembna tudi dodatna ponudba za animacijo oziroma 

pogostitev trenerjev, s čimer se večina (54 %) ne strinja. Skoraj tri četrtine (74 %) trenerjev pa 

bi se z veseljem udeležile strokovnega predavanja, ki bi bilo izvedeno v sklopu tekmovanja. 

Strokovnih predavanj za trenerje plavanja je v Sloveniji zelo malo, zato dobljeni rezultat ni 

presenetljiv in predstavlja odlično izhodišče za prihodnjo organizacijo Pokala Kopra.  

Zadnji sklop vprašanj se konkretno nanaša na Pokal Kopra. Od vseh anketirancev se samo 

dva trenerja nista tega tekmovanja nikoli udeležila, zato na ta vprašanja nista odgovarjala. 

Število anketirancev, ki so odgovarjali na slednji sklop vprašanj, je torej 33. 

Najprej nas je zanimalo, kako anketiranci ocenjujejo organizacijo Pokala Kopra. Kakovost 

tekmovanja so ocenjevali na petstopenjski lestvici, kjer 1 pomeni najslabše in 5 najboljše. 

Rezultati na vprašanje so za organizatorje tekmovanja spodbudni, saj nihče od anketirancev ni 

obkrožil ocen 1 in 2. Kar 52 % anketirancev je izbralo najvišjo možno oceno in skupaj 88 % 

jih je ocenilo, da je organizacija tekmovanja vsaj zelo dobra. Povprečje ocen je bilo 4,4, 

standardni odklon pa nizek (0,7). Rezultate lahko vidimo tudi na sliki 3. 

 

Slika 3: Ocena organizacije prireditve 
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Preglednica v prilogi 6 prikazuje odgovore na vprašanja, ki se konkretno nanašajo na Pokal 

Kopra. Tako kot v prejšnjih sklopih so anketiranci trditve ocenjevali s petstopenjsko lestvico 

strinjanja (sploh se ne strinjam, ne strinjam se, deloma se ne strinjam in deloma se strinja, 

strinjajo se ter popolnoma se strinjam).  

Pokala Kopra se 75 % trenerjev udeleži zaradi kraja izvedbe, medtem ko 9 % trenerjev ta 

dejavnik ni pomemben. Prav tako jim ustreza tudi termin izvedbe, in sicer kar 75 % 

anketirancem, le 3 % pa termin ne ustreza. 

Na izjavo, ali trenerji plavalce pripeljejo na Pokal Kopra zaradi denarne nagrade za 

zmagovalca, je večina (88 %) odgovorila, da se ne strinja, 12 % je bilo neopredeljenih, nihče 

pa se s trditvijo ni strinjal oziroma popolnoma strinjal. 

Večina (76 %) anketirancev bi se Pokala Kopra udeležila tudi, če bi tekmovanje trajalo dva 

dneva, medtem ko 15 % anketirancev dvodnevno tekmovanje ne bi zanimalo. 

53 % anketirancev se tekmovanja udeleži zaradi dobre organizacije tekmovanja, 10 % 

trenerjev pa ni opredeljenih. Nobeden izmed anketirancev se s trditvijo, da se tekmovanja 

udeležujejo zaradi dobre organizacije, sploh ne strinja, medtem ko se 6 % trenerjev z izjavo 

ne strinja. 

Pri vprašanju, ali se tekmovanja udeležujejo zaradi velikega števila udeležencev, so 

anketiranci deljenega mnenja, saj se jih s trditvijo strinja 33 %, medtem ko se 36 % trenerjev s 

tem ne strinja. 

51 % trenerjev se ne strinja, da bi se tekmovanja udeležili raje, če bi prireditelj organiziral 

pester spremljevalni program. Le 15 % anketirancev pa bi ta dodatna ponudba še bolj 

privabila na tekmovanje. 

4.6 Ugotovitve 

Trenerji plavanja so tisti, ki določijo, na katere tekme bodo odpeljali svoje varovance, zato je 

bil anketni vprašalnik namenjen njim. Ugotavljali smo, kateri so tisti kriteriji, po katerih 

trener tekmovanja izbira. Zajeli smo vprašanja, ki se nanašajo tako na splošni vidik tekmovanj 

kot na spremljevalni program. Zadnji del anketnega vprašalnika se je konkretno nanašal na 

Pokal Kopra. Rezultati ankete so obetavni in nam bodo v veliko pomoč pri sestavljanju 

novega programa za omenjeno tekmovanje.  

Kljub prepričanju, da trenerji raje odpeljejo plavalce na enodnevna tekmovanja, saj ta 

predstavljajo manjši strošek za starše plavalcev, se trenerji s svojimi varovanci v enaki meri 

udeležujejo tako enodnevnih kot dvodnevnih tekmovanj, s čimer smo ovrgli hipotezo št. 1. 

Večina anketirancev bi se udeležila Pokala Kopra tudi, če bi tekmovanje potekalo dva dni, kar 
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predstavlja odlično izhodišče za pripravo novega programa Pokala Kopra. S tem podatkom 

smo potrdili hipotezo št. 11. 

Presenetil nas je podatek, da pri izbiri tekmovanja trenerjev v večini ne zanima cena startnine, 

kar je ovrglo hipotezo št. 8. Menimo, da je tako, ker stroške pokrivajo starši plavalcev, 

medtem ko trener le določi, na katera tekmovanja bodo plavalci odšli.  

Pestra izbira disciplin, kraj in termin tekmovanja trenerjem predstavljajo enega od odločilnih 

dejavnikov pri izbiri tekmovanj, kar potrjuje hipoteze št. 2, 3 in 4. Nagrade za zmagovalce in 

spremljevalni program ob tekmovanju (tako za plavalce kot za trenerje) pa nimajo večjega 

pomena pri izbiri tekmovanj, s čimer smo ovrgli hipotezo št. 7. Raje se udeležijo tekmovanja 

s pestro izbiro disciplin, čeprav tekmovanje traja dva dni, kot pa tekmovanja s krajšim 

programom in manjšo izbiro disciplin. 

Če tekmovanje traja cel dan, trenerji med tekmovanjem želijo vsaj dve uri odmora, da se 

tekmovalci spočijejo in okrepčajo. Nekateri trenerji za obrok med odmorom raje poskrbijo 

sami, drugi pa raje vidijo, da jim pri organizaciji obroka pomaga prireditelj tekmovanja. Pri 

iskanju prenočišč na večdnevnih tekmovanjih se raje znajdejo sami. S tem podatkom smo 

ovrgli hipotezo št. 9. 

Kljub temu da anketirancev na tekmovanjih ne zanima dodatna ponudba za animacijo 

trenerjev, bi se večina udeležila strokovnega seminarja, s čimer smo potrdili hipotezo št. 6. V 

Sloveniji tovrstnih seminarjev ni veliko in bi predstavljali odlično priložnost za izmenjavo 

mnenj in nasvetov med trenerji. Hkrati bi tovrstni seminar veliko pripomogel manj izkušenim 

trenerjem, ki bi se lahko od starejših kolegov veliko naučili. 

Anketiranci so z organizacijo tekmovanja Pokal Kopra zadovoljni, kot smo predvidevali v 

hipotezi št. 10, kar je spodbuden podatek za organizatorje. Tekmovanja se udeležujejo 

predvsem zaradi kraja izvedbe, kar potrjuje hipotezo št. 14, ter dobre organizacije in 

ustreznega termina, zato lahko potrdimo tudi hipotezo št. 13. Pokal Kopra vsako leto poteka 

prvi konec tedna v juliju, ko imajo plavalci tudi zadnje priložnosti za doseganje norm za večja 

tekmovanja, kot so svetovna in evropska prvenstva in prav tako tudi za olimpijske igre. 

Presenetljivo trenerjem ni velikega pomena nagrada za zmagovalca, kar zavrže hipotezo št. 

12, s čimer ima organizator velike težave, saj je sponzorjev malo in so stroški organizacije 

precej visoki. Prav tako trenerjem ni bistveno, če je v sklopu tekmovanja organiziran tudi 

spremljevalni program, kot je na nekaterih drugih tekmah (koncert, igre v vodi ipd.).  
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4.7 Sklepi 

Z rezultati, ki smo jih pridobili z analizo anket, smo zelo zadovoljni, saj smo ovrgli nekatere 

hipoteze, ki smo jih na začetku postavili in so organizatorjem predstavljale omejitev pri 

organizaciji tekmovanja. Organizator je imel veliko težav pri iskanju sredstev za nagrade in 

pri določanju startnin. Prav tako je hotel tekmovanje narediti še bolj zanimivo s 

spremljevalnim programom tako za tekmovalce in trenerje.  

Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov, bomo sestavili 

nov program za tekmovanje Pokal Kopra in poskusili zajeti nekatere priložnosti, ki smo jih 

ugotovili z analizo SWOT. Pokal Kopra želimo izboljšati in privabiti čim več plavalcev, tako 

slovenskih kot tujih.  

Pripravili bomo program za dvodnevno tekmovanje in razširili program disciplin. Do sedaj so 

bile zaradi časovne omejitve na programu discipline sprinterskega značaja. Dodali bi nekatere 

daljše discipline in štafete, ki bi dodatno popestrile tekmovanje. 

Priložnost predstavlja tudi organizacija strokovnega seminarja za trenerje, ki bi ga organizirali 

v večernem času po prvem tekmovalnem dnevu v sodelovanju s Plavalno zvezo Slovenije. 

Ker so trenerji med tekmovanjem zadolženi za skrb svojih varovancev, bi predlagali vsebino, 

ki bi temeljila na izmenjavi težav, s katerimi se srečujejo trenerji med letom, in bi trajala 

največ dve oziroma tri šolske ure. 

Dodatne animacije za plavalce ne bi izvajali, saj ta predstavlja prevelik strošek za 

organizatorje, predvsem pa je tekmovanje po rezultatih izvedenih anket namenjeno doseganju 

rezultatov plavalcev pred njihovimi večjimi tekmovanji (tudi domačih plavalcev). Prav tako 

bi tudi nagrade za zmagovalce ostale enake, vsaj dokler bi lahko na tekmovanje povabili 

najbolj znana domača in svetovna imena plavanja, ki jim je za to treba pokriti stroške bivanja 

in nagrade za udeležbo (praksa mednarodnih velikih plavalnih tekmovanj). To načrtuje PKK 

šele po zaključku trenutne gospodarske krize, ko pričakujejo sprostitev sponzorskega trga. 

Večji del prihodka pri organizaciji tekmovanja predstavljajo startnine, ki bi jih glede na 

odgovore, ki smo jih pridobili v anketi, nekoliko povišali. Uskladili smo jih s startninami na 

podobnih plavalnih tekmovanjih v Sloveniji in tujini. 

Vstopnine na tekmovanje ne načrtujemo, saj je tekmovanje med drugim namenjeno tudi 

promociji plavanja, istočasno pa se PKK lahko predstavi kot dober organizator. Tudi sicer to 

ni praksa na plavalnih tekmovanjih po Sloveniji. 



 

27 

5 ORGANIZACIJA DVODNEVNEGA TEKMOVANJA POKAL KOPRA 

Iz analize notranjega in zunanjega okolja ter s pomočjo analize raziskave, ki smo jo opravili 

med trenerji, smo se odločili, da pripravimo načrt za dvodnevno tekmovanje Pokal Kopra. Pri 

tem si bomo pomagali z začetnimi vprašanji, ki so si jih organizatorji postavili pri načrtovanju 

enodnevnega tekmovanja, in s pomočjo analize dosedanjih prireditev. 

5.1 Strateški načrt 

V nadaljevanju bomo s strateškim načrtom opredelili poslanstvo in vizijo plavalnega 

tekmovanja Pokala Kopra ter določili dolgoročne cilje.  

Poslanstvo in vizija 

Prvi korak strateškega načrta je opredelitev poslanstva prireditve, ki je tudi njen namen. 

Poslanstvo tekmovanja Pokal Kopra je uspešna izvedba enega najbolj množičnih 

mednarodnih plavalnih tekmovanj v Sloveniji za vse tekmovalne kategorije ter širjenje 

prijateljskih vezi med plavalnimi klubi, plavalci in njihovimi trenerji. Poslanstvo tekmovanja 

je tudi pokazati napredek in usvojeno znanje plavalcev na treningih ter organizirati 

tradicionalno plavalno tekmovanje, ki se bo prenašalo še v naslednje generacije. 

Vizija tekmovanja je popularizirati plavanje v Mestni občini Koper, promovirati Koper kot 

turistično mesto in izkoristiti tekmovanje na domačih tleh za vključitev mlajših plavalcev 

PKK v tekmovalno plavanje.  

Pokal Kopra kot mednarodno plavalno tekmovanje naj bi zasledovalo naslednje cilje (Šarkanj 

2014): 

- glavni cilj je razširiti enodnevno tekmovanje Pokal Kopra na dva dni, 

- tekmovanje uvrstiti v koledar tekmovanj Evropske plavalne zveze (LEN), 

- vsako leto privabiti več tujih tekmovalcev in izpeljati najmočnejše mednarodno   

tekmovanje v Sloveniji, 

- povečati prepozanvnost PKK v svetu plavanja, 

- s pomočjo tekmovanje poskrbeti za promocijo plavanja med ljudmi,  

- promovirati Mestno občino Koper, ki ima odlične pogoje za prirejanje velikih športnih 

tekmovanj, in z njo uspešno sodelovati, 

- organizirati tekmovanje z veliko izbiro disciplin in kot atrakcijo uvesti mešane štafete, 

- k sodelovanju pri pripravi tekmovanja pritegniti čim več nekdanjih plavalcev in 

tekmovanje izkoristiti za druženje novih in starejših generacij plavalcev PKK, 

- v sklopu prireditve v sodelovanju s Plavalno zvezo Slovenije organizirati izobraževanje 

za podaljšanje licenc vaditeljev, učiteljev in trenerjev plavanja, 
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- leta 2023 organizirati jubilejni 25. Pokal Kopra. 

5.2 Operativni načrt  

Na osnovi strateškega načrta bomo v tem poglavju diplomskega dela podrobneje opredelili 

posamezne dejavnosti za uspešno izvedbo tekmovanja Pokal Kopra. 

5.2.1 Načrtovanje novega programa za tekmovanje Pokal Kopra 

Program je jedro prireditve in tudi izhodiščni načrt za njeno izvedbo. Program je sestavljen iz 

različnih elementov, ki izhajajo iz vizije in poslanstva prireditve. Prav tako je program 

pripravljen tudi glede na potrebe, koristi in želje njenih subjektov (Getz 1997). 

Program tekmovanja (preglednici 8 in 9) smo razširili na dva dni, prav tako smo razširili 

program disciplin ter prvotnim devetim disciplinam sprinterskega značaja dodali še osem 

daljših in dve mešani štafeti, ki bosta tekmovanje dodatno popestrili. Prav tako smo za 

popestritev programa dodali popoldanska finala na 50-meterskih razdaljah. 

Preglednica 7: Kategorije tekmovalcev na Pokalu Kopra 

Kategorija Dečki (starost v letih) Deklice (starost v letih) 

A 17 in starejši 15 in starejše 

B 15–16 13–14 

C 13–14 11–13 

D 12 in mlajši 10 in mlajše 

 

Kategorije tekmovalcev smo pustili nespremenjene, kar vidimo tudi v preglednici 7. 
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Preglednica 8: Razpored disciplin za prvi tekmovalni dan 

1. del (sobota zjutraj) Kategorija 

50 m prosto A, B, C, D 

200 m mešano A, B, C, D 

100 m delfin A, B, C, D 

50 m hrbtno A, B, C, D 

100 m prsno A, B, C, D 

800 m prosto A, B (2 skupini) 

2. del (sobota popoldne)  

200 m prsno A, B, C, D 

50 m hrbtno, finale A, B, C, D 

400 m prosto A, B 

200 m delfin A, B, C, D 

50 m prosto, finale A, B, C, D 

4 x 100 m mešano  absolutno (2 moška + 2 ženski) 

 

Preglednica 9: Razpored disciplin za drugi tekmovalni dan 

3. del (nedelja zjutraj) Kategorija 

50 m prsno A, B, C, D 

100 m prosto A, B, C, D 

400 m mešano A, B 

50 m delfin A, B, C, D 

100 m hrbtno A, B, C, D 

1500 m prosto A, B (2 skupini) 

4. del (nedelja popoldne)  

50 m delfin, finale A, B, C, D 

200 m hrbtno A, B, C, D 

200 m prosto A, B, C, D 

50 m prsno, finale A, B, C, D 

4 x 100 m prosto absolutno (2 moška + 2 ženski) 
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5.2.2 Načrtovanje komunikacijskih orodij 

Če je prireditev javnega značaja, je v interesu organizatorja, da zanjo izve čim več ljudi, v 

našem primeru čim več plavalnih klubov in ostalih ljubiteljev plavanja. Če organizator želi, 

da postane prireditev prepoznavna, mora o njej obveščati javnost. Pri tem si lahko pomaga z 

različnimi komunikacijskimi orodji (Bubnič idr. 2009). 

Tekmovanje Pokal Kopra je namenjeno plavalcem, zato PKK z vpisom v koledar tekmovanj 

pri Plavalni zvezi Slovenije že v začetku plavalne sezone poskrbi za obveščanje slovenskih 

klubov o predvideni organizaciji tekmovanja. Vsaj mesec pred tekmovanjem pa PKK s 

pomočjo svoje spletne strani in Facebooka ter z osebnimi stiki poskrbi, da za program 

tekmovanja pravočasno izvedo vsi plavalni klubi v Sloveniji. Istočasno PKK obvesti vse 

slovenske plavalne klube tudi po utečeni poti pri Plavalni zvezi Slovenije tako, da pošlje 

vabila s programom tekmovanja vsem plavalnim klubom, istočasno pa določi skrajni rok za 

prijavo tekmovalcev.  

Da bi na tekmovanje privabili tudi ostale klube iz tujine, lahko organizator izpolni obrazec 

Evropske plavalne zveze (LEN), ki ga Plavalna zveza Slovenije pošlje Mednarodni plavalni 

zvezi za uvrstitev tekmovanja na koledar mednarodnih tekmovanj. Tako lahko tekmovanje 

organizator predstavi tudi zunaj Slovenije in z zanimivim programom privabi tuje klube.  

Nekaterim tujim klubom, s katerimi je PKK v prijateljskih odnosih, pošlje vabila za udeležbo 

nekaj mesecev pred izvedbo tekmovanja, saj se do sedaj še ni odločil za vpis v koledar 

tekmovanj LEN.  

Da bi k ogledu tekmovanja privabili tudi čim več gledalcev, organizator uporablja tudi druga 

komunikacijska orodija, kot so različni spletni mediji, radio, lokalni časopisi, televizija in 

plakatiranje. 

Organizator že teden pred prireditvijo prek Komunale Koper izobesi plakate na vidna mesta 

po celem Kopru. Nekaj dni pred prireditvijo, ko je že znano, koliko udeležencev in katera 

znana imena se bodo tekmovanja udeležila, pripravi oglas za radio in lokalni časopis 

Primorske novice. PKK načrtuje, da bo z udeležbo najbolj znanih imen plavanja v prihodnosti 

še izboljšal promocijo, in sicer s pomočjo veleplakatov in transparentov na ključnih 

prometnih vpadnicah v Koper. Vendar pa so realne možnosti za to vezane na izgradnjo 

novega olimpijskega bazena v športno-rekreativnem parku na Bonifiki, saj trenutna lokacija v 

Žusterni zaradi kopalne sezone in viška turistične sezone na Obali ne omogoča povečanja 

števila obiskovalcev. 

Mediji vsako leto kažejo več zanimanja za tekmovanje, saj se ga udeležujejo tako slovenski 

kot tuji reprezentanti. Tako pride tekmovanje vsako leto posnet lokalna televizija, ki posnetke 

uporabi v večernih športnih novicah in reportaži o tekmovanju v športni oddaji ter jih 
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posreduje tudi nacionalni televiziji za objavo v dnevnih novicah. Prav tako predsednica kluba 

pred samo prireditvijo opravi intervjuje tako za radio kot za koprsko televizijo, oddajo 

Primorska kronika. 

Odličen medij za komuniciranje je poleg spletne strani tudi Facebook, kjer organizator mesec 

prej ustvari dogodek in povabi vse, ki bi jih tekmovanje zanimalo. Prav tako tudi na dan 

prireditve obvešča javnost o poteku tekmovanja s slikovnim in besedilnim materialom.  

Watt (1998) poudarja, da bi morala vsaka prireditev zaradi promocije imeti svojo maskoto, ki 

dodatno prispeva k animaciji obiskovalcev. PKK v ta namen že veliko let uporablja maskoto, 

in sicer želvaka Trdonjo (slika 4), ki je nastal po stripu in z dovoljenjem Mikija Mustra ob 

rojstvu Dnevov slovenskega plavanja, katerih namen je promocija plavanja na Obali in širše. 

To je tudi eden od ciljev PKK pri organizaciji tekmovanja Pokal Kopra. 

 

Slika 4: Maskota Plavalnega kluba Koper 

Organizator uporablja komunikacijska orodija (televizijo, časopis in splet) tudi po izpeljani 

prireditvi in tako poskrbi, da tekmovanje v javnosti odmeva še nekaj časa.  

Rezultati in novice o tekmovanju so v dneh po tekmovanju vidni na več spletnih straneh, v 

časopisih in tudi na televiziji, kar pripomore k prepoznavnosti tekmovanja in tudi PKK. 
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5.2.3 Časovni načrt  

V časovnem načrtu določimo vse potrebne dejavnosti, ki jih moramo opraviti pred in med 

prireditvijo ter po njej, da bo ta uspešna. Kot izhodiščna točka pri načrtovanju je dan 

prireditve, od katere nato v vzvratni smeri opredelimo, kdaj bomo posamezne dejavnosti 

izpeljali (Getz 1997, po Sikošek 2010). 

Časovni načrt po posameznih fazah najlažje predstavimo z Ganttowim diagramom. V 

navpični stolpec so vnešene posamezne dejavnosti, ki jih je za izvedbo tekmovanja treba 

opraviti, vodoravna vrsta pa predstavlja dan, ko je treba izbrano dejavnost izvesti (Sikošek 

2010). 

Ganttow diagram v prilogi 7 prikazuje izvedbo Pokala Kopra 2014 po posameznih fazah. 

5.2.4 Načrtovanje tekmovališča 

Pokal Kopra se izvaja na letnem olimpijskem bazenu v Žusterni. Ta je bil prenovljen leta 

2001 in je primeren za organizacijo večjih tekmovanj tako vaterpola kot plavanja, saj je 

zgrajen po mednarodnih standardih za olimpijski bazen. Bazen je odkrit in opremljen samo za 

tekmovanja v 50-metrskih bazenih, zato je primeren le za organizacijo tekmovanj v poletnem 

času.  

 

Slika 5: Načrt olimpijskega bazena v Žusterni 

V bazenu se lahko uporabljata morska in sladka voda, vendar je že vse od prenove v njem 

sladka voda, kar omogoča primerljive pogoje treningov plavalcem ter organizacijo večjih 

tekmovanj in državnih prvenstev v 50-metrskih bazenih. Izpostaviti je treba, da se morajo 
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limiti za večja tekmovanja vrhunskih športnikov dosegati v sladki vodi in 50-metrskih 

bazenih. 

Okoli bazena je veliko prostora za postavitev montažnih tribun, če so te potrebne, in zadosti 

prostora za vse tekmovalce, njihove spremljevalce in starše, ki se tekmovanja udeležijo (gl. 

sliko 5).  

Nahaja se le nekaj kilometrov od mestnega jedra Kopra, ki razpolaga s široko izbiro prenočišč 

in gostinskih ponudnikov, kar pride v poštev pri organizaciji dvodnevnega tekmovanja. V 

bližini pa je tudi večji parkirni prostor. 

5.2.5 Načrtovanje človeških virov 

Prirejanje prireditev je storitvena dejavnost in zaposleni predstavljajo del prireditvenega 

produkta, zato je načrtovanje človeških virov pomembna in zahtevna naloga. Večina ljudi, ki 

sodelujejo pri organizaciji prireditev, izhaja iz vrst prostovoljcev, le malo je zaposlenih, saj 

prireditev ne poteka vsakodnevno (McDonnell, Allen in O'Toole 1999). 

Getz (1997) kot najpreprostejšo metodo pri načrtovanju človeških virov navaja metodo 

določanja minimalnega števila ljudi, ki so potrebi za uspešno pripravo in izvedbo prireditve. 

Najprej je treba opredeliti posamezne naloge in število ljudi, ki so potrebni za njihovo 

opravljanje.  

Delovne naloge pri organizaciji Pokala Kopra 

Za uspešno organizacijo in izvedbo tekmovanja je treba najti zadostno število ljudi, ki bodo 

opravljali vse naloge, potrebne za končni uspeh tekmovanja. Če želimo, da so obiskovalci z 

izvedbo tekmovanja zadovoljni in so se pripravljeni naslednjo leto vrniti, je treba tekmovanje 

izpeljati na najvišjem nivoju. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali najpomembnejše 

delovne naloge za organizacijo Pokala Kopra. 

 

Organizacijski odbor 

Upravni odbor PKK prevzame vlogo organizacijskega odbora, ki mu predseduje predsednica 

PKK Alenka Šarkanj. Tega poleg nje sestavlja še pet članov, ki sodelujejo pri pomembnih 

odločitvah in pri organizaciji projektov. Alenka Šarkanj in glavni trener, Vedran Žagar, sta 

glavna organizatorja ter idejni vodji tekmovanja Pokal Kopra. Celotna organizacija je v 

njunih rokah, kar pomeni, da poskrbita za večino nalog, ki jih je treba izvesti pred 

tekmovanjem in po njem, ter koordinirata delo ekipe, ki sodeluje pri organizaciji. To 

predstavlja veliko prednost, saj ni treba najemati zunanjih izvajalcev, z njunim prostovoljnim 

delom pa si PKK zmanjša stroške organizacije. Teden dni pred tekmovanjem se v skladu z 
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možnostmi dobiva na vsakodnevnem sestanku celotna organizacijska ekipa z namenom 

pregleda in uskladitve posameznih nalog pred tekmovanjem (Šarkanj 2014). 

Kandidatura 

PKK mora vsako leto do 20. oktobra tekočega leta (t. l.) Plavalni zvezi Slovenije prijaviti 

tekmovanja, ki jih bo organiziral v naslednji plavalni sezoni (trajanje od septembra t. l. do 

septembra naslednjega leta). Tako lahko z drugimi klubi in Plavalno zvezo Slovenije tudi 

prepreči podvajanje terminov za tekmovanja na določen dan.  

V prihodnjih letih želimo tekmovanje uvrstiti tudi na koledar Mednarodne plavalne zveze in 

tako privabiti večje število tujih plavalcev. Za to je treba tekmovanje na Plavalni zvezi 

Slovenije prijaviti s posebnim prijavnim obrazcem LEN. Ta preveri, ali tekmovanje ustreza 

mednarodnim pravilom in pogojem, ter ga uvrsti v koledar tekmovanj LEN.  

Iskanje sponzorjev 

PKK pošilja sponzorske vloge (priloga 8) raznim podjetjem vse leto, vendar je odziv zelo 

majhen. V zadnjih letih je sponzorskega denarja vedno manj in podjetja pomagajo na 

drugačne načine, kot so popusti pri nabavi opreme, hrane in podobno. Pri pridobivanju 

sponzorskih sredstev in donacij želi PKK v prihodnje vključiti v večji meri člane upravnega 

odbora in starše otrok (Šarkanj 2014). Možnost vidi predvsem pri iskanju podpore pri malem 

gospodarstvu, dodaten vir pa so lahko tudi donacije iz naslova dohodnine (v višini do 0,5 % 

davčne osnove). 

Oddaja potrebnih dovoljenj za izvedbo tekmovanja 

Na Upravni enoti Koper (UE) je treba vsaj deset dni pred tekmovanjem vložiti prošnjo za 

dovolitev izvedbe javne prireditve. 

K prošnji je treba priložiti:  

- program tekmovanja, 

- dovoljenje upravljavca objekta (dogovor za uporabo bazena z javnim zavodom za šport), 

- obvestilo Mestni občini Koper o organizaciji prireditve. 

- prijavo uporabe zvočnih naprav (odobritev potrdi občina), 

- obrazložitev:  

- pričakovana udeležba na prireditvi, 

- časovna opredelitev tekmovanja, 

- način organiziranja prve pomoči, 

- načrt varovanja in zagotavljanja reda, 
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- dokazila o usposobljenosti dveh reševalcev (licence), 

- dogovor z zdravstvenim tehnikom (račun Društva reševalcev Obala). 

Z oddajo prošnje sproži PKK postopek pridobivanja dovoljenja. Potrebne priloge lahko vloži 

naknadno v razumljivem časovnem obdobju zaradi pravočasne pridobitve dovoljenja. O tem 

se dogovori s svetovalcem na UE. 

 

Sestava ekipe 

Predsednica organizacijskega odbora mesec dni pred izvedbo tekmovanja po elektronski pošti 

in telefonu preveri pripravljenost posameznikov za pomoč pri organizaciji in izvedbi 

tekmovanja. Pri tem se naslanja na izkušnje in evidence prisotnosti, ki se vodijo na 

posameznih prireditvah. Ker bo tekmovanje v prihodnosti potekalo dva dneva in v štirih delih, 

bo organizacijski odbor razporedil prostovoljce glede na njihovo potrjeno prisotnost v 

posameznem terminu. Nato bo posameznikom dodelil posamezne naloge. Število potrebnih 

prostovoljcev in naloge so predstavljene v preglednici 10. Ker PKK nima dovolj aktivnih 

sodnikov za izvedbo takega tekmovanja, bo k sodelovanju povabil tudi sodnike iz drugih 

klubov, predvsem prijateljskih, ki vsako leto pomagajo pri izvedbi zahtevnejših tekmovanj 

PKK (Šarkanj 2014). 

 

Meritve  

Pri plavanju se dosežki merijo s pomočjo ure. To nalogo na večini tekmovanj v Sloveniji 

opravlja PZS Timing, ki poskrbi za najem tehnične opreme za elektronsko merjenje rezultatov 

in tudi njihovo obdelavo na samem tekmovanju. Njihovo prisotnost si je treba zagotoviti čim 

prej po odločitvi o organizaciji tekmovanja, saj je njihov urnik zaradi številnih tekmovanj, ki 

potekajo skoraj vsak konec tedna, zelo zaseden. PZS Timing zagotavlja vodenje rezultatov 

online, spremljajo jih lahko torej povsod po svetu, kjer imajo dostop do spleta. V ta namen je 

PKK pred leti investiral v brezžično internetno povezavo, s pomočjo katere je lahko PZS 

Timing prvič objavljal rezultate online. 

PZS Timing lahko poskrbi tudi za napovedovalca tekmovanja, vendar PKK daje prednost 

svojim članom in nekdanjim plavalcem, ki so usposobljeni za napovedovanje. Predvsem zato, 

ker poznajo okolje in italijanski jezik. Koper je namreč dvojezično območje, na katerem je 

obvezna raba italijanskega jezika. Istočasno ta pristop znižuje stroške tekmovanja. 

 

Vabila 

PKK mesec pred tekmovanjem osebno povabi klube k udeležbi na tekmovanju, kljub temu da 

je tekmovanje uvrščeno v koledar Plavalne zveze Slovenije. Vabila so poslana po stalni 
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komunikacijski poti pri Plavalni zvezi Slovenije, ki posreduje vabilo s programom po 

elektronski pošti vsem klubom, ki so v njeni bazi podatkov. PKK posebej povabi nekatere tuje 

klube, s katerimi tudi sicer dobro sodeluje. 

 

Administrativna služba 

Administrativna služba je zadolžena za pisarniška dela. Pred začetkom tekmovanja poskrbi za 

kopiranje startnih list za vse klube, ki se bodo tekmovanja udeležili. Na dan tekmovanja je 

zadolžena za pobiranje startnin in pripravo računov za klube. Prav tako na dan tekmovanja 

skrbi za sprotno kopiranje in izobešanje rezultatov, objavo rezultatov na spletni strani kluba, 

fotografije in obvestilo medijem.  

 

Sodniška, zdravniška, reševalna in redarska služba 

Sodniško službo, ki bo zadolžena, da bo tekmovanje potekalo po mednarodnih pravilih, 

sestavi Aleš Glavina, vodja sodniške sekcije PKK. Ta šteje 48 nekdanjih plavalcev in staršev 

otrok, ki so opravili sodniški izpit.  

Sodniki, ki so potrebni za izvedbo plavalnega tekmovanja, so (Šarkanj 2014): 

- vrhovni sodnik, 

- starter, 

- trije pomočniki starterja, 

- dva sodnika plavalne tehnike, 

- osem časomerilcev, 

- osem sodnikov na obratu. 

Med tekmovanjem morajo biti na bazenu prisotni tudi zdravnik, reševalci iz vode in redarji. 

Število teh določi upravna enota v dovoljenju za izvedbo prireditve (priloga 9) glede na 

število pričakovanih tekmovalcev in ostalih podatkov razvidnih v vlogi, ki jo organizator 

odda na upravno enoto za dovolitev izvedbe tekmovanja. 

Slika 6 prikazuje postavitev sodnikov, PZS Timinga, zdravnika, reševalcev iz vode in 

redarjev na tekmovališču. 
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Slika 6: Postavitev ekipe na tekmovališču 

Protokol 

Protokolna služba skrbi za protokol na prireditvi. To je slavnostno odprtje prireditve in 

podeljevanje odličij.  

Pred izvedbo tekmovanja protokolna služba pripravi medalje za zmagovalce posameznih 

disciplin in glavno nagrado ter pokal za skupnega zmagovalca v ženski in moški kategoriji. 

Podeljevanje medalj poteka med vsako disciplino. Podeljevalci so častni gostje, predsedniki 

oz. delegati prisotnih klubov ali znani vrhunski plavalci. 

Pred popoldanskim delom sledi slavnostno odprtje tekmovanja, kjer je povabljen tudi župan 

Mestne občine Koper. Po predstavitvi sodniškega zbora, ki se začne z njihovim defilejem, 

župan ali njegov namestnik pozdravi udeležence tekmovanja, predsednica kluba, Alenka 

Šarkanj, s pozdravom in krajšim govorom nato tekmovanje slavnostno odpre.  

Protokolarna služba mora pred prireditvijo poskrbeti tudi, da so zastave vseh držav udeleženk 

izobešene po pravilih, ki jih določa zakonodaja.  

Glede na naloge, ki jih je treba opraviti, da se prireditev uspešno izvede, je potrebnih najmanj 

45 ljudi. Odvisno od nujnosti naloge pa je določeno tudi število rezerv, ki jih je treba imeti, če 

kdo od dodeljenih ljudi v določenem delu tekmovanja ne bo mogel sodelovati.  

Organizator mesec dni pred izvedbo tekmovanja po elektronski pošti ali telefonu pozove 

ljudi, ki so pripravljeni pomagati pri organizaciji in izvedbi tekmovanja. Ko je znano število 

prostovoljcev, se sestavi načrt za vse štiri dele tekmovanja. Pri tem je treba upoštevati, kdo bo 

lahko kdaj pomagal in kdo bo določen dan oziroma del tekmovanja odsoten. 
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Preglednica 10: Naloge in potrebno število ljudi za uspešno izvedbo tekmovanja 

Naloge Število ljudi Rezerva 

Organizator in vodja tekmovanja 1 0 

Administracija 2 1 

Kopiranje in obešanje rezultatov 2 1 

Sodniki 20 5 

Pomočnik starterja 3 2 

Fotograf 1 1 

Napovedovalec 1 1 

Redar 4 2 

Kuhinja 3 2 

Blagajna 2 0 

Protokol 3 2 

Reševalci iz vode 2 2 

Zdravnik 1 0 

Skupaj 45 19 

 

5.2.6 Načrtovanje finančnih virov 

Glavni namen oblikovanja finančnih virov oziroma proračuna prireditve je zagotavljanje 

njene ekonomske uspešnosti (Sikošek 2010). 

Proračun lahko oblikujemo v več korakih, in sicer (Goldblatt 1997, po Sikošek, 2010): 

- pregled finančne zgodovine prejšnjih prireditev, če se je enaka prireditev že izvedla, 

- analiza ekonomskega okolja prireditve, 

- ocena prihodkov in stroškov. 

Razmerje med stroški in prihodki ima velik vpliv na ekonomsko uspešnost prireditve, zato je 

treba ugotoviti, kdaj je prireditev ekonomsko upravičena. To najlažje naredimo tako, da 

skupne stroške razdelimo na stalne in spremenljive ter izdelamo analizo točke preloma. 

Prireditev je ekonomsko uspešna, če je po koncu prireditve ustvarjen dobiček, se pravi, da 

morajo biti stroški nižji od prihodkov (Sikošek 2010). 

Ker je PKK, ki tekmovanje prireja, registriran kot društvo, tekmovanje ne more biti 

organizirano z namenom ustvarjanja dobička, saj je društvo nepridobitna organizacija. 

Dobiček, ki ga z organiziranjem tekmovanja ustvari, mora uporabiti za delovanje društva in 

ga ne sme razdeliti med njegove člane (Šugman 1992). 
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S pomočjo analize finančne zgodovine prejšnjih izvedb tekmovanja Pokala Kopra bomo 

izdelali finančni načrt za izvedbo dvodnevnega tekmovanja. S pomočjo organizatorja bomo 

predvideli fiksne in variabilne stroške ter ocenili, za koliko bi se slednji povečali pri razširitvi 

tekmovanja na dva dneva.  

Fiksni stroški predstavljajo tiste stroške in prihodke, ki se ne spreminjajo ne glede na število 

udeležencev tekmovanja in gledalcev ter se ne spremenijo niti v primeru razširitve programa 

tekmovanja na dva dni. Med fiksne stroške spadajo oprema (majice, štoparice itd.) in glavna 

nagrada za zmagovalca tekmovanja, medtem ko so vsi ostali stroški variabilni in so odvisni 

od števila udeležencev ter razširitve tekmovanja (PZS Timing, najemnina bazena, stroški 

promocije, medalje, stroški sodnikov in administracije, reševalcev iz vode in zdravstveno 

varstvo). 

Prihodke kluba predstavljajo v največjem deležu startnine. Sponzorska sredstva in prispevek 

lokalne skupnosti pa ne predstavljajo niti 10 % vseh prihodkov. 

Preglednica 11 prikazuje stroške in prihodke, ki jih je imel PKK pri organizaciji Pokala Kopra 

leta 2014. Največji stroški predstavljajo najemnine: najem PZS Timinga, saj je treba poskrbeti 

tudi za njihovo nastanitev, ter najem bazena skupaj z reševalci iz vode. Drugi stroški so: 

nagrade, stroški sodnikov in gostov (pogostitev, kosilo), stroški promocije in administracije. 

Glavni prihodek predstavljajo startnine, ki so bile do sedaj odvisne od števila startov, saj je 

posameznik plačal pet evrov za vsako disciplino, ki jo je plaval. Pri organizaciji dvodnevnega 

tekmovanja bomo spremenili višino startnine in način njenega obračunavanja. Znašala bo 25 

evrov na tekmovalca ne glede na število disciplin, ki jih bo plaval.  

Leta 2014 je dobiček pri organizaciji Pokala Kopra znašal 1.494,02 evra. Ker je PKK 

nepridobitna organizacija in dobička ne sme razdeliti med člane društva, je bil dobiček 

namenjen za nakup nove opreme, popravilo vozil, ki jih klub uporablja za vožnjo otrok na 

tekmovanja in ostale dejavnosti znotraj društva. Pri tem velja še poudariti, da je ustvarjeni 

dobiček rezultat prostovoljnega dela članov in prijateljev PKK – organizacijske ekipe, ki ga 

predsednica kluba vrednoti v višini najmanj 4.500 evrov (ocena prostovoljskega vložka: 

število ur x 10 evrov). 
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Preglednica 11: Stroški in prihodki pri organizaciji Pokala Kopra 2014 

Vrste stroškov Stroški / vrednost 

PZS Timing 705 EUR 

Stroški administracije 230,86 EUR 

Stroški opreme 464,79 EUR 

Denarna nagrada za zmagovalce 533,33 EUR 

Medalje in pokali 300 EUR 

Stroški sodnikov in gostov 572 EUR 

Zdravstveno varstvo 100 EUR 

Najem bazena in reševalci iz vode 450 EUR 

Skupaj odhodki: 3.355,98 EUR 

Vrste prihodkov Prihodki / vrednost 

Luka Koper 250 EUR 

Mestna občina Koper 200 EUR 

Startnine 4.400 EUR 

Skupaj prihodki: 4.850 EUR 

Dobiček 1.494,02 EUR 

 

Analiza stroškov in prihodkov prejšnjih tekmovanj nam bo v pomoč pri sestavljanju 

finančnega načrta za dvodnevno prireditev. Iz slednjega bomo ugotovili, koliko tekmovalcev 

se mora udeležiti tekmovanja, če startnina znaša 25 evrov na tekmovalca za neomejeno 

število nastopov na tekmovanju, da bodo prihodki dovolj visoki za pokritje povečanih 

stroškov zaradi spremembe programa tekmovanja. Višina startnine ni pretirana, saj je 

usklajena s tovrstnimi tekmovanji v Sloveniji in v tujini. 

Pri organizaciji tovrstnih tekmovanj veliko pomagajo tudi sponzorska sredstva, vendar je ta 

zaradi ekonomske krize v zadnjih letih težko dobiti. Pridobivanje sponzorskih sredstev je 

odgovorno in dolgotrajno delo, ki mora potekati načrtno. V PKK si prizadevajo pridobiti 

starše, ki bi delovali v gospodarski komisiji. Ta bi imela nalogo pridobivanja sponzorskih 

sredstev in donacij pri gospodarskih družbah (malo gospodarstvo) in fizičnih osebah iz 

naslova dohodnine. Pri organizaciji dosedanjih tekmovanj v PKK omenjene funkcije niso 

načrtno izvajali (Šarkanj 2014). 
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Preglednica 12: Okvirni izračun stroškov in prihodkov za dvodnevni program Pokala 
Kopra 

Vrste stroškov Stroški / vrednost 

PZS Timing 1.500 EUR 

Stroški administracije 400 EUR 

Stroški opreme (majice ...) 600 EUR 

Denarna nagrada za zmagovalce 533,33 EUR 

Medalje in pokali 500 EUR 

Stroški sodnikov in gostov 1.150 EUR 

Zdravstveno varstvo 200 EUR 

Najem bazena in reševalci iz vode 1.300 EUR 

Skupaj odhodki 6.183,33 EUR 

Vrste prihodkov Prihodki / vrednost 

Sponzorji 1.000 EUR 

Mestna občina Koper 200 EUR 

Startnine X 

Prihodki brez startnin 1.200 EUR 

Dobiček –4.983,33 EUR 

 

Preglednica 12 predstavlja okvirni finančni izračun stroškov in prihodkov, ki bi nastali ob 

razširitvi programa tekmovanja na dva dneva. Finančni izračun nam bo pomagal pri 

ugotavljanju, ali bi se PKK splačalo organizirati dvodnevno tekmovanje, saj bi bili stroški 

veliko večji. Izračun minimalnega števila plavalcev, ki se tekme morajo udeležiti, je potreben, 

da ugotovimo, kje je meja za pokritje povečanih stroškov zaradi razširitve programa. 

Ugotovili smo, da je minimalno število startnin oziroma tekmovalcev za pokritje vseh 

stroškov, ki nastanejo pri organizaciji tekmovanja, 200. To je glede na število tekmovalcev 

predhodnih tekmovanj obetaven podatek, saj se je tekmovanja povprečno udeležilo nad 300 

plavalcev. 

PKK ima pri svojem delovanju veliko stroškov z nakupom nove opreme, servisom vozil in 

vožnjo otrok na tekmovanja, zato bi ves dobiček uporabil za svoje delovanje, organizacijo 

ostalih tekmovanj in prireditev, odhode na tekmovanja in kader. 
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi smo obravnavali management prireditve na primeru mednarodnega 

plavalnega tekmovanja Pokal Kopra, ki ga od leta 2008 vsako leto organizira PKK. To je eno 

najbolj množičnih tekmovanj v Sloveniji z mednarodno udeležbo. 

Cilj naloge je bil ugotoviti, kako bi lahko tekmovanje izboljšali, da bi bila udeležba na njem 

še bolj mednarodna in množična. Ugotavljali smo tudi, kako bi lahko tekmovanje medijsko 

bolj izpostavili in širili prepoznavnost tekmovanja in PKK. 

S pomočjo analize SWOT smo ugotovili priložnosti, slabosti, nevarnosti in prednosti prejšnjih 

izvedb tekmovanj ter na podlagi teh oblikovali raziskavo med trenerji plavanja, saj so oni tisti, 

ki odločajo, kam bodo odpeljali svoje varovance. Anketo smo razdelili na dva dela, in sicer na 

del, ki se nanaša na tekmovanja na splošno, in del, ki konkretno obravnava Pokal Kopra.  

Iz raziskave smo ugotovili, da so trenerji zadovoljni z organizacijo Pokala Kopra, kar je za 

organizatorja spodbuden podatek. Tekmovanja se udeležujejo predvsem zaradi kraja in 

termina izvedbe. To poteka v začetku julija, ko imajo vrhunski plavalci zadnje priložnosti za 

doseganje norm za državna prvenstva in večja mednarodna tekmovanja, kot so evropska in 

svetovna prvenstva ter olimpijske igre. 

Bistvene ugotovitve iz analize opravljene raziskave med trenerji plavanja so, da je zanje 

pomembnejši program tekmovanja kot njegovo trajanje. Večina bi se Pokala Kopra udeležila 

tudi, če bi ta trajal dva dni. Zato smo se odločili, da pripravimo nov dvodnevni program 

tekmovanja, ki ga lahko PKK organizira v prihodnjih letih. Program tekmovanja smo tako 

razširili iz prvotnih devetih disciplin sprinterskega značaja na devetnajst, med katerimi sta dve 

mešani štafeti (4 x 100 m prosto in 4 x 100 m mešano), kjer plavata po dve dekleti in dva 

dečka. Tovrstna štafeta tekmovanje dodatno popestri. V program smo vključili tudi daljše 

discipline in najkrajše discipline (50 m prosto, 50 m prsno, 50 m hrbtno in 50 m delfin) 

razdelili na jutranje predtekmovanje in popoldanski finale.  

Pri pripravi novega programa smo izhajali tudi iz ugotovitve, da trenerji tekmovanj ne izbirajo 

glede na višino startnine. Zato smo v novem programu tekmovanja upoštevali tudi to. Vsak 

plavalec bo tako za udeležbo na tekmovanju plačal startnino v višini 25 evrov in ne več pet za 

vsak start, ki bi ga opravil. Pri določanju startnine smo si pomagali tudi s pregledom njihove 

višine na podobnih plavalnih tekmovanjih.  

V empiričnem delu diplomskega dela smo poleg novega programa predstavili tudi strateški in 

operativni načrt za izvedbo tekmovanja. Opisali smo potrebne naloge, število ljudi in ostale 

pomembne dejavnike, ki so pomembni pri organizaciji tekmovanja. 

S pomočjo načrtovanja finančnih virov smo ugotovili, da bi za pokritje predvidenih stroškov 

pri izvedbi novega programa moralo na tekmovanju sodelovati vsaj 200 plavalcev. Ta 
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podatek potrjuje, da je izvedba predlaganega programa mogoča in izpeljiva, saj je bilo 

povprečno število plavalcev na dosedanjih tekmovanjih 303 (najmanj 219, največ 380).  

Pri načrtovanju novega programa je bila v veliko pomoč predsednica PKK, Alenka Šarkanj, 

ki nam je na podlagi dolgoletnih izkušenj z organizacijo prireditev svetovala pri iskanju 

rešitev za organizacijo tekmovanja v prihodnje. 

Končni cilj organizacije tekmovanja je prijava tekmovanja Pokal Kopra v koledar LEN in 

povabilo svetovno znanim plavalcem na plavalno srečanje v Koper. Ker bi pomenila 

mednarodno močna udeležba tudi povečanje gledalcev na športnem objektu, PKK ocenjuje, 

da v Žusterni organizacija takega tekmovanja ni primerna, saj so prostorsko omejeni. Bo pa 

PKK lahko razmišljal o visokem nivoju tekmovanja takrat, ko bo na Bonifiki zgrajen pokrit 

olimpijski bazen, ki predvideva tudi umestitev tribun za gledalce. Takrat bo klub poskrbel 

tudi za povečanje promocije tekmovanja. 
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Priloga 1 

 

VABILO 

na mednarodni miting Pokal Kopra 2014 

 

P R O P O Z I C I J E  

 

DATUM TEKMOVANJA: sobota, 5. julij 2014 

ORGANIZATOR: Plavalni klub Koper 

PRIZORIŠČE: Kopališče Žusterna, Olimpijski bazen Žusterna 

MERJENJE: elektronsko – PZS Timing 

 

URNIK:     1.DEL:   OGREVANJE:     8.00 

                               TEKMOVANJE:     9.00                               

                   2. DEL:  OGREVANJE:    17.00 

                               TEKMOVANJE:   18.00 

                              (pridržujemo si pravico do spremembe urnika 2.dela tekmovanja) 
 

KATEGORIJE: MOŠKI ŽENSKE 

 A 1997 in starejši A 1999 in starejše 

 B 1998 in 1999 B 2000 in 2001 

 C 2000 in 2001 C 2002 in 2003 

 D 2002 in mlajši D 2004 in mlajše 

 

PROGRAM: 1. DEL 200 m mešano kategoriji   A, B 

  100 m hrbtno kategorije  A, B, C, D 

  100 m prsno kategorije  A, B, C, D 

  100 m prosto kategorije  A, B, C, D 

 2. DEL 50 m prosto kategorije  A, B, C, D 

  50 m delfin kategorije  A, B, C, D 

  50 m hrbtno kategorije  A, B, C, D 

  50 m prsno kategorije  A, B, C, D 

  200 m prosto kategoriji   A, B 

 

ŠTEVILO NASTOPOV:  neomejeno 

ŠTARTNINA:  5 €/posamezen start  

                                                TRR: 0510 0801 0060 153, AbankaVipa, d. d., Ljubljana 

PRIJAVE:  do srede, 2. 7. 2014 na online PZSana 

ODJAVE :                               do četrtka 3. 7. 2014 do 16. ure po  mailu  

                                                alenka.sarkanj@siol.net           

NAGRADE: Zmagovalci vsake posamezne discipline kategorij A, B, C, D prejmejo odličja. Plavalec 

in plavalka z najvišjim seštevkom dveh rezultatov (FINA točke) prejmeta »Pokal 

Kopra« in denarno nagrado organizatorja.  

 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS in LENA/FINA.  

 

Dodatne informacije: Plavalni klub Koper, Istrska cesta 70, p. p. 137, 6000 Koper,  

GSM 041 696 001 (Vedran Žagar), alenka.sarkanj@siol.net; tel.,fax: 386 5 628 56 78 

Veselimo se vašega obiska!  
 

Koper, 1. 6. 2014                                                              Alenka Šarkanj, predsednica   





Priloga 2 

 

 

 

 





Priloga 3 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Sem Žan Žagar in na Fakulteti za management pripravljam diplomsko nalogo na temo 
organizacije plavalnega srečanja Pokal Koper. Lepo vas prosim za sodelovanje v anonimni 

raziskavi. Z anketo želim izboljšati pomankljivosti in podati nove predloge za uspešnejšo 
izvedbo tekmovanja. Podatki bodo objavljeni le v agregirani obliki in posamično ne bodo 
objavljeni. Prosim vas, da iskreno odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. 

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem! 

Žan Žagar 

1. Spol  
 

 Moški  
 Ženska  

 
2. Starost  
 
3. Koliko let se že ukvarjate s trenerstvom v plavanju?  
 
4. Katere od navedenih kategorij trenirate? (Možnih je več odgovorov.)  
 

 mlajši dečki/mlajše deklice  
 dečki/deklice  
 kadeti/kadetinje  
 mladinci/mladinke  
 člani/članice  

 

5. Prosim, vpišite število plavalcev, ki jih trenirate. 

 
6. Koliko tekem letno v Sloveniji se povprečno udeležite?  
 

7. Koliko tekem letno v tujini se povprečno udeležite?  
 
8. Katerih tekmovanj se najraje udeležite?  
 

 enodnevnih  
 dvodnevnih  
 večdnevnih  
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9. V nadaljevanju podajam nekaj trditev, ki se nanašajo na nekatere splošne vidike plavalnih tekmovanj. 
Prosim, označite, v kolikšni meri te trditve veljajo za vas kot trenerja. 
 

 Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Deloma se 

strinjam, 

deloma se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popol-

noma se 

strinjam. 

1. Najraje se udeležim tekmovanja z močno 
konkurenco.      

2. Raje imam tekmovanja s krajšim programom 
(manj disciplin).      

3. Najraje se udeležim tekmovanja, kjer je 
program disciplin pester, tudi če traja 
tekmovanje dva dni. 

     

4. Pri izbiri tekmovanja mi višina startnine ni 

pomembna.      

5. Tekmovanja izbiram predvsem glede na 

datum izvedbe.      

6. Plavalce raje peljem na tekmovanja, kjer se 

podeljujejo nagrade za osvojena odličja.      

7. Raje izbiram tekmovanja, kjer se plavajo 

kratke discipline (50 in 100 m).      

8. Raje imam tekmovanja, kjer se plava samo v 

skupinah (ni predtekmovanj in finalov).      

9. Če tekmovanje poteka v dveh delih, morata 

biti med dopoldanskim in popoldanskim delom 

vsaj dve uri prosti. 
     

 

 
10. V nadaljevanju podajam nekaj trditev, ki se nanašajo na spremljevalni del tekmovanj. Prosim, 
označite, v kolikšni meri te trditve veljajo za vas kot trenerja. 
 

 Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Deloma se 

strinjam, 

deloma se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popol-

noma se 

strinjam. 

1. Pri večdnevnih tekmovanjih mi je ljubše, da 
za rezervacijo prenočišča poskrbi organizator.      

2. Pri odmoru za kosilo si raje sami 

organiziramo obrok, kot da bi za to poskrbel 

organizator. 
     

3. Bližina mestnega jedra nam je pomembna pri 
izbiri tekmovanja.      

4. Na tekmovanjih mi je pomembna dodatna 

ponudba za animacijo plavalcev.      

5. Na tekmovanjih mi je pomembna dodatna 

ponudba za animacijo trenerjev.      

6. Če bi bilo v sklopu tekmovanja organizirano 
strokovno predavanje za trenerje, bi se ga 

udeležil. 
     

7. Tekmovalci se bolj veselijo tekmovanj, kjer 

lahko srečajo vrhunske plavalce.      
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11. Ali ste se že udeležili Pokala Kopra?  
 

 Da  
 Ne  

 

 
12. Prosim, ocenite kakovost organizacije tekmovanja Pokal Kopra (1 – najslabše, 5 – najboljše).  
 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

 

 
13. Spodaj je nekaj trditev, ki se nanašajo na Pokal Kopra. Prosim, označite, v kolikšni meri veljajo za vas 
kot trenerja.  
 

 Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Deloma se 

strinjam, 

deloma se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popol-

noma se 

strinjam. 

1. Tekmovanja se udeležimo zaradi kraja 
izvedbe.      

2. Tekmovanja se udeležimo zaradi denarne 
nagrade za zmagovalca.      

3. Tekmovanja se udeležimo, ker nam ustreza 

termin izvedbe.      

4. Tekmovanja bi se udeležili tudi, če bi trajalo 
dva dni.      

5. Tekmovanja se udeležimo zaradi dobre 
organizacije.      

6. Tekmovanja se udeležimo zaradi velikega 
števila udeležencev, velike  konkurence.      

7. Tekmovanja bi se še udeležili raje, če bi 
imelo pester spremljevalni program (koncert, 

igre v vodi ipd.). 
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Vprašanja Odgovori Povprečje Std. odklon 

 
Sploh se ne 

strinjam. 

Ne strinjam 

se. 

Deloma se 
strinjam, 

deloma se ne 

strinjam. 

Strinjam se. 
Popolnoma 

se strinjam. 
Skupaj   

  1. Najraje se udeležim 
tekmovanja z močno 
konkurenco. 

1 (3 %) 5 (14 %) 14 (40 %) 5 (14 %) 10 (29 %) 35 (100 %) 3,5 1,1 

  2. Raje imam tekmovanja s 
krajšim programom (manj 
disciplin). 

6 (17 %) 11 (31 %) 6 (17 %) 9 (26 %) 3 (9 %) 35 (100 %) 2,8 1,3 

  3. Najraje se udeležim 
tekmovanja, kjer je program 
disciplin pester, tudi če traja 
tekmovanje dva dni. 

0 (0 %) 5 (14 %) 5 (14 %) 16 (46 %) 9 (26 %) 35 (100 %) 3,8 1,0 

  4. Pri izbiri tekmovanja mi 
višina startnine ni pomembna. 

2 (6 %) 10 (29 %) 10 (29 %) 7 (20 %) 6 (17 %) 35 (100 %) 3,1 1,2 

  5. Tekmovanja izbiram 

predvsem glede na termin 

izvedbe. 

2 (6 %) 3 (9 %) 6 (17 %) 13 (37 %) 11 (31 %) 35 (100 %) 3,8 1,2 

  6. Plavalce raje peljem na 

tekmovanja, kjer se podeljujejo 

nagrade za osvojena odličja. 
7 (20 %) 11 (31 %) 11 (31 %) 5 (14 %) 1 (3 %) 35 (100 %) 2,5 1,1 

  7. Raje izbiram tekmovanja, 
kjer se plavajo kratke discipline 

(50 in 100 m). 

8 (23 %) 17 (49 %) 8 (23 %) 2 (6 %) 0 (0 %) 35 (100 %) 2,1 0,8 

  8. Raje imam tekmovanja, kjer 
se plava samo v skupinah (ni 

predtekmovanj in finalov). 

8 (23 %) 10 (29 %) 10 (29 %) 6 (17 %) 1 (3 %) 35 (100 %) 2,5 1,1 

  9. Če tekmovanje poteka v 
dveh delih, morata biti med 

dopoldanskim in popoldanskim 

delom vsaj dve uri prosti. 

0 (0 %) 3 (9 %) 5 (14 %) 10 (29 %) 17 (49 %) 35 (100 %) 4,2 1,0 
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Vprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 

odklon 

     
Sploh se ne 

strinjam. 

Ne strinjam 

se. 

Deloma se 

strinjam, 

deloma se ne 
strinjam. 

Strinjam se. 
Popolnoma 

se strinjam. 
Skupaj       

  1. Pri večdnevnih tekmovanjih 
mi je ljubše, da za rezervacijo 
prenočišča poskrbi organizator. 

3 (9 %) 15 (43 %) 10 (29 %) 6 (17 %) 1 (3 %) 35 (100 %) 2,6 1,0 

  2. Pri odmoru za kosilo si raje 

sami organiziramo obrok, kot 

da bi za to poskrbel 

organizator. 

1 (3 %) 8 (23 %) 15 (43 %) 9 (26 %) 2 (6 %) 35 (100 %) 3,1 0,9 

  3. Bližina mestnega jedra mi 

je pri izbiri tekmovanja 

pomembna. 

7 (20 %) 14 (40 %) 4 (11 %) 9 (26 %) 1 (3 %) 35 (100 %) 2,5 1,2 

  4. Na tekmovanjih mi je 

pomembna dodatna ponudba za 

animacijo plavalcev. 

9 (26 %) 9 (26 %) 8 (23 %) 8 (23 %) 1 (3 %) 35 (100 %) 2,5 1,2 

  5. Na tekmovanjih mi je 
pomembna dodatna ponudba za 

animacijo trenerjev. 

8 (23 %) 11 (31 %) 7 (20 %) 8 (23 %) 1 (3 %) 35 (100 %) 2,5 1,2 

  6. Če bi bilo v sklopu 
tekmovanja organizirano 

strokovno predavanje za 

trenerje, bi se ga udeležil. 

0 (0 %) 4 (11 %) 5 (14 %) 12 (34 %) 14 (40 %) 35 (100 %) 4,0 1,0 

  7. Tekmovalci se bolj veselijo 

tekmovanj, kjer lahko srečajo 
vrhunske plavalce. 

1 (3 %) 5 (14 %) 8 (23 %) 13 (37 %) 8 (23 %) 35 (100 %) 3,6 1,1 
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Vprašanja Odgovori Povprečje Std. odklon 

     
Sploh se ne 

strinjam. 

Ne strinjam 

se. 

Deloma se 
strinjam, 

deloma se ne 

strinjam. 

Strinjam se. 
Popolnoma 

se strinjam. 
Skupaj       

  1. Tekmovanja se udeležimo 
zaradi kraja izvedbe. 

2 (6 %) 1 (3 %) 5 (15 %) 11 (33 %) 14 (42 %) 33 (100 %) 4,0 1,1 

  2. Tekmovanja se udeležimo 
zaradi denarne nagrade za 
zmagovalca. 

12 (36 %) 17 (52 %) 4 (12 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 33 (100 %) 1,8 0,7 

  3. Tekmovanja se udeležimo, 
ker nam ustreza             termin 

izvedbe. 

0 (0 %) 1 (3 %) 7 (21 %) 16 (48 %) 9 (27 %) 33 (100 %) 4,0 0,8 

  4. Tekmovanja bi se udeležili 
tudi, če bi trajalo dva dni. 

1 (3 %) 4 (12 %) 3 (9 %) 8 (24 %) 17 (52 %) 33 (100 %) 4,1 1,2 

  5. Tekmovanja se udeležimo 
zaradi dobre organizacije. 

0 (0 %) 2 (6 %) 10 (30 %) 12 (36 %) 9 (27 %) 33 (100 %) 3,8 0,9 

  6. Tekmovanja se udeležimo 
zaradi velikega števila 
udeležencev, 
velike konkurence. 

3 (9 %) 9 (27 %) 10 (30 %) 9 (27 %) 2 (6 %) 33 (100 %) 2,9 1,1 

  7. Tekmovanja bi se še raje 
udeležili, če bi imelo pester 
spremljevalni program 
(koncert, igre v vodi ipd.). 

7 (21 %) 10 (30 %) 11 (33 %) 3 (9 %) 2 (6 %) 33 (100 %) 2,5 1,1 
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Kandidatura na PZS ▫         -     

Rezervacija PZS Timinga  ▫        -     

Rezervacija bazena   ▫       -     

Pošiljanje vabil plavalnim klubom    ▫      -     

Naročanje majic, medalj in pokalov     ▫     -     

Oddaja dovoljenj za izvedbo prireditve      ▫     -     

Kontaktiranje z reševalcei iz vode in zdravniško službo      ▫ ▫   -     

Kontaktiranje z osebami za pomoč pri izvedbi      ▫ ▫   -     

Obveščanje medijev       ▫ ▫   -     

Sestanek ekipe in dodelitev nalog      ▫ ▫   -     

Prevzem majic in nagrad        ▫  -     

Priprava medalj, tiskanje startne liste         ▫ -     

Priprava tekmovališča         ▫ -     

Izvedba tekmovanja           -     

Objava rezultatov in  posredovanje novice o tekmovanju 

medijem 
         - ▫    

Ureditev bazena v prvotno stanje          - ▫    

Zahvala vsem sodelujočim          -  ▫   

Obračun celotnih stroškov in prihodkov          -  ▫ ▫  

Poravnava finančnih obveznosti          - ▫ ▫ ▫ ▫ 

Poročilo o tekmovanju          -    ▫ 

Legenda: ▫ dejavnosti, - dan prireditve 
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                                                                                                                                Koper, 26. 6. 2014 

 

 

ZADEVA: PLAVALNA TEKMOVANJA V LETU 2014 – PONUDBA ZA SODELOVANJE 

 

 

Plavalni klub Koper bo tudi v letu 2014 organiziral dve večji plavalni tekmovanji: 
- V soboto, 5. julija 2014, Mednarodni plavalni miting »Pokal Kopra 2014«. Tekmovanje (7. po 

vrsti) postaja tradicionalno, udeležujejo pa se ga tudi najboljši slovenski plavalci. V olimpijskem 
bazenu v Žusterni pričakujemo  udeležbo okoli 300 plavalcev iz vseh slovenskih plavalnih klubov, 
Italije in Hrvaške.  
- V soboto, 6. septembra 2014, pa bo jubilejni 40. mini plavalni maraton, ki bo potekal med obema 

koprskima kopališčema in ima značaj množičnosti. Na progi, dolgi okoli 1100 m, je bila do sedaj 

najbolj množična udeležba  360 plavalcev in ljubiteljev plavanja. Dan pred maratonom bomo za 

predšolske in šolske otroke obalnih občin organizirali še vodne delavnice – pričakujemo okoli  300 
udeležencev. 
 

Na vas se obračamo s prošnjo podpore omenjenim tekmovanjem v obliki finančnih ali materialnih 
sredstev (srečelov). Obstajajo različne možnosti sodelovanja, npr.: objava transparentov ali drugega 

reklamnega materiala na tekmovanjih, oglaševanje preko zvočnikov, nagrade najboljšim v obliki vaših 
izdelkov, predstavitev vaših produktov oz. storitev, delitev vašega reklamnega materiala med 

udeleženci, logotip v biltenu ipd. 

 

Prepričani smo, da boste z reklamo svojih proizvodov ali storitev tudi vi našli svoj ekonomski interes 
in se odločili za sodelovanje. Sredstva bomo porabili za pokritje stroškov organizacije tekmovanj, 
morebitni presežek pa za pokrivanje stroškov delovanja kluba (odhodi na tekmovanja, nagrajevanje 
kadra, priprave ipd.) 

 

Možnosti sodelovanja: 
- 1.500,00 EUR: reklamni transparent (večji) na vseh tekmovanjih,oglaševanje proizvodov ali storitev, 
logotip na startni listi in rezultatih (objava na spletni strani Plavalne zveze Slovenije in Plavalnega 

kluba Koper) , oglaševanje preko zvočnikov, delitev vašega reklamnega materiala, objava imena firme 
preko zvočnikov.  

- Od 200,00 do 500,00 EUR: reklamni transparent (manjši) na bazenu v času tekmovanja, logotip na 
startni listi in rezultatih (objava na spletni strani Plavalne zveze Slovenije in Plavalnega kluba Koper), 

objava imena firme preko zvočnikov. 

- Od 100 do 150,00 EUR: logotip na startni listi in rezultatih (objava na spletni strani Plavalne zveze 

Slovenije in Plavalnega kluba Koper), objava imena firme preko zvočnikov. 
- Manj od 100,00 EUR: donacija, objava imena firme preko zvočnikov. 

 

Pričakujemo vaš odgovor, z veseljem pa bomo upoštevali tudi morebitne vaše predloge o sodelovanju. 
Kontaktna oseba: Alenka Šarkanj, 041 383 093. 

 

Predsednica 

Alenka ŠARKANJ 
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