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POVZETEK  

Amaterski šport je v primerjavi s profesionalnim v nezavidljivem položaju. Velika večina dela 

je opravljenega na prostovoljni bazi, kadri so velikokrat manj strokovno izobraženi, imajo 

časovne omejitve, ker so zaposleni drugje, kar pa se seveda pozna tudi pri trženju in 

prepoznavnosti določene športne panoge, ne pa nujno tudi pri športnih dosežkih. Ta problem 

se še izraziteje kaže pri medijsko manj izpostavljenih športih, med katerimi je tudi kickboxing. 

Raziskava se ukvarja s problematiko kickboxinga in njegove krovne organizacije v Sloveniji, 

Kickboxing zveze Slovenije. Poudarek je predvsem na predstavitvi kickboxinga na splošno, 

Kickboxing zveze Slovenije, prepoznavnosti, načinu obveščanju, sami organizaciji in tehnični 

izvedbi športnega dogodka.  

Glavno raziskovalno vprašanje je: Kakšna je učinkovita organizacija športnega dogodka na 

primeru kickboxinga? Poleg glavnega raziskovalnega vprašanja imamo še tri dodatna 

vprašanja: Kolikšna je najprimernejša cena za vstopnico za ogled kickboxing dogodka? Kateri 

so najpomembnejši kanali za obveščanje o takih dogodkih? Kako povečati prepoznavnost 

kickboxinga in Kickboxing zveze Slovenije? 

Glede na tematiko smo se odločili za kvantitativni pristop k raziskavi. Po preučitvi 

razpoložljivih virov smo postavili šest hipotez, na katere smo dobili odgovore s pomočjo dveh 

anketnih vprašalnikov. Prvi zajema 200 naključnih anketirancev s pomočjo spletnih anket, 

drugi pa 200 anketirancev znotraj Kickboxing zveze Slovenije. Anketi se med seboj le delno 

razlikujeta, se pa dopolnjujeta. Vsaka anketa ima po 11 vprašanj, saj smo želeli čim bolj 

natančno odgovoriti na zastavljena vprašanja. Pri tem smo sledili načelu, da so vprašanja čim 

jasnejša in nedvoumna ter da samo anketiranje anketirancem ne vzame preveč časa, da so lahko 

pri izpolnjevanju anket maksimalno zbrani.  

 

Ključne besede: športni dogodek, organizacija, kickboxing, Kickboxing zveza Slovenije, 

obveščanje, prepoznavnost, tehnična izvedba. 

  



 

 

ABSTRACT 

Amateur sport compared to professional sports, in an unfavorable position. The vast majority 

of work is done on a voluntary basis, staff is often less professionally educated, they have 

limited time because they are employed elsewhere, which of course, manifests as lack of 

marketing and visibility of a particular sport, but does not necessarily have an impact on 

sporting achievements. This problem is even evident in the sports less exposed in media, which 

include kickboxing. 

The study involved the issues of kickboxing and its official organization body in Slovenia, the 

Kickboxing Association of Slovenia. The focus is primarily on presenting kickboxing in 

general, Kickboxing Association of Slovenia, visibility, means of communication, the 

organization and technical of an event. 

The main research question was "Efficient organization of a sporting event in the case of 

kickboxing." In addition to the main research questions, we have three additional questions: 

what is the most appropriate price for a ticket to see a kickboxing event, which are the most 

important channels for information about such events and how to increase visibility and of 

kickboxing and the Kickboxing Association of Slovenia? 

According to the theme, we opted for a quantitative approach to research. After examining the 

available resources, we set up six hypotheses, which answer through two questionnaires. The 

first covers 200 random respondents through online surveys, the other covers 200 respondents 

within the Kickboxing Association of Slovenia. Questionnaires among themselves are only 

slightly different, but complement each other. Each questionnaire has the 11 questions, because 

we want to get as accurate answers to the questions as possible. To do so, we follow the 

principle that the issues as clearly stated and unambiguous, and that the survey respondents 

does not take too much time so the respondents are as focused on the responses as possible. 

 

Keywords: sports event, organization, kickboxing, Kickboxing Association of Slovenia, 

communication, visibility, technical implementation 
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1  UVOD 

 

 

1.1. Uvodne misli 

 

Namen diplomske raziskovalne naloge z naslovom Upravljanje kickboxing dogodkov v 

Sloveniji je prikazati nekatere vidike organizacije športnega dogodka na primeru kickboxinga, 

pojasniti, kaj vse je treba vedeti in znati, kako je treba vse natančno načrtovati, izbrati strokovne 

in zanesljive sodelavce, določiti take kanale za obveščanje, ki bodo dosegli našo ciljno 

populacijo, pravilno izbrati logistiko in termine, katera znanja znanstvenih disciplin in katere 

menedžerske sposobnosti je treba imeti, da se dogodek kakovostno in brezhibno izpelje. Ta 

nabor veščin nam navsezadnje prinese tudi večjo prepoznavnost in vse beneficije, ki iz tega 

izhajajo.  

Diplomska naloga bo lahko v pomoč podobnim panožnim zvezam v Sloveniji, ki se srečujejo 

s primerljivimi organizacijskimi izzivi, prepoznavnostjo in z načinom vrednotenja samih 

športnih dogodkov.  

 

1.2. Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

 

Najvažnejša pri sami raziskavi je prepoznava problema in v njem glavnega raziskovalnega 

vprašanja. Na podlagi tega lahko postavimo hipoteze. V nasprotnem primeru lahko pridobimo 

podatke, ki za našo dejansko raziskavo niso pomembni. Raziskovalna vprašanja nam 

pojasnjujejo problem, natančnost in usmerjenost raziskave (Lamut in Macur 2012, 61). Povedo 

nam tudi, katere informacije potrebujemo, če želimo uresničiti cilj raziskave.  

Hipoteze so lahko domneve ali pa trditve, ki si jih postavimo na osnovi predhodnega dobrega 

poznavanja raziskovalne teme in kritičnega pregleda literature. S samo raziskavo jih lahko 

potrdimo ali pa ovržemo. Če pa so podatki, ki jih dobimo, taki, da nam ne pokažejo ne ene ne 

druge skrajnost, lahko hipoteze niti ne potrdimo niti ne ovržemo. Da to dosežemo, izberemo 

ustrezne merske instrumente in testiramo statistične spremenljivke, ki smo jih v raziskavi 

pridobili.  
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1.2.1. Raziskovalna vprašanja 

 

Glavno raziskovalno vprašanje je: Kakšna je učinkovita organizacija športnega dogodka na 

primeru kickboxinga? Poznavanje trenutne neugodne situacije na tem področju, če gledamo 

skozi oči krovne organizacije Kickboxing zveze Slovenije, nas je spodbudilo, da naredimo 

empirično raziskavo, ki nam bo pokazala dejansko stanje in nam nakazala smernice za 

delovanje v prihodnosti. Zato smo si postavili še dodatna raziskovalna vprašanja. Zanima nas: 

− Kolikšna je najprimernejša cena za vstopnico za kickboxing dogodek?  

− Po katerih kanalih za obveščanje lahko dosežemo našo ciljno populacijo?  

− Kako povečati prepoznavnost kickboxinga in Kickboxing zveze Slovenije?  

 

1.2.2. Hipoteze 

 

V okviru raziskovalnih vprašanj postavljamo naslednje hipoteze: 

H1 – Večina vprašanih si želi informacije glede organizacije kickboxing dogodkov. 

H2/a – Informacije preko spleta ostajajo za večino vprašanih najbolj zaželene. 

H2/b – Informacije preko zunanjega oglaševanja ostajajo za večino vprašanih najbolj zaželene. 

H3 – Večina vprašanih bi bila pripravljena za ogled takega dogodka plačati 15,00 €? 

H4 – Večina vprašanih se ne strinja, da se Kickboxing zveza Slovenije pogosto pojavlja v 

medijih. 

H5 – Člani Kickboxing zveze Slovenije se bolj strinjajo s trditvijo, da se Kickboxing zveze 

Slovenije dovolj pogosto pojavlja v medijih kot nečlani. 

 

1.3. Struktura diplomske naloge 
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Diplomsko nalogo smo strukturirali tako, da ima osem poglavij.  

V prvem poglavju naredimo kratek uvod, ki nam pove, kaj smo hoteli v diplomski nalogi in z 

empirično raziskavo raziskati. Predstavimo glavno raziskovalno vprašanje in hipoteze. 

Razložimo uporabnost diplomske naloge in njen doprinos pri ugotavljanju dejanskega stanja 

prepoznavnosti na področju kickboxinga, ki ga v Sloveniji uradno predstavlja KBZS.  

Drugo poglavje bo zajemalo opredelitev osnovnih pojmov nam za lažje razumevanje diplomske 

naloge pojasni pojme: športni dogodek, organizacija, kickboxing, Kickboxing zveza Slovenije, 

obveščanje, prepoznavnost in pojem tehnična izvedba. 

Teoretski okvir v tretjem poglavju nas podrobno seznani z organizacijo dogodkov, posebej se 

poglobimo v same športne dogodke in v obveščanje o kickboxing dogodkih. Podrobneje 

opredeljujemo prepoznavnost ter podajamo napotke, kako zvišati prepoznavnost. To nam 

predstavlja ključ za doseganje še boljših uspehov, kar seveda posledično prinaša zagotavljanje 

finančne pokritosti stroškov in prispeva k večji popularnosti tega športa, tako na rekreativni 

ravni kot tudi na ravni vrhunskega športa. 

Četrto poglavje razkriva, kakšno metodo oziroma kakšen raziskovalni model uporabljamo pri 

empirični raziskavi. Seznani nas z uporabljenimi statističnimi metodami pri raziskavi. 

Podrobno nam obrazloži oba uporabljena vprašalnika: Vprašalnik za obiskovalce spleta in 

vprašalnik za člane Kickboxing zveze Slovenije. V tem poglavju tudi opisujemo uporabljen 

način za pridobivanje podatkov za potrebe raziskave.  

V petem poglavju odgovarjamo na šest hipotez, podkrepljenih z rezultati empirične raziskave.  

Zaključek v šestem poglavju obsega: povzetek odgovorov na hipoteze, širši okvir opravljenih 

raziskav, raziskovanje v prihodnosti, uporabna vrednost diplomske naloge, omejitve 

opravljenega raziskovalnega dela in sklepne misli.  

V sedmem poglavju so navedeni uporabljeni pisni in internetni viri, ki smo jih uporabili v 

diplomski nalogi. 

Zadnje, osmo poglavje pa vsebuje priloge, ki so potrebne za izdelavo raziskovalnega dela 

naloge in pojasnjuje rezultate, uporabljene v diplomski nalogi. 
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2  OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 

 

 

V tem poglavju najprej opredeljujemo osnovne pojme, kot so športni dogodki, organizacija 

tekmovanj, kickboxing, kot športno borilno disciplino, Kickboxing zvezo Slovenije kot krovno 

organizacijo kickboxinga v Sloveniji, obveščanje, prepoznavnost in tehnično izvedbo 

tekmovanj. Poudarek je na opredelitvi kickboxinga in Kickboxing zveze Slovenije ter tehnični 

izvedbi državnega turnirskega tekmovanja na primeru Kickboxing zveze Slovenije. 

 

2.1. Športni dogodek 

 

Ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin je svobodno združevanje ljudi, kar pripelje do 

možnosti  ustanavljanja društev, prirejanja shodov in tudi športnih dogodkov (Šugman 1995, 

13). Razvitost demokratične družbe se nam pokaže tudi z nivojem uresničevanja temeljnih 

pravic in svoboščin združevanja. 

V Ustavi Republike Slovenije je v 39. členu (svoboda izražanja), kjer je govora o človekovih 

pravicah in temeljnimi svoboščinami zapisano: »Zagotovljena je svoboda izražanja misli, 

govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo 

lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja« (Ustava RS 2015). »Vsakdo ima pravico 

dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v 

primerih, ki jih določa zakon« (Ustava RS 2015). 

Tudi v 42. členu Ustave  Republike Slovenije, ki govori o pravici do zbiranja in združevanja, 

je zapisano: »Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsak ima 

pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to 

zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Poklicni 

pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank« (Ustava RS 2015). 

Za športne dogodke je treba še posebej upoštevati Zakon o javnih zbiranjih, ki v 2. alineji 2. 

člena  pravi:  Javna prireditev (v nadaljnjem besedilu: prireditev) je vsako organizirano zbiranje 
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oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti 

tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur (Uradni-list 

2011). 

Šugman nas opozarja, da se je že v sami pripravi na športni dogodek treba dobro seznaniti z 

zakonskimi določbami o javnih prireditvah. Še posebej smo pazljivi, če se športni dogodek 

izvaja na območju več držav, takrat je treba upoštevati posamezne določbe zakonov, ki veljajo 

v posameznih državah (Šugman 1995, 15−16). 

Športni dogodki predvsem pomagajo pri socializaciji ljudi, zdravem tekmovalnem duhu, 

temelječem na pošteni igri (angl. Fair Play), zdravem načinu življenja, zabavi, pozitivni 

energiji in predvsem športu enakih možnosti za vse tekmovalce, brez uporabe nedovoljenih 

poživil in drog (angl. Anti Doping).  

 

2.2. Organizacija 

 

»Organizacija je racionalno, vnaprej premišljeno povezovanje in usklajevanje ljudi in njihovih 

aktivnosti v skupni sistem z nekaterimi viri (materialni, delovna sredstva, finance, informacije 

ipd.), z namenom izpolnitve cilja, zaradi katerega so se združili« (Rek 2014, 5). 

 

Lipičnik v svoji knjigi Organizacija podjetja razloži, da je sama beseda »organizacija« 

večpomenska. Izvira iz grške besede »organon«. Organon je lahko orodje, priprava, naprava. V 

latinskem prevodu pa to besedo prevedemo kot spojitev posameznih delov v celoto (Lipičnik 

1999, 2).  

Številne množice organizacij, ki nas obdajajo na vseh področjih življenja, lahko klasificiramo 

v tri skupine: prostovoljne, zasebne, javne. Med seboj se razlikujejo po rezultatih, ki jih 

proizvajajo. V današnjem času je zelo prisotna njihova ekspanzija na vseh področjih. Časovno 

smo vedno bolj vpleteni v udejstvovanje v različnih organizacijah. V primerjavi z drugimi 

znanstvenimi vedami je veda o »organizaciji« novejšega datuma. Njen pomen pa ni enoznačen, 

navkljub izredno hitremu napredku in veliki količini gradiv (Ivanko 1982, 13−20). Ker v 

organizacijah sodelujejo različni profili ljudi iz različnih družbenih skupin s svojstvenimi načini 

delovanja, to predstavlja poglavitni vzrok za različna pojmovanja »organizacije«. 
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Lipovec pravi, da so združba, razmerja in ureditev dela tri oblike besede »organizacija«, ki jih 

vsakodnevno uporabljamo. Izraz »združba« kot pojem uporabljamo za urade, bolnišnice, 

podjetja, vojsko, društva, politične stranke, torej za družbene skupine ljudi, ki imajo točno 

definirane cilje. Ko rečemo organizacija državne uprave, organizacija društva, s tem mislimo 

na razmerja znotraj organizacije. Lahko pa besedo »organizacija« uporabimo tudi za 

obrazložitev ureditve dela (v tehničnem smislu) znotraj organizacije (Lipovec 1987, 16). 

Po Rozmanu (2004) se lahko opredeli »organizacija« kot zgradba posameznih delov, pri katerih 

ima vsak subjekt točno določeno funkcijo, ki je v točno določenem razmerju, z namenom doseči 

skupni cilj (citirano v Kolar & Jurak 2014, 19). 

 

2.3. Kickboxing 

 

Filozof in sociolog Lev Kreft je mnenja, da je »pretepaštvo« eno izmed merjenj moči, ki se ga 

poslužujejo mladostniki. Odrasli se tepejo samo z razlogom, ne kar tako, brez njega – in ti 

razlogi so po navadi prekleto bedasti. Borilni športi, če gre verjeti določenemu razumevanju 

Darwina, Freuda in seveda Vodeba, so samo zaradi seksa, ampak nekdo, ki je stvar vsaj malce 

preizkusil, bi rekel, da je telesno merjenje moči in spretnosti za samozavest pomembnejše od 

spolnosti (Kreft 2011, 62). 

Kickboxing je kontaktni šport, kjer se z namenom premagati nasprotnika enakovredno 

uporablja tako udarce z nogama kot tudi rokama. To ni borilna veščina ampak borilni šport. V 

samo tekmovanje se tako lahko vključujejo tekmovalci iz različnih drugih borilnih veščin 

(karate, tae kwon do, budokai, tajski box …). Najpomembneje je, da se obvezno upošteva 

pravila, in to so kickboxing pravila. 

Borilna veščina ima poleg fizičnega učenja tudi filozofsko osnovo, ki temelji na zapisanih 

zgodovinskih virih, na zgodbi, ki se je razvijala skozi čas. To je način življenja, pojmovanja 

okolja in družbe.  

Borilna športna disciplina je tekmovalno usmerjena oblika športa, katere naloga je, da 

tekmovalci, s pravilnimi tehnikami in ob upoštevanju kickboxing pravil poskušajo premagati 

nasprotnika. Seveda je pri tem nujno izvajati tako fizične kot psihične elemente športa. Sama 

priprava na tekmovanje se ne razlikuje od ostalih športov. Najpomembnejše pa je vedeti, da je 
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kickboxing kontaktni šport in ne samo nakazovanje udarcev, zato je treba upoštevati, da lahko 

pride tudi do poškodb. Tu se pokaže kvalitetna priprava športnika. Poleg tega pa tudi sodobna 

oprema zmanjšuje možnosti poškodb na minimum. 

Kickboxing je moderna oblika borilnih športov. Ena od teorij nastanka borilnih veščin, ki je 

morda najbližja resnici, pravi, da so nastajale med seboj neodvisno in v odvisnosti od določenih 

družbenih potreb (Sitar 2001, 9). Mnoge izmed njih so prav zaradi tega že tonile v pozabo.  

Ljudje se morali ukvarjati z borbo za preživetje tako s svojo raso kot tudi z živalmi. Brez 

ustreznega znanja niso preživeli. Neprestano so se borili za hrano, za teritorij in za nadaljevanje 

rase. Prav tako so ob ognjih izvajali borbene plese z namišljenimi sovražniki. Navdih za tehniko 

borbe so povzeli po živalih. Če so hoteli premagati nasprotnika in tako preživeti, so morali 

poznati njegov način napada in obrambe. Vsaka napaka je pomenila skoraj zagotovo izgubo 

življenja. V starem in srednjem veku so se vojaki urili zato, da so pridobili fizično moč, 

uporabljali pa so tudi sisteme borilnih športov (Sitar 2001, 10). Tudi sedaj, pri sodobnem športu, 

se uporabljata dva sklopa treningov (sistema), eden za večanje fizične moči, drugi za tehniko 

in taktiko. 

Sitar v knjigi Kikboks opisuje, da je kickboxing dejansko nastal na zahodu v Združenih državah 

Amerike in je izpeljanka iz karateja. Iz dežel vzhajajočega sonca so karate prinesli ameriški 

vojaki po drugi svetovni vojni. Ta je bil zelo razvit zlasti na Okinavi, na Japonskem. Kasneje 

se je iz Amerike hitro razširil v Evropo in na ostale celine. V sedemdesetih letih je postal 

priljubljen tudi v Sloveniji. V želji, da bi postal bolj množičen, da bi postal drugačen, so v 

Ameriki ves čas spreminjali pravila. Tako je nastala športna panoga kickboxing.  

Zgodovina nastanka kickboxinga je opisana na uradni internetni strani »wakoweb.com. Najprej 

je tekmovanje potekalo samo v tako imenovanih »trdih disciplinah«. Tekmovanje so 

poimenovali »full contact karate« (karate na polni kontakt). Potekalo v Los Angelesu (ZDA), 

in sicer leta 1974. Idejna vodja sta bila Mike Anderson iz Amerike in George Bruckner iz 

Nemčije. Prvo svetovno prvenstvo z imenom WAKO (World All-Styles Karate Organizations) 

pa je potekalo leta 1979 v mestu Tampa na Floridi. Zaradi zmede z imeni, ki so vsebovale 

besedo »karate« in veliko podobnimi »karate organizacijami« v svetu, tako profesionalnimi kot 

tudi amaterskimi, se je 1987 izoblikovalo končno ime World Association of Kickboxing 

Organizations.  
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WAKO kickboxing pozna tri »tatami« (parter) discipline, to so Point Fight, Light Contact in 

Kick Ligh ter tri ring discipline: Full Contact, Low Kick in K1-r. Poleg teh šestih disciplin, pri 

katerih se med seboj borita dva tekmovalca, se tekmuje tudi v Musical Forms, kjer tekmovalci 

ob spremljavi glasbe izvajajo namišljeno borbo z več nasprotniki, in to z orožjem ali brez njega 

(wakoweb.com 2015). 

Definicije za posamezne WAKO kickboxing discipline, povzetek iz WAKO pravil: 

Point Fight je borilna športna disciplina, kjer se tekmovalca borita za dosego cilja (že prej 

opredeljenih točk) z uporabo kontroliranih in dovoljenih tehnik. Vsi udarci so izvedeni  s 

polovično močjo. Glavni poudarek je na tehniki, hitrosti, spretnosti in pozornosti. Še prav 

posebno pozornost namenimo moči udarcev, saj so dovoljeni samo dobro kontrolirani udarci. 

Enakovredno se uporabljata tako tehnika rok kot tudi tehnika nog. Ob vsakem pravilno 

izvedenem udarcu, ki zadane dovoljen cilj, glavni sodnik zaustavi borbo in pokaže, komu dodeli 

točke in koliko točk je vreden izveden udarec. Poleg glavnega sodnika borbo sodita še dva 

stranska sodnika, ki prav tako pokažeta na tekmovalca, ki je po njunem opazovanju dosegel 

točko. To storita ob prekiniti borbe. Za uspešno dodelitev točke morata to istočasno pokazati 

najmanj dva sodnika. Vsak uspešno zadan udarec z roko z uporabo dovoljene tehnike, ki zadene 

dovoljen cilj in ga pokažeta najmanj dva sodnika, je vreden eno točko. Udarec z nogo v telo je 

prav tako vreden eno točko. Udarec z nogo v glavo je vreden dve točki, z nogo v telo v skoku 

dve točki, z nogo v glavo v skoku pa tri točke. Zmaga tisti tekmovalec, ki v že naprej določenem 

času doseže večje število točk. Med obvezno opremo tekmovalca sodijo ščitnik za glavo (čelada 

iz gumijaste pene), ščitnik za zobe, 10 Oz (10 unč = 283,5 g), rokavice z odprto dlanjo, ščitnik 

za genitalije, ščitnik za golenice ter za zgornji del stopal. Tekmovalec je oblečen v kimono in 

nosi pas, ki ustreza njegovi stopnji znanja (bel, rumen, zelen, oranžen, rjav, črn, črn 1. DAN, 

črn 2. DAN …). 

Light Contact je po moči udarcev, tehniki, hitrosti, spretnosti in dovoljenih ciljih udarca enak 

Point Fightingu. Bistvena razlika pa je v tem, da borba poteka kontinuirano (se ne zaustavlja), 

ne glede na dosežene točke. Borbo vodi glavni sodnik in trije točkovni sodniki, ki avtonomno 

beležijo dosežene točke. Glavni sodnik zaustavlja borbo samo ob kršenju pravil, nepravilno 

zadanih udarcih ali ob poškodbah, ki pa so zaradi uporabe zaščitne opreme zelo redke. Pri Light 

Contactu se uporablja 10 Oz »zaprte rokavice« (boksarske rokavice). Zgornji del oblačila je 

»T-shirt« majica, spodnji del pa hlače kimona. Tekmovalec ne nosi pasu, ki označuje njegovo 
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stopnjo znanja. Ostala oprema je enaka kot pri Point Fightu. Zmaga tisti tekmovalec, ki mu je 

več sodnikov (točkovnih sodnikov) dodelilo zmago.  

Kick Light se po tehnični plati loči od Light Contacta samo v tem, da so poleg ostalih udarcev 

dovoljeni tudi polkrožni udarci z nogo v stegno nasprotnika. Tekmovalec ima oblečeno »T-

shirt« majico in kratke hlače.  

Miusical Forms je namišljena borba z enim ali več nasprotniki, z ali brez orožja, s trdim (Hard 

Style) ali mehkim stilom (Soft Style), ob predvajanju glasbe. Najbolj pomembna sta ritem in 

pravilna tehnična izvedba udarcev. Dovoljene so tudi do tri gimnastične prvine, ki pa se morajo 

zaključiti z nakazanim udarcem. Ker te tehnike borbe prihajajo iz orientalskih borilnih veščin, 

so dovoljena tudi oblačila, ki predstavljajo veščino, ki jo tekmovalci predstavljajo. Tekmovalci 

lahko nastopajo tudi brez majice, kar pa ne velja tudi za tekmovalke. Kvaliteto izvedbe ocenjuje 

pet sodnikov. Najvišjo in najnižjo ocene se izbriše, rezultat pa je seštevek ostalih ocen. Glede 

na nivo tekmovanja se izvedbo vaje ocenjuje od 5.0 do 7.0, od 6.0 do 8.0 in od 7.0 do 9.0,  na 

svetovnih in evropskih prvenstvih pa z ocenami od 8.0 do 10.0.  

Full Contact je disciplina, ki se odvija v ringu velikosti od 5m x 5m do 7m x 7m (zunanje mere). 

Borba poteka enako kot pri Light Contactu, le da je dovoljena polna moč udarca. Zmagovalca 

se določi glede na število doseženih točk po končani borbi ali pa s predčasno prekinitvijo borbe, 

če pride do KO (Knockout). O KO govorimo takrat, ko en tekmovalec zada drugemu 

tekmovalcu izredno močan udarec, tako da drugi tekmovalec ne more več nadaljevati borbe. Za 

razliko od Light Contacta se tu vsak udarec šteje samo eno točko, ne glede na dosežen dovoljeni 

cilj. Tekmovalci nastopajo v hlačah  kimona, brez zgornjega dela, tekmovalke pa imajo zgoraj 

oblečene drese brez rokavov.  

Low Kick je ring disciplina, podobna Kick Lightu, kjer pa so dovoljeni tudi udarci s polno močjo 

v stegna. Ostala veljavna pravila so enaka kot pri Full Contactu, tudi glede same opreme, z 

razliko, da imajo tekmovalci oblečene kratke hlače namesto dolgih hlač kimona.  

K1-r, dovoljeni so tudi polkrožni udarci po celi nogi in udarci s kolenom. Ostala pravila so 

enaka kot v Full Contactu in Low Kicku. Razlika med K1-r in K1, ki pa ni kickboxing 

disciplina, je v tem, da so v K1 dovoljeni tudi udarci s komolci.  
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2.4. Kickboxing zveza Slovenije – povzeto po internih gradivih KBZS 

 

1. člen Statuta Kickboxing zveze Slovenije pravi: »Kickboxing zveza Slovenije (v nadaljevanju 

Zveza) združuje samostojna društva, ki delujejo na območju Republike Slovenije in imajo v 

svoji dejavnosti vključeno športno  panogo kickboxing.« (Statut KBZS 2010, 1) 

Predhodnica Kickboxing zveze Slovenije (v nadaljevanju KBZS), Zveza za kontaktni borilni 

šport Slovenije, je bila ustanovljena 14. marca 1992 v Mariboru. Zvezo je ustanovilo osem 

klubov: Klub borilnih veščin Ptuj, Športno društvo Budokai Nova Gorica, Klub kontaktnih 

veščin Zeleni zmaj Ljubljana, Klub klasičnih in kontaktnih borilnih veščin Pon Do Kwan 

Zagorje ob Savi, Klub borilnih veščin Ormož, ŽŠD Maribor klub za borilne veščine, Budokai 

klub za borilne veščine Izola in Continental Maribor. Leta 1993 se je zveza preimenovala v 

Kickboxing zvezo Slovenije (Sitar 2001, 93−94).  

Danes je v KBZS včlanjenih 32 klubov, ki so enakomerno porazdeljeni po celotnem teritoriju 

Slovenije (Grujić, 2013, 60).  

Zvezo vodi sedemčlansko predsedstvo, ki je sestavljeno iz predsednika, generalnega sekretarja 

in podpredsednika (v eni osebi) ter 5 članov. Poleg predsedstva je v sestavi še Nadzorni odbor 

in Disciplinska komisija. Ti trije organi zveze se volijo na volilni Skupščini KBZS, ki poteka 

vsaka štiri leta. V KBZS delujejo še naslednje komisije: Tekmovalna komisija, Sodniška 

komisija, Tehnična komisija, Komisija za polaganje pasov in Selektorska komisija. Te komisije 

potrjuje predsedstvo KBZS. Za nemoteno delovanje in večjo operativnost lahko predsedstvo 

imenuje še dodatne komisije. Trenutno delujejo še Komisija za razpise, Komisija za 

sofinanciranje državnih reprezentantov in Komisija za izbor najboljših tekmovalcev (po 

posameznih disciplinah na letni ravni). Izmed članov predsedstva se imenuje še blagajnika. Za 

računovodstvo skrbi zunanji računovodski servis.  

Komisije, razen Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, so neposredno odgovorne 

predsedstvu KBZS. Predsedstvo in imenovane komisije pa so odgovorne Skupščini KBZS, ki 

se praviloma sestaja enkrat letno. Komisije podajo letna poročila, ki jih najprej sprejme in potrdi 

predsedstvo, kasneje jih skupaj z ostalima dvema komisijama potrdi Skupščina. Za potrebe 

sprejemanja rebalansa proračuna se enkrat letno izpelje še izredna skupščina.  
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Komisije in ostali organi KBZS delujejo po sprejetih pravilnikih. Prvi pravilnik je Pogodba o 

ustanovitvi KBZS, ki ga podpiše vsak nov član ob včlanitvi, Statut KBZS, Poslovnik KBZS, 

Pravilnik o finančno – materialnem poslovanju KBZS, Tekmovalni pravilnik KBZS, Pravilnik 

KBZS o registraciji osnovnih kickboxing organizacij in njihovih članov, Pravilnik o priznanjih, 

plaketah in nagradah KBZS, Pravilnik o polaganju izpitov za pasove KBZS, Pravilnik o 

disciplinski in materialni odgovornosti članov KBZS, Sodniški pravilnik, Pravilnik o kriterijih 

za izbiro članov državne reprezentance, osebja in sodnikov KBZS, Pravilnik o obveznostih 

društev zveze in posameznih državnih reprezentantov KBZS, Pravilnik o zavarovanju osebnih 

podatkov KBZS, Katalog zbirk osebnih podatkov KBZS, Pravilnik za rangiranje 

reprezentantov KBZS ter Kodeks obnašanja KBZS. Poleg tega je predsedstvo KBZS sprejelo 

še delovodnike za delo: predsednika, generalnega sekretarja in podpredsednika, selektorja, 

blagajnika, predstavnika za medije in za predsednika Tekmovalne komisije KBZS (KBZS 

gradiva, 2015). 

KBZS je članica: 

− Združenja zvez borilnih športov Slovenije, 

− Olimpijskega komiteja Slovenije − Združenja športnih zvez, od ustanovitve dne 25. 

4. 1995,  

− WAKO – World Association of Kickboxing Organizations.  

WAKO je članica World Anti-Doping Agency, Sport accord, World Combat Games in World 

Games. Trenutno je vanjo včlanjenih 118 držav: 22 držav iz Afrike, 20 držav iz območja Pan-

Amerike, 31 držav iz Azije, 44 držav iz Evrope in ena iz Oceanije (Nova Zelandija). 

V svetu obstaja veliko raznoraznih zvez, ki v svojem imenu uporabljajo besedo »kickboxing«, 

WAKO pa je edina organizacija, ki jo priznavajo zgoraj navedene organizacije. Vse ostale 

delujejo v svojem zaprtem krogu. Njihovih rezultatov nacionalni olimpijski komiteji ne 

priznavajo; ne glede na uspehe, ki jih dosežejo, ne morejo pridobiti kategorizacije za svoje 

športnike. 

KBZS ima v svojem letnem tekmovalnem koledarju predvidene po tri turnirje za vsako 

disciplino, skupni seštevek doseženih točk pa odloči o tem, kdo bo prvak za posamezno 

kategorijo v posamezni disciplini. Poleg tega se člani udeležujejo tudi odprtih tekmovanj na 

mednarodnem nivoju, evropskih in svetovnih pokalov ter tudi evropskih in svetovnih prvenstev. 
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Rezultat dobrega dela v klubih članih KBZS in same KBZS se zrcali v številu kategoriziranih 

športnikov na nivoju države. Skupaj ima kategoriziranih devetinpetdeset športnikov in športnic. 

Šest športnikov najvišjega svetovnega razreda, deset mednarodnega razreda, sedem 

perspektivnega razreda, sedemnajst športnikov ima državni razred, devetnajst pa mladinski 

razred (Olimp 2015).  

KBZS je edina od kickboxing zvez, delujočih na področju Slovenije, ki ima potrjen program 

usposabljanja kadrov, s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (Grujić, 2013, 

51).  

 

2.5. Obveščanje 

 

»Obvestiti – povedati, sporočiti komu kaj o določeni stvari« (SSKJ 2015).  

Obveščanje je način komunikacije, pri katerem obveščevalec posreduje osnovne informacije 

zainteresiranim uporabnikom. Druga beseda za obveščanje je informiranje. Iz tega sledi, da če 

želimo nekoga o nečem obvestiti, je treba imeti prej na razpolago informacijo. Bistvenega 

pomena pri informiranju je pridobivanje velike količine podatkov, ki jih kasneje, ko izločimo 

za nas pomembne, le-te uporabimo kot informacijo (Šuhel 2011, 5). 

Pri obveščanju so zelo pomembne vrednote, kot so: natančnost, dorečenost, jasnost, 

pravočasnost, jedrnatost, verodostojnost, korektnost, poštenost. 

 

2.6. Prepoznavnost 

 

Prepoznavnost nam pove, koliko ljudi lahko identificira neko osebo, društvo ali družbo ipd. na 

osnovi njenega imena, logotipa, simbola ipd. Je premo sorazmerna s pogostostjo pojavljanja v 

različnih medijih za komuniciranje z javnostjo. Prepoznavnost je primaren cilj oglaševanja v 

prvih mesecih ali letih posameznega produkta (businessdictionary.com 2015). Keller klasificira 

dve vrsti prepoznavnosti, sposobnost prepoznavanja »znamke« ter sposobnost priklica 

spomina. Prepoznavanje »znamke« se nanaša na sposobnost, da uporabniki prepoznajo produkt, 

ki so mu bili že nekoč izpostavljeni. Ni nujno, da to pomeni, da pravilno identificirajo 
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»znamko« izdelka, ampak je dovolj, da prepoznajo produkt le po embalaži, vsebini, kontekstu 

itd. Sposobnost priklica je nekako močnejša oblika tega, potrošnik se spomni na osebo, društvo, 

znamko ipd., direktno kot samo zase, ne pa nujno v kontekstu produkta (Keller 1993, 1).  

Dall´Olmo Francesca nas v zborniku »International Jurnal of Research in Marketing« opozarja, 

da je zelo pomembno tudi, da ko enkrat neka stopnja prepoznavnosti obstaja, da se to stopnjo 

tudi vzdržuje. Družbe, posamezniki idr. so včasih prisiljeni v spremembe, ki imajo lahko za 

posledico povečanje ali zmanjšanje prepoznavnosti v družbi. Da bi se izognili prevelikim 

negativnim vplivom, je zelo pomembna redna prisotnost in komunikacija s ciljno publiko 

(Dall´Olmo 1997). 

 

2.7. Tehnična izvedba 

 

Tehnična izvedba tekmovanja je praktično udejanjenje izvedbe predhodno načrtovanega 

projekta. Odvisna je od kvalitetnega načrtovanja, v katerem se točno določi, kaj in kako ter do 

kdaj nekaj narediti in kolikšni bodo stroški (Richman 2002, 62). Vsak segment v projektu mora 

biti do potankosti opredeljen. Sam obseg aktivnosti je odvisen tudi od velikosti projekta. 

Zahtevnejši kot je projekt, večji kot je projekt, toliko bolj obsežno je zastavljeno tudi samo 

načrtovanje le-tega. 

 

2.7.1. Tehnična izvedba državnega turnirskega tekmovanja, na primeru KBZS 

 

Suknaič in Vodopivec (2014) sta za potrebe tehnične izvedbe tekmovanj na državnem nivoju 

za KBZS napisala Tekmovalni pravilnik KBZS, ki opredeljuje način izvedbe državnih 

turnirskih tekmovanj. 

 

Povzetek: 

Predsedstvo KBZS pred začetkom tekmovalne sezone odredi število tekmovanj in kotizacijo za 

posamezno disciplino kickboxinga. Na osnovi tega tekmovalna komisija določi datume 
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tekmovanj in pripravi razpis za organizacijo tekmovanj. Pri določanju datumov upošteva tudi 

koledar mednarodnih tekmovanj pod okriljem WAKO (World Association of Kickboxing 

Organizations). Na razpis za organizacijo tekmovanja se lahko prijavijo vse članice KBZS, ki 

so že najmanj eno leto včlanjene v KBZS. O organizatorjih odločata Predsedstvo in 

Tekmovalna komisija KBZS na skupnem sestanku. Pri tem se upošteva primernost 

organizatorja ter predhodne reference pri organizaciji kickboxing tekmovanj.  

Vsak posamezni organizator je dolžan najmanj tri tedne pred samim tekmovanjem Tekmovalni 

komisiji KBZS sporočiti podatke o kraju, datumu in urniku tekmovanja. Če organizator brez 

predhodne napovedi in soglasja Predsedstva KBZS spremeni datum ali pa celo odpove 

tekmovanje, plača 500,00 € denarne kazni, istočasno pa Tekmovalna komisija poda predlog 

Disciplinski komisiji KBZS, ki odloči o tem, koliko časa bo trajala prepoved organiziranja 

tekmovanja za takega člana zveze.  

Po prejetju sporočila organizatorja, da je tekmovanje potrjeno, Tekmovalna komisija  na 

spletnem portalu KBZS objavi vabilo, ki zajema vse potrebne podatke za člane KBZS o 

tekmovanju. Poleg tega Tekmovalna komisija KBZS obvesti predsednika Sodniške komisije 

KBZS o številu borišč in ringov na napovedanem tekmovanju, da le-ta zagotovi primerno 

število sodnikov. Prijava na tekmovanje poteka na spletnem KBZS portalu. Zadnji rok prijave 

je tri dni pred začetkom tekmovanja.  

Žreb za posamezne kategorije, ki so prisotne na tekmovanju, se izvede preko računalniškega 

programa, ki upošteva nosilce skupin (vodilnega tekmovalca na lestvici). Program tudi ločuje 

tekmovalce iz istega kluba, tako da so že na samem začetku tekmovanja postavljeni na nasprotni 

strani startne liste.  

Startnina za tekmovanje se plačuje na osnovi prijavnice na tekmovanje. Do neplačila startnine 

so upravičeni samo tisti tekmovalci, ki prinesejo tehtno opravičilo o odsotnosti s tekmovanja. 

Organizator je dolžan poskrbeti za primerno oglaševanje tekmovanja preko sredstev javnega 

obveščanja. Zagotovi primerno dvorano za tekmovanje, zdravnika, tehnično osebje, zdravniško 

tehtnico, opremo za zapisnikarsko mizo, semafor za prikazovanje točk, državno zastavo, himno 

in primerno zaščito za borišča in ring.  

Organizator dvorano za tekmovanje pripravi skladno s pravili: 
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− pravilno označi borišče, 

− loči prostor za gledalce od borišč, 

− označi ogrevalni prostor za tekmovalce. 

Na samem tekmovanju je treba tudi poskrbeti za osvežilno pijačo ter prehrano za sodnike in 

službeno osebje.   

Samo tekmovanje poteka po predhodno dogovorjenem sporedu: 

− preverjanje podatkov, 

− predstavitev ekip, 

− otvoritev, 

− kvalifikacijske borbe, 

− predstavitev finalistov, 

− razglasitev zmagovalcev in podeljevanje priznanj, 

− zaključek tekmovanja. 

Predstavnik Tekmovalne komisije nadzira potek tekmovanja in je dolžan ukrepati, če se 

pojavijo nepravilnosti. Če pride do nešportnega obnašanja dela občinstva, je treba tekmovanje 

ustaviti in to občinstvo umakniti iz dvorane. Prav tako se klub, katerega gledalci so sodelovali 

v nešportnem obnašanju, prijavi Disciplinski komisiji KBZS. Med borišči se lahko gibljejo le 

sodniki in organizatorji tekmovanja. Tekmovalci, ki čakajo za naslednjo borbo, se nahajajo na 

za to označenem prostoru. 

Vsak tekmovalec ima lahko poleg sebe po enega trenerja in enega pomočnika, oblečenega v 

športno opremo, ki imata veljavno trenersko licenco. Trener in pomočnik med borbo svojemu 

tekmovalcu ne smeta dajati nasvetov.  

Pred začetkom samega tekmovanja sledi pregled preverjanja tekmovalčevih podatkov in 

tehtanje. Če se pri pregledu ugotovijo nepravilnosti bodisi v težnostni kategoriji bodisi pri 

podatkih, se tekmovalca diskvalificira. Člani in članice se tehtajo pred vsakim tekmovanjem. 

Tekmujejo lahko v svoji kategoriji (po teži) in eni višji kategoriji (po teži); pri tem se upošteva 

WAKO težnostne kategorije. Kadeti in kadetinje ter mladinci in mladinke se tehtajo samo na 

prvem tekmovanju v tekočem tekmovalnem letu. Prav tako lahko tekmujejo v svoji kategoriji 

(po teži) in eni višji kategoriji (po teži). Starostne kategorije se določi pred začetkom 

tekmovalne sezone. Na začetku sezone se določi starostno mejo, ki določa, v kateri starostni 
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kategoriji bodo tekmovalci nastopali. Ta se med letom ne spreminja. Tekmovalcu, ki v določeni 

starostni kategoriji nastopa zadnje leto, se dovoli, če je to njegova želja,  nastopati v eni starostni 

kategoriji višje.  

Vsi tekmovalci za tekmovanje potrebujejo veljavno zdravniško potrdilo. Za tatami (parter) 

borilne discipline (Point Fight, Light contact, Kick Light in Musical Forms) je zdravniško 

potrdilo veljavno eno leto, za ring discipline (Full Contact, Low Kick in K1-r) pa šest mesecev.  

Na tekmovanju tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost, ob morebitni poškodbi niso s 

strani KBZS upravičeni do nobene odškodnine. Obvezno je nezgodno zdravstveno zavarovanje. 

To je zavedeno v registracijskem listu, ki ga vsi tekmovalci vsako leto sproti izpolnijo in 

podpišejo. Za mladoletne tekmovalce sta potrebna privolitev in podpis staršev oziroma njihovih 

skrbnikov.   

Organizator tekmovanja je dolžan pred pričetkom tekmovanja na oglasno desko pripeti startne 

listine. Odgovorne osebe v klubih imajo možnost, da če ugotovijo anomalije na startnih listinah, 

o tem nemudoma obvestijo Tekmovalno komisijo, da to popravi. Po začetku samega 

tekmovanja, to ni več mogoče. Uradni popravki so možni samo v primeru, da je napako pri 

registraciji naredila Tekmovalna komisija. V takem primeru se izvrši ponovni žreb tekmovalcev 

v kategoriji, v kateri je prišlo do napake.  

Tekmovalec je diskvalificiran, če zamudi na tekmovanje, nima pri sebi tekmovalne knjižice, 

zaradi prevelike teže ali pa ni prijavljen v pravilno starostno kategorijo. V tem primeru 

nasprotnik zmaga z rezultatom 2 : 0. Prav tako se z istim rezultatom registrira borba, če 

tekmovalec zamudi prihod na borišče eno minuto po uradnem začetku borbe. Tekmovalec, ki 

je prijavljen v kategorijo, v kateri nima nasprotnika, zmaga tako borbo z rezultatom 2 : 0. 

Vsakršna namerna kršitev pravil ali nešportno obnašanje tekmovalca privede do 

diskvalifikacije. Tak tekmovalec ostane na tekmovanju brez doseženih točk, proti njemu se 

uvede disciplinski postopek.  

Za ekipna tekmovanja se v ekipo določi tri tekmovalce in eno tekmovalko. Vsi tekmovalci v 

ekipi so v isti starostni kategoriji. Če se ekipnega tekmovanja iz kakršnegakoli razloga ne 

izvede, se ekipni vrstni red določi na osnovi rezultatov tekmovalcev posameznega kluba, člana 

KBZS. Pri tem se upošteva samo prva tri mesta na lestvici.  
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Po končanem tekmovanju Tekmovalna komisija naredi zapisnik tekmovanja, v katerem so 

navedeni vsi relevantni podatki tekmovanja, vključno z rezultati in zdravnikovimi zabeležkami. 

Po en izvod zapisnika prejmejo vsi člani KBZS po elektronski pošti. Pripombe na zapisnik so 

možne v roku do pet dni od zaključka tekmovanja. Rezultati vseh tekmovanj se hranijo na 

sedežu KBZS.  

Tekmovalni sistem za vsako sezono posebej potrjuje predsedstvo KBZS na prvi redni seji 

Predsedstva v tekočem letu in ga objavi na uradni strani KBZS (interni vir KBZS). 

 

3  TEORETSKI OKVIR 

 

 

Teoretični okvir postavljamo na podlagi primera organizacije športnih dogodkov, ki jih je treba 

upoštevati, če si želimo le-te kvalitetno organizirati. Izbrali smo si model desetih procesnih 

korakov PMBOK (Project management body of Knowledge), ki nas vodijo od začetka do konca 

organizacijske sheme.  

Nadalje se posvečamo pomembnosti obveščanja in prepoznavnosti kot dvema ključnima 

elementoma pri komuniciranju z javnostjo.  

 

3.1. Organizacija  športnih dogodkov 

 

Za posredovanje določenih sporočil ciljnemu občinstvu organiziramo razne dogodke, kot so 

seminarji, izleti, tiskovne konference, obletnice, tekmovanja in natečaji, razstave, kot tudi 

sponzoriranje raznih kulturnih ter športnih dogodkov. Podjetja te metode uporabljajo, ko na trg 

dajejo nove izdelke oziroma nove dejavnosti. Dogodki so tudi priložnost, da organizatorji nanje 

povabijo svoje poslovne partnerje in obenem to izkoristijo za promocijo svojega imena, 

izdelkov in svoje dejavnosti (Kotler 1996, 679).  

Za kakovostno in učinkovito organizacijo dogodkov potrebujemo skrbno načrtovan in natančno 

izdelan projekt. Kolar in Zaletel v knjigi »Management (športnih) prireditev« opisujeta 

prirejeno metodologijo PMBOK (Project management body of Knowledge) iz leta 1996, ki 



Vodopivec, Ivo. 2015. Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

18 

 

uporablja deset procesnih korakov za načrtovanje projekta, ki je sicer primernejši za večje 

dogodke, lahko pa se uporabi tudi v skrčeni obliki za manjše dogodke (Kolar in Zaletel 2013, 

85). 

Slika 2.1:  Proces priprave načrta projekta. 

 

Vir: Prirejeno po PMBOK Guide, 1996 

V nadaljevanju sledi kratek opis posameznih korakov metode PMBOK, opisane v knjigi 

Management (športnih) prireditev avtorjev Kolarja in Zaletela (2013, 85−98).  

Povzetek: 

Prvi korak: Opredelitev parametrov obsega organizacije dogodka (projekta) 

Natančna časovna opredelitev izvedbe dogodka zajema čas prihodov prvih udeležencev in 

odhoda zadnjih udeležencev, čas tekmovanja, čas spremljevalnih dogodkov (seminarjev, 

sestankov, posvetov, svečanosti …). Določimo dovolj veliko potrebno število ljudi, ki so 

zadolženi za organizacijo in realizacijo dogodka. Priporoča se postavitev organigrama 

organizacije, kjer se točno določi posamezne organizacijske strukture, kot so organizacijski 

odbor, menedžment projekta, izvršni odbor ter ostali sodelujoči – volonterji. Uredimo logistiko 

za  izvajanje vseh aktivnosti, kot so prevozi do kraja dogodka in nazaj, nočitve, prehrana, 

določitev krajev samega dogodka. Glede na športno panogo določimo smiselno število 

disciplin, ki bodo na tekmovanju prisotne. Upoštevati je treba število klubov oziroma držav 

udeleženk. Pri dimenzioniranju dogodka igra bistveno vlogo število akreditiranih udeležencev. 

Ne smemo pozabiti, da med akreditirane udeležence poleg športnikov sodijo tudi sodniki, 
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trenerji, spremljevalci, maserji, zdravniki, delegati, novinarji in ostali gosti. Ravno tako na 

osnovi predhodnih izkušenj že v prvem koraku postavimo finančni načrt za celoten projekt. 

Obseg projekta, ki ni dovolj natančno opredeljen, pripelje do problemov tako v fazi načrtovanja 

kot tudi v fazi izvajanja (Brown 1998, 23). 

Drugi korak: Določanje in strukturiranje aktivnosti 

Za opravljanje nalog na vseh nivojih organizacije športnega dogodka postavimo hierarhični 

vrstni red. Določimo tako skupne kot tudi posamezne aktivnosti in jih opredelimo do 

potankosti. Za vsako posamezno skupino izberemo vodjo skupine in njene člane, ki so za svoje 

delo glede na zaupano jim nalogo tudi subjektivno odgovorni. Govorimo o fizični delitvi dela 

(Rozman in Stare 2008,80). Izkušnje pobiramo iz že zaključenih projektov, ki so po velikosti 

in zahtevnosti najbolj podobni projektu, ki ga želimo izpeljati.  

Tretji korak: Opis aktivnosti 

Opredelimo vsebino posameznih aktivnosti, ki so sestavni deli projekta. Pripravimo natančen 

opis, določimo odgovorno osebo ter pravne zahteve za izvedbo projekta na posameznem nivoju. 

Četrti korak: Določanje zaporedja aktivnosti 

Vsi projekti imajo terminsko določeno zaporedje, ki se ga velja natančno držati. Posamezni 

segmenti so med seboj odvisni eden od drugega in so lahko vsebinsko ter časovno povezani. 

Peti korak: Ocenjevanje trajanja aktivnosti 

Vsaka predvidena aktivnost zahteva določeno časovno obdobje. To je čas, ki ga porabimo za 

izvedbo posameznega segmenta projekta. Pomagamo si lahko z izkušnjami iz že izvedenih 

podobnih projektov. Če potrebujemo podrobnejši terminski koledar projekta, imamo možnost 

uporabe dveh metod. Metoda »ocenjevanja« projekta (angl. Program Evaluating Review 

Technique  − PERT) ter metodo »kritične poti« (angl. Critical Path Method – CPM). Metoda 

PERT temelji na osnovi izračuna, ki nam pove najverjetnejši čas dolžine trajanja dogodka. 

Metoda CPM pa temelji na normalnih pogojih, to pomeni, da projekt poteka brez dodatnih 

časovnih zapletov, da imamo prisotne vse zaposlene, na razpolago vso opremo. 

Šesti korak: Tveganja v projektu 
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Semolič (1999, 5) pravi, da je potrebno, da pri vsakem projektu posvetimo posebno veliko 

pozornost tudi elementu tveganja, ki je eden od glavnih elementov samega projekta. V 

nasprotnem primeru se lahko zgodi, da neupoštevanje tveganja lahko močno vpliva na samo 

izvedbo oziroma dokončanje projekta. Najpogostejša nepredvidena tveganja so vezana na 

prekoračitev terminskega plana, tako posameznih segmentov kot celote in vplivajo na slabšo 

kakovost in povečujejo predvidene stroške izvedbe projekta. 

Tveganje naj bo nadzorovano, da lahko še pravočasno odreagiramo z že prej predvidenimi 

ukrepi, tako da na ta način zmanjšamo negativne učinke, ki bi jih neprepoznavnost tveganj 

prinesla (Česen 1998, 1). 

Sedmi korak: Stroški projekta 

Kot navajata Rozman in Stare (2008, 101−103) je zelo pomemben cilj projekta kakovostna 

izvedba projekta s porabo minimalnih denarnih sredstev. Pri projektiranju porabe sredstev je 

treba upoštevati tudi druge stroške, ki na sam projekt niso direktno vezani in so težko 

predvidljivi. Iz tega sledi, da vedno upoštevamo tako posredne kot tudi neposredne stroške. Pri 

načrtovanju stroškov si pomagamo z izkušnjami s sorodnimi projekti ter z lastnimi raziskavami 

izvedljivosti projekta. 

Osmi korak: Terminski načrt  

Pri pripravi terminskega načrta točno določimo začetek in konec neke akcije, povezanost 

zaporedij akcij in opišemo celoten pogled na sosledje posameznih akcij. Pri tem nam je lahko 

v veliko pomoč Microsoftov program Project, ki je zelo dinamičen in omogoča neposredno 

nadzorovanje in po potrebi spreminjanje posameznih sklopov, ne da nam bi bilo treba celoten 

projekt dizajnirat na novo (Rozman in Stare 2008, 258−265).  

Deveti korak: Financiranje projekta 

Vsak projekt ima natančno določen način financiranja. Poskrbimo za stalen in pravočasen dotok 

finančnih sredstev, da lahko projekt poteka nemoteno. Upoštevamo predvidena lastna sredstva, 

sredstva iz lokalnih in državnih ustanov ter tudi sponzorska in donatorska sredstva. Pri tem ne 

smemo mešati sredstev, ki so namenjena investicijam, s sredstvi, ki so namenjena sami 

organizaciji tekmovanja. Zelo pomembno vlogo ima tudi hitro reagiranje na nepredvidena 

sredstva, saj se le-ta običajno financirajo iz lastnih sredstev. 

Deseti korak: Organizacija projekta  
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Dobra notranja organiziranost projekta ima natančno določene tako dolžnosti kot tudi 

odgovornosti in pooblastila vsakega posameznega akterja projekta. Pri tem je treba upoštevati 

hierarhijo, saj se z višino pooblastil in dolžnosti povečajo tudi odgovornosti ter posledice 

morebitnih napak. Za posamezno zadolžitev je potrebna določena avtoriteta in jasno določeno 

mesto v komuniciranju. Imamo štiri osnovne strukture, ki določajo položaj posameznika v 

projektu. To so: tehnična, motivacijska, oblastna in komunikacijska struktura (Rozman in Stare 

2008, 140). Zaradi različnosti ljudi, ki sodelujejo v projektu, imamo tudi različne interese. Cilj 

organizacije projekta je doseči konsenz na najvišji možni ravni, z namenom, da se projekt 

kvalitetno in z dodano vrednostjo izpelje. Tako se uresničijo tudi posamezni interesi, ki bi brez 

skupnega delovanja lahko ostali nerešljivi ali pa bi se veliko pozneje realizirali. Pri organizaciji 

športnih dogodkov se tako prepletata tako zasebni kot tudi javni interes. Izvedba je pod stalnim 

nadzorom, kar lahko prinese tudi večji ugled in medijsko prepoznavnost udeležencem v 

procesu.  

Organizacijska struktura ima tri funkcijske ravni. Prva je predstavniška ali častna, ki jo 

ponavadi imenujemo »častni odbor«. Sestavljajo ga najvišji predstavniki tako javnih kot tudi 

zasebnih organizacij, ki močno vplivajo na samo izvedbo projekta s tem, da priskrbijo zadostno 

količino finančnih sredstev, njihova prisotnost pa na samih tekmovanjih pri ljudeh povečuje 

samo vrednost projekta; to so tako imenovani pokrovitelji projekta, ne opravljajo pa operativnih 

aktivnosti. Druga organizacijska funkcijska raven je »organizacijski odbor«, kateri usmerja in 

nadzira sam potek projekta. To so pooblaščeni operativni predstavniki zasebnih in javnih 

organizacij, ki v projektu aktivno sodelujejo. Njihova poglavitna naloga je usmerjanje in nadzor 

izvedbe projekta. Naloga tretje ravni ima operacionalizacijsko vlogo, imenujemo jo 

»menedžment projekta«. Menedžment projekta je odvisen od formalnopravne organizacijske 

oblike.  

Prvi dve funkcijski strukturi sta pomembni za uspešnost projekta, zadnja, tretja pa za 

učinkovitost pri sami izvedbi projekta. 

Tušak (2003, 234) nas poduči, da je skupinsko delo pri projektu zelo podobno delu v ekipnih 

športih. Nujno potrebno je, da vsak posameznik da svoj maksimum. Če ekipa ne deluje tako, 

kot pričakujemo, je treba upoštevati dejavnik motivacije. Skupinski cilj, skupinski uspeh, je 

želja vsakega posameznika v skupini. Ob uspehu se pojavi ponos in zadovoljstvo. Bistveno pri 

ekipni motivaciji je identifikacija univerzalnega skupnega cilja, za katerega se vsak posameznik 

prostovoljno strinja in predstavlja dosego cilja – vrednoto. Pri tem svojo samopodobo prilagodi 
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skupnemu cilju. Za dosego le-tega si pomaga z naslednjimi motivacijskimi koraki: biti ponosen 

član ekipe je čustvo, ki ga je treba stalno poudarjati, pri skupnem cilju ima vsak posameznik 

natančno določeno vlogo, zagotoviti, da se delo stalno evalvira in ugotavlja sprotni prispevek 

vsakega člana ekipe, spodbujanje in opogumljanje pri povezovanju, ekipni duh in ekipno delo, 

zagotavljanje kvalitetne komunikacije v vsakem trenutku delovanja v ekipi. 

 

3.2. Obveščanje in prepoznavnost 

 

Obveščanje je ciljni način komuniciranja. Torej, metode in kanale, ki jih bomo za obveščanje 

uporabili, izberemo glede na ciljno populacijo, ki jih hočemo nekaj sporočiti.  

Pri pripravi sporočila za obveščanje lahko uporabimo metodo 6 K-jev: kaj, komu, kdo, kdaj, 

kje in kako (Šugman 1995, 114). Če imamo adekvatne odgovore na vseh šest vprašanj, bo 

sporočilo – obvestilo doseglo svoj namen.  

Najprej potrebujemo glavno informacijo, ki jo želimo nekomu sporočiti – skomunicirati. 

Informacija naj bo takega značaja, da bo dovolj zanimiva za osebe, ki jim je namenjena – ciljni 

populaciji. Zelo pomembno je, kdo ta sporočila posreduje in da ima dovolj  komunikacijskih 

vrlin, da je to oseba, ki je kredibilna in ima avtoriteto. Izbira pravega časovnega termina 

sporočanja je tako z vidika osebe, ki nekaj obvešča, kot tudi s strani prejemnika obvestila, 

ključnega pomena, ne glede na uporabljen medij za obveščanje. Na vprašanje kje, poizkušamo 

poiskati najustreznejši odgovor glede lokacij, ki so najprimernejše, za podajanje obvestil 

potencialni zainteresirani skupini ljudi. Kako bomo posredovali obvestilo – informacijo, je 

odvisno od njene vsebine. Pri tem je nujno poznavanje tako verbalne kot neverbalne 

komunikacije, saj se nam lahko zgodi, da kljub dobro opravljeni nalogi na prvih pet vprašanj z 

neustrezno predstavitvijo zavozimo bistvo sporočila.  

Pri obveščanju so se z razvojem tehnologije, predvsem računalništva,  pojavile nove možnosti 

komuniciranja, ki omogočajo izredno hitre prenose sporočil, praktično v realnem času. Pojavila 

se je globalizacija, ki je za določene stvari, tiste, ki zadevajo komuniciranje, naredila velik korak 

naprej. Obenem je to omogočilo tudi skokovit razvoj ostalih medijskih tehnologij in spremembo 

načinov obveščanja. Tako beležimo porast informiranja tako na strani ponudnikov informacij 

kot tudi na strani prejemnikov informacij. S tem se je močno povečala tudi konkurenca, ki pa v 

ta prostor prinaša kvalitetnejše informiranje. Povečala se je potreba po bolj inovativnem, 
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agresivnejšem in iznajdljivejšem podajanju informacij. Mediji nekako prevzemajo vlogo 

socializatorja, vlogo, ki je bila tradicionalno v domeni družine, šole, vrstnikov. Ponujajo nam 

nov življenjski slog, krepijo družbene aktivnosti, spodbujajo tekmovalnost, ki se reflektira skozi 

športne dogodke (Topič in Petrovič 2007, 117).  

Definicija, ki jo za prepoznavnost ponuja spletni Business Dictionary pravi, da so glavni načini 

za gradnjo prepoznavnosti, direktno ter »posredno« oglaševanje. Pod direktno oglaševanje 

štejemo oglase v klasičnih medijih, sponzorstva na prireditvah … Nedirektne oblike postajajo 

priljubljene predvsem v zadnjem času preko socialnih in masovnih medijev. Podjetja, namesto 

da bi direktno oglaševala svoj produkt, predstavijo predvsem svojo znamko na bolj prefinjene 

načine, npr. glavni junak akcijskega filma nosi oblačila določene znamke, pije pijačo določene 

znamke, uporablja računalnik določene znamke … Takšnega pristopa se poslužujejo predvsem 

večje, že od prej prepoznavne družbe in s tem le nekako utrdijo položaj najbolj prepoznavne 

družbe na določenem tržišču (BusinessDictionary 2015). 

Prepoznavnost v športu pripomore k večji množičnosti, zanimanju, priljubljenosti, pridobivanju 

sredstev ipd. Lahko jo povežemo tudi z besedo »popularnost«, kar pomeni priljubljenost med 

ljudstvom.  

Farris (Farris et al. 2010, 51) stopnjo prepoznavnosti ocenjuje z AAU metriko – »Awareness, 

attitudes, and usage«. To je hierarhija: prepoznavnost, odnos ter potrošnja. Ta metrika spremlja 

proces od faze, ko potrošniki še ne prepoznajo »znamke«, do začetne uporabe ter nadaljnjega 

razvoja »lojalnosti« do znamke. Čeprav se pogosto na to hierarhijo gleda kot enosmerno, med 

temi fazami ni stroge meje. Včasih je lahko vrstni res zamenjan; npr. nekdo v medijih zasledi 

šport, ki ga pritegne, in se šele na osnovi te izkušnje pozneje pozanima o tem športu in 

organizaciji, ki je ta dogodek priredila. 

Kolar in Zaletel (2013, 144) navajata, da si za povečanje prepoznavnosti lahko pomagamo z 

naslednjimi smernicami za ozaveščanje in komuniciranje. Zgledujemo se po že dobro izpeljanih 

programih ter izkušnjah in jih uporabimo kot temelj za nadaljnjo nadgradnjo. Pridobimo čim 

več že afirmiranih športnikov, slavnih oseb, ki nam kot ambasadorji športa pomagajo pri 

promociji in širitvi prepoznavnosti pri čim širšem krogu ljudi. Izberemo načine pojavljanja v 

javnosti z organizacijo raznih dogodkov, na katere vabimo potencialne sponzorje in donatorje, 

objavljamo aktivnosti, ki lahko dosežejo našo ciljno populacijo. Določimo merila za 

ugotavljanje napredka na področju doseganja rezultatov.  
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Rakočevič in soavtorji (2008, 242) menijo, da so prenosi športnih dogodkov velikega pomena 

tako za medijske organizacije, ki le-te koristijo za povečanje gledanosti in s tem pridobijo večje 

število oglaševalcev, kot tudi za športnike, ki na tak način pridobivajo na prepoznavnosti in si 

s tem povečujejo vrednost in ugled. Vse skupaj pa zelo koristi sami športni panogi, ji povečuje 

ugled, veča članstvo in zanimanje za ta šport.  

Turnes s soavtorji (2007, 91). Prepoznavnost nam pove tudi dejansko vrednost blagovne 

znamke. Ta pa je zanimiva za potencialne sponzorje in donatorje. »Sponzorstvo je odnos, v 

katerem ustvarjate več kot eno poslovno korist. Razvijanje blagovnih znamk je najizrazitejša 

poslovna možnost, za katero se zdi sponzoriranje kot nalašč.«  

Šugman (et al. 2006, 217). Športni dogodki (prireditve) so praktično postali tržni produkti 

športne organizacije. Večja kot je prepoznavnost športne panoge, več lahko za svoj produkt 

iztržimo. Veliko je zanimanja za organizacije raznih športnih dogodkov s strani prirediteljev, 

ki to delajo profesionalno. Zato točno definiramo cilje, ki jih želimo s tako prireditvijo doseči. 

S tem se ukvarja športni marketing, ki je posebna disciplina marketinga in obravnava šport in 

prireditve z vseh možnih vidikov. 

 

4  METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

 

 

Če povzamemo teorijo po Lamut & Macur (2012, 11) iz knjige Metodologija družboslovnega 

raziskovanja od zasnove do izvedbe in govorimo o metodologiji raziskovanja, ki smo ga 

uporabili v diplomski nalogi, imamo v mislih družboslovno raziskovanje. Ne glede na to, ali 

govorimo o manjši ali o obsežnejši raziskavi, o izkušenih raziskovalcih ali o začetnikih, vedno 

naletimo na kakšen nov problem. Znanje metodologije družboslovnega raziskovanja nam je 

vedno v pomoč.  

Avtorici Lamutova in Macurjeva (2012, 11) že v uvodu izpostavita tri najpomembnejša 

vprašanja: KAJ, ZAKAJ in KAKO. To so tri vprašanja, na katera odgovarjamo v naši 

raziskovalni nalogi.  

To so vprašanja, na katera potrebujemo odgovore. Metodološki učbeniki nas učijo predvsem, 

KAKO izvesti raziskavo. Bistvenejše pa je vprašanje, KAJ bomo sploh raziskovali, kakšni bodo 
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tema, namen, cilj, na kaj sploh želimo z raziskavo odgovoriti. Zelo pomembno je tudi vprašanje 

ZAKAJ? Zakaj bomo nekaj raziskovali, je to pomembno tudi za druge, je smiselno, smo to 

zmožni narediti? Raziskava je smotrna samo v primeru, če imamo odgovore na vsa tri vprašanja  

Pri izvedbi raziskav imamo štiri metode zbiranja podatkov: (1) uporaba sekundarnih podatkov, 

(2) metoda opazovanja, (3) intervju in fokusna skupina ter (4) anketni vprašalnik (Lamut in 

Macur 2012, 6−7). Katero izmed teh štirih metod bomo izbrali, je odvisno od tega, kaj in kako 

bomo raziskovali.  

V naši raziskavi smo imeli možnost izbire med dvema metodama: intervjuji in fokusne skupine 

ali anketni vprašalniki. Uporaba sekundarnih virov ni prišla v poštev, saj takih raziskav pri 

pregledu literature nismo zasledili, metoda opazovanja pa je glede na vsebino raziskave 

neprimerna. Tako smo se odločili, da bomo uporabili kvantitativno metodo z anketnim 

vprašalnikom, ki nam bo v največji meri odgovorila na vsa raziskovalna vprašanja, ki smo si 

jih postavili. 

 

4.1. Raziskovalni model in opis 

 

Raziskovalni model, ki smo ga izbrali za diplomsko raziskovalno nalogo, ima kvantitativni 

pristop, za merski instrument smo uporabili anketni vprašalnik. Ta je najprimernejši, ker smo 

raziskovali specifično populacijo in določen tip storitve.   

Pri tej metodi je bistvenega pomena, da ima anketa jasna in natančna vprašanja, tako da jih vsi 

razumejo enako, tako raziskovalec kot tudi anketiranec. Vprašanja ne smejo biti večpomenska. 

Najbolje je uporabiti standardizirana vprašanja, ki so že preizkušena. Neprestano pa 

preverjamo, zakaj nam bo taka informacija koristila in kaj bomo z njo storili. Pri sestavi 

anketnega vprašalnika je treba upoštevati, da vprašanja niso predolga, jezik pa mora biti takšen, 

da je razumljiv ciljni skupini, pomembna je uravnoteženost vprašanj (bi šli na tekmovanje ali 

ne bi šli na tekmovanje), na vprašanja naj se odgovori v enem delu (enodimenzionalna), 

vprašanja naj imajo »filter vprašanj« (možnost izločanja anketirancev, ki so prej odgovorili 

negativno in bi na naslednje vprašanje ne imeli kaj odgovoriti). Poleg vprašanj so zelo 

pomembna tudi natančna in jasna navodila, predvsem takrat, ko je možnih več odgovorov 

(Lamut in Macur 2012, 160). Vprašanja so lahko odprtega tipa, tako da anketiranec sam nekaj 

napiše, ali pa zaprtega tipa, tako da anketiranec samo obkroži že predviden odgovor. Odprta 
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vprašanja so bolj primerna takrat, ko imamo manjši vzorec populacije zaradi vnosa podatkov v 

tabele za kasnejšo analizo. 

Po Lamutovi in Macurjevi (2012, 163) lahko odgovore na vprašalnike glede na mersko lestvico 

razdelimo v štiri skupine: (1) Nominalne, ki jih ni mogoče razvrščati po velikosti (spol, politična 

stranka, barva …). (2) Ordinalne, ki jih lahko razporedimo po velikosti. Običajno so to lestvice 

od 1 do 5. Primer: zelo zadovoljen, zadovoljen, niti zadovoljen niti nezadovoljen, nezadovoljen, 

zelo nezadovoljen. (3) Intervalne so številske spremenljivke, njihovo vrednost lahko odštevamo 

in seštevamo med seboj. (4) Razmernostne; vrednosti njihovih spremenljivk lahko med seboj 

množimo in delimo. Tretja in četrta skupina sta številski spremenljivki, prva in druga pa opisni 

spremenljivki. Preden anketni vprašalnik dejansko damo v uporabo, je dobro, da ga prej 

testiramo na nekaj anketirancih, da ugotovimo, ali dobimo dejansko take odgovore na 

vprašanja, kot smo si jih zamislili (v smislu razumevanja vprašanja).   

Ankete lahko izvajamo po elektronski pošti, telefonsko ali pa izberemo način, ki se imenuje 

»osebno vodeno anketiranje«. Navedeni načini imajo svoje prednosti in svoje slabosti. Po 

elektronski pošti ne moremo biti 100-odstotni, da je dejansko odgovarjala oseba, ki ji je bil 

vprašalnik namenjen, je pa samo anketiranje zelo poceni. Tudi pri telefonskem anketiranju ne 

moremo biti 100-odsotni, ali odgovarja prava oseba, je pa to relativno finančno zelo neugodno 

anketiranje. Osebno vodeno anketiranje je najbolj zanesljivo, zahteva pa veliko časa in denarja, 

saj potujemo od anketiranca do anketiranca, da lahko zapolnimo predvideno kvoto anket 

(Lamut in Macur 2012, 165−166).    

 

4.2. Uporabljene statistične metode 

 

Rezultate anket smo dobili preko spletnega sistema in jih nato obdelali v Excelu ter PSPP-ju. 

Za enostavne primerjave smo med seboj primerjali aritmetične sredine. 

Enačba 4.1: Aritmetična sredina 

x̅ =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛
(𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛) 

Hipoteze smo preverjali s pomočjo hi-kvadrat metode, in sicer smo uporabili preizkus 

neodvisnosti hipoteze.  
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Enačba 4.2: Hi-kvadrat 

2 =∑
𝑛

𝑖=1

(𝑓𝑖−𝑝𝑖)
2

𝑝𝑖
, 

kjer so 𝑓𝑖 frekvence na izpolnjenih anketah, 𝑝𝑖 pa pričakovane frekvence.  

S to metodo preverjamo veljavnost ničelne hipoteze 𝐻0(ničelna domneva), kjer primerjamo 

pričakovane od dobljenih frekvenc. To preverimo z izračunom vrednosti 2; manjša kot je ta 

vrednost, bližje so si pričakovane in dobljene frekvence. Izračunano vrednost nato preverimo v 

tabeli za kritične meje, ki jo dobimo v skoraj vsakem učbeniku s področja statistike ali preko 

spleta, npr. na http://sites.stat.psu.edu/~mga/401/tables/Chi-square-table.pdf.  

Da poiščemo mejo (imenovano tudi kritična vrednost), potrebujemo še želeno stopnjo 

natančnosti, kar je običajno 5 % ali 1 %, torej vrednosti 
0,05
2  ter 

0,01
2  in število prostostnih 

spremenljivk vzorca, kar je običajno število kategorij odgovorov minus ena. Vsota frekvenc 

mora biti enaka velikosti vzorca, zato ko enkrat določimo vse vrednosti razen ene, je ta, zadnja 

že določena. V Excelu dobimo te mejne vrednosti s pomočjo funkcije CHIINV (verjetnost, 

stopnja_prostosti); test lahko opravimo tudi direktno, s pomočjo funkcije CHISQ.TEST 

(dejanski_obseg; pričakovani_obseg) (presek.si 1985). 

 

4.3. Vprašalnik za obiskovalce spleta 

 

Prvi vprašalnik z naslovom Kickboxing zveza Slovenije in njena prepoznavnost je bil namenjen 

naključnim anketirancem na spletu.  

V prvem vprašanju ugotavljamo, kako dobro anketiranci poznajo kickboxing, ki ga v Sloveniji 

predstavlja KBZS. Postavljena je lestvica od 1 do 5. Ocena ena pomeni, da tega športa sploh ne 

poznajo, pet pa, da ga zelo dobro poznajo. To vprašanje je pomembno predvsem zato, ker tudi 

v Sloveniji, tako kot je to primer v svetovnem merilu, obstaja več različnih kickboxing 

organizacij, le ena pa je članica nacionalnega Olimpijskega komiteja Slovenije in ostalih uradno 

priznanih športnih ustanov; v našem primeru je to KBZS. 

Drugo vprašanje se nanaša na ogled kickboxing prireditve pod okriljem KBZS. Možna sta dva 

odgovora, DA ali NE. Rezultat nam pove, koliko anketirancev je že bilo na vsaj enem 

tekmovanju, ki ga je organizirala KBZS.  
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Pri tretjem vprašanju nam odgovori povedo, po kakšnem kanalu za informiranje so bili 

anketiranci seznanjeni o kickboxing dogodku. Možni odgovori so, da so dobili take informacije 

na spletu, na »pametnem telefonu«, na plakatih, po radiu, na televiziji ali pa je informacija do 

njih prišla iz drugih virov informiranja. Zadnji odgovor je odprtega tipa, to pomeni, da se lahko 

napiše katerikoli odgovor, ki ni naveden v prvih štirih opcijah. Ker so informacije »živa stvar« 

in se lahko prenašajo po več kanalih istočasno, je pri tem vprašanju predvidenih več možnih 

odgovorov. 

Z odgovorom na četrto vprašanje, z DA ali NE, lahko ugotovimo, ali bi jih take informacije 

zanimale. 

Odgovor NE v četrtem vprašanju avtomatsko eliminira vprašanji številka 5 in 6, ki se nanašata 

samo na tiste, ki na četrto vprašanje odgovorijo z DA.  

Tako imamo v petem vprašanju možnost izbire, na kakšen način bi želeli prejemati informacije 

o takih dogodkih: po spletu, na »pametne telefone«, s plakati, po radiju – po televiziji ali pa 

lahko vpišejo svoj predlog, ki ga prejšnje opcije ne zajemajo. Odgovori nam dajo nabor kanalov 

za obveščanje, ki so za našo ciljno populacijo najbolj relevantni.  

Koliko bi bili pripravljeni plačati vstopnico za ogled kickboxing dogodka, izvemo v odgovoru 

na šesto vprašanje. Odločili smo se, da anketiranci sami napišejo ceno vstopnice, ki se jim zdi 

primerna.  

Na sedmo vprašanje lahko ponovno odgovorijo vsi anketiranci, tudi tisti, ki na vprašanji 5 in 6 

niso odgovarjali. V lestvico od 1 do 5 lahko razvrstijo strinjanje o pogostosti pojavljanja KBZS 

v medijih. 1 – se sploh ne strinjajo, da se KBZS pogosto pojavlja v medijih, 5 – se zelo strinjajo, 

da se KBZS pogosto pojavlja v medijih. Rezultat nam pove trenutno stanje pogostosti 

pojavljanja KBZS v medijih ter ali bi si anketiranci želeli, da se KBZS pogosteje pojavlja v 

medijih. 

Značilnosti vzorca 

Osmo vprašanje nam pove, v kako velikem naselju anketiranec živi. Naselja so, zaradi lažje 

klasifikacije, opredeljena po naslednjem ključu: do 500, od 500 do 2.000, od 2.000 do 20.000 

in nad 20.000, kar nam omogoča umeščanje anketirancev glede na slovenske razmere v: do 500 

manjša vas, od 500 do 2.000 večja vas, od 2.000 do 20.000 manjša mesta, nad 20.000 pa večja 
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mesta. Ta podatek je za nas pomemben predvsem v korelaciji s kanali informiranja, ki so za 

dosego ciljne populacije nujno potrebni. 

Za potrebe še bolj usmerjene komunikacije je nezanemarljiv tudi podatek uravnoteženosti 

anketirancev po spolu v devetem vprašanju, po izobrazbi v desetem vprašanju in starosti v 

enajstem vprašanju. 

 

4.4. Vprašalnik za člane KBZS 

 

Kot prva stvar nas zanima, ali so si člani KBZS že kdaj kot gledalci ogledali katero tekmovanje 

pod okriljem KBZS, torej da so se udeležili kickboxing tekmovanja, vendar samo kot gledalci 

in ne v vlogi tekmovalca, trenerja, sodnika, funkcionarja ipd. Odgovor nam pove, koliko od 

anketiranih se je udeležilo tudi prireditve, na kateri so bili samo gledalci, kar je za organizatorje 

tekmovanj – prireditev zelo pomemben podatek. 

V drugem vprašanju dobimo odgovor na to, kje so do sedaj pridobivali informacije o takih 

dogodkih. Lahko izberejo enega ali več odgovorov: na spletu, na »pametnem telefonu«, na 

plakatih, po radiu – na televiziji ali pa prosto dopišejo, kako so prišli do takih informacij. Tako 

ugotovimo trenutno stanje pretoka informacij o kickboxing dogodkih in na katerih segmentih 

je treba še povečati »agresivnost« pri obveščanju. 

Vir informacij je veliko pomembnejši od naključij. Na kakšen način bi želeli prejemati 

informacije o dogodkih, si odgovorimo v tretjem vprašanju. Na izbiro so enaki odgovori kot v 

drugem vprašanju. Primerjava nam poda informacijo o bodoči uporabi ciljnih informacijskih 

tehnologij za še bolj uspešno informiranje o kickboxing dogodkih.  

Finančni prispevek, ki so ga anketiranci kot potencialni gledalci pripravljeni prispevati za ogled 

kickboxing dogodka, lahko napišejo v odgovoru na četrto vprašanje.  

Peto vprašanje se nanaša na pogostost pojavljanja KBZS v medijih. Osebno mnenje 

anketirancev je razdeljeno v petstopenjsko lestvico: od 1 – se sploh ne strinjam do 5 – zelo se 

strinjam. Odgovori so za nas pokazatelj zadovoljstva anketiranih članov KBZS glede na 

pojavnost v medijih. 
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Ali so vprašani zadovoljni s pojavljanjem svojega kluba v lokalnih medijih, lahko s 

petstopenjsko lestvico izrazijo v šestem vprašanju. Odgovor 1 pomeni sem zelo zadovoljen, 

odgovor 5 pa sploh nisem zadovoljen. Iz tega vprašanja pa izvemo, v kolikšni meri so člani 

klubov zadovoljni s poročanjem lokalnih medijev o njihovih aktivnostih.  

V sedmem vprašanju se sprašujemo, ali imajo klubi, člani KBZS, osebo, zadolženo za 

komuniciranje z mediji. Možni odgovori so: DA – to je član kluba, DA – zunanji sodelavec – 

simpatizer kluba, NE – o dogodkih poročajo različne osebe (naključno) in odgovor S tem se 

sploh ne ukvarjamo. Iz prakse vemo, da je veliko klubov odvisnih od posameznih entuziastov 

v klubih, katerim pa vedno primanjkuje časa za opravljanje tovrstnega dela, kot je 

komuniciranje z mediji v klubih, saj se pretežno ukvarjajo samo s treningi, ostalo pa prepuščajo 

naključju. Rezultat je tudi kažipot za KBZS, kako lahko na tem področju pomaga klubom in 

svojim članom.  

Zadnja štiri demografska vprašanja so enaka tako za člane kot za nečlane KBZS − naključne 

anketirance. Osmo sprašuje o velikosti naselja, v katerem anketiranec živi, deveto o spolu, 

deseto o izobrazbi in enajsto o starosti. 

 

4.5. Pridobivanje podatkov 

 

Za empirično raziskavo smo si izbrali kvantitativni merski instrument, in sicer pridobivanje 

podatkov s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov. Dva vprašalnika smo izdelali zato, ker nas je 

zanimalo mnenje tako članov KBZS kot tudi nečlanov − naključnih anketirancev na področju 

celotne Slovenije. Vprašalnika se v nekaterih vprašanjih zaradi specifike teme med seboj 

razlikujeta. Prvi je bil namenjen populaciji znotraj KBZS, ki so ga člani klubov izpolnili na 

trenerskih in sodniških seminarjih ter reprezentanti na reprezentančnih pripravah. Za dosego 

tega cilja, to je 200 pravilno izpolnjenih anket, kar smo tudi v načrtu raziskave predvideli, smo 

razdelili 254 vprašalnikov. Uspešnost pravilno izpolnjenih anket je bila 78,74 %. Drugi 

vprašalnik pa je bil namenjen naključnim anketirancem in narejen s pomočjo spletne ankete. 

Za dosego tega cilja smo istočasno uporabili dva kanala distribuiranja podatkov povezav na 

našo spletno anketo. Prvi kanal je naša »mailing lista«, drugi pa sta družabni omrežji 

»Facebook« in »Twitter«. Pri tem smo pazljivo izbirali prejemnike, da niso člani KBZS. 

Popolno izključenost pa je nemogoče nadzirati, saj je anketa anonimna in se že po drugem 
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posredovanju informacije lahko dogodi, da jo dobi tudi kdo, ki je član KBZS. Prav tako ni 

mogoče natančno ugotoviti točne številke prejemnikov povezave na anketo, ki so povezavo 

prejeli, ankete pa niso izpolnili. Zato smo za relevanten podatek upoštevali samo tiste 

anketirance, ki so anketo v celoti izpolnili. Vprašalnik smo z namenom, da bi prejeli večje 

število pravilno izpolnjenih anket, močno racionalizirali, zato vsebuje le 11 vprašanj. 

Osredotočili smo se na odgovore, ki pojasnjujejo postavljena raziskovalna vprašanja in 

hipoteze. V tem primeru smo prejeli skupno 421 vprašalnikov, da smo prišli do števila 200 

pravilno izpolnjenih anket. Uspešnost realizacije je bila 47,50 %. Tako prejete rezultate 

empirične kvantitativne raziskave smo obdelali v Excelu in PSPP-u.  

 

4.6. Značilnosti vzorca 

 

Pri raziskavi je sodelovalo 400 anketirancev, razdeljenih v dve kategoriji. Prvo kategorijo, ki je 

zajemala 200 anketirancev, so sestavljali tisti, ki niso člani KBZS, čeprav je nemogoče 

zagotovo trditi, da ni bil kdo izmed njih tudi član KBZS. Anketa je bila namreč distribuirana 

preko spleta, kjer je zelo težko ugotoviti, kdo je izpolnil anketo. V drugi kategoriji pa je 

sodelovalo 200 članov KBZS. Ankete so bile razdeljene na trenerskem in sodniškem seminarju 

ter članom slovenske državne kickboxing reprezentance.  

V anketi so bila zastavljena naslednja demografska vprašanja: koliko prebivalcev ima naselje, 

v katerem živijo, spol, stopnja izobrazbe in letnica rojstva. 

 

4.6.1. Porazdelitev anketirancev glede na velikost naselja 

Graf 4.1: Koliko prebivalcev ima naselje, v katerem živite? 
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Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Večina od 400 anketirancev (35,8 %) živi v naseljih z več kot 20.000 prebivalcev. Predvsem pa 

to velja za člane KBZS, ki v svoji kategoriji dosegajo število 55,5 % anketirancev v naseljih z 

več kot 20.000 prebivalcev. Iz tega bi lahko sklepali, da je v večjih naseljih tudi več ljudi, ki se 

ukvarjajo s kickboxingom. Pri nečlanih pa je največja gostota vzorca (33,5 %) iz naselij, ki 

imajo med 2.000 in 20.000 prebivalcev. Glede na to, da so pri nečlanih zelo mala odstopanja, 

bi lahko glede na število prebivalcev naselja, v katerem živijo, sklepali, da je tovrstno 

raziskovanje (spletno) enakomerneje porazdeljeno. 

 

4.6.2. Porazdelitev anketirancev glede na spol 

 

Graf 4.2: Spol anketirancev 

 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 
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Na anketo je skupaj odgovorilo 57,2 % moških in 42,8 % žensk. Zelo podobni so tudi odstotki, 

ko primerjamo spol glede na nečlane in člane. V prvem primeru je razmerje 59 % moških proti 

41 % žensk. Za člane KBZS pa je to razmerje 55,5 % moških in 44,5 % žensk.  

Iz navedenih rezultatov lahko sklepamo, da je populacija anketirancev glede na spol 

uravnotežena.   

 

4.6.3. Porazdelitev anketirancev glede na izobrazbo 

 

Graf 4.3: Izobrazba anketirancev 

 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Glede na skupno populacijo anketirancev je 4,2 % takih, ki imajo osnovno šolo ali manj, 12,5 

% takih, ki imajo končano poklicno šolo, 47,3 % takih s srednjo izobrazbo in 36 % takih, ki so 

končali višjo šolo, visoko ali več.  

Pri nečlanih je v prvi skupini 3 % anketirancev, v drugi 11 %, v tretji 34,5 %, v četrti skupini 

(višja šola, visoka ali več) pa 51,5 %. Iz rezultatov lahko ugotovimo, da ima velika večina tistih, 

ki so pripravljeni odgovarjati na spletne ankete, končano višjo šolo, visoko ali več.  

Pri anketiranih članih KBZS pa je izobrazbena struktura naslednja: 5,5 % z osnovno šolo ali 

manj, 14 % s poklicno šolo, 60 % s srednjo šolo in 20,5 % z višjo šolo, visoko ali več. Pri tem 

je treba upoštevati, da so aktivni člani KBZS pretežno mlajši in so šele v pridobivanju 

izobrazbe.  

4.6.4. Porazdelitev anketirancev glede na starost 

Graf 4.4: Starost anketirancev 
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Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Pri reševanju anket so bili najbolj aktivni anketiranci v starostni dobi med 21 in 30 let, kar 

predstavlja 44,5 % vseh anketirancev. 27 % jih je starih od 18 do 20 let, 22 % med 31 in 40 let, 

4,8 % med 41 in 50 let. Zelo podobni so bili rezultati za posamezne skupine, le da med člani ni 

bilo nobenega anketiranca, starejšega od 51 let. 

 

5  REZULTATI RAZISKAVE 

 

 

V tem poglavju predstavljamo izsledke raziskav. Najprej predstavimo rezultate, ki smo jih 

pridobili v zvezi z informacijami glede organizacije kickboxing dogodkov. Za to smo izkoristili 

rezultate, ki se navezujejo na 4. vprašanje na vprašalniku za nečlane KBZS (priloga 1). Tako 

preverimo odgovor na hipotezo H1. Z analizo 5. vprašanja za nečlane in 3. vprašanja  za člane 

KBZS (priloga 2) preverjamo, ali drži hipoteza H2a, da so informacije preko spleta najbolj 

zaželene. Prav tako lahko z istima vprašanjema, ki smo ju uporabili za hipotezo H1a, preverimo 

tudi hipotezo H1b, in sicer, ali so za večino zaželene tudi informacije preko zunanjega 

oglaševanja. Ali bi bili pripravljeni plačati 15,00 € za ogled kickboxing dogodka, preverjamo v 

hipotezi H3. Hipotezo H4 lahko preverimo z odgovori na vprašanji 7 za nečlane in 5 za člane 

KBZS. Ti dve vprašanji se navezujeta na pogostost pojavljanja KBZS v medijih. Za konec pa 

v hipotezi H5 preverjamo rezultate vprašanj 7 za nečlane in 5 za člane, da ugotovimo, ali se 

člani KBZS bolj strinjajo s trditvijo, da se KBZS dovolj pogosto pojavlja v medijih, kot nečlani. 
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5.1. H1 − Večina vprašanih si želi informacije glede organizacije kickboxing 

dogodkov 

Na to vprašanje smo dobili odgovor z analizo vprašanja št. 4 na vprašalniku za nečlane zveze. 

Vprašalnike smo zbirali, dokler nismo imeli izpolnjene kvote 200 anket. 

 

Tabela 5.1: Ali si želite informacije glede organizacije kickboxing dogodkov? (Nečlani 

vprašanje 4.) 

 

DA NE 

124 76 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

 

Izmed veljavnih anket je 62 % vprašanih odgovorilo, da si želi prejemati informacije. Analiza 

članov KBZS pri tem vprašanju ni smiselna, saj si aktivni člani želijo informacij (98 % 

odgovorov DA). 

Hipotezo preverimo še s hi-kvadrat metodo. 

S formulo 2 = Σ [ (Oi - Ei)2 / Ei ] izračunamo in dobimo: 2 =5,76, kar nam zadošča, da lahko 

hipotezo potrdimo s 95-odstotno gotovostjo.  

Hipoteza H1 se potrdi. Večina od 200 anketirancev, to je 124 anketirancev, kar predstavlja 62 

%, si želi informacij glede kickboxing dogodkov. 

Nato podrobneje pogledamo strukturo anketirancev, ki jih informacije zanimajo. Najprej jih 

vprašamo, ali so si že kdaj ogledali kakšno tekmovanje. 

 

Graf 5.5: Ali ste si že kdaj ogledali tekmovanje v kickboxingu, ki ga je organizirala KBZS? 
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Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Rezultati 2. vprašanja za nečlane nam povejo, da si je majhen del anketirancev kadarkoli 

ogledal tekmovanje (21,5 % vprašanih). Nato rezultat primerjamo s skupino članov KBZS. 

 

Graf 5.6: Ali ste si kdaj kot gledalec ogledali tekmovanja v kickboxingu, ki ga organizira 

KBZS? (za člane) 

 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Izkaže se, da si je velika večina (91,5 %) anketiranih članov že ogledala tekmovanje v 

kickboxingu.  
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5.2. H2/a − Informacije preko spleta ostajajo za večino vprašanih najbolj zaželene 

Analizirali smo ankete, pri katerih so anketiranci označili, ali bi želeli prejemati informacije. 

Na osnovi odgovora na 4. vprašanje vprašalnika za nečlane smo analizirali vprašanje številka 5 

za nečlane in vprašanje številka 3 za člane. Pri tem vprašanju je bilo možno obkrožiti več 

odgovorov. Velikost vzorca je 124 za nečlane ter 198 za člane. 

Tabela 5.2: Kam si želite prejemati informacije glede organizacije kickboxing dogodkov? 

(Nečlani vprašanje 5, člani vprašanje 3.) 

   Po spletu 

Na "pametne 

telefone" S plakati 

Po radiju, 

televiziji 

Nečlani 
Odgovori 105 16 65 95 

Odgovori v % 85 % 13 % 52 % 77 % 

Člani 
Odgovori 187 38 148 176 

Odgovori v % 94 % 19 % 74 % 88 % 

Nečlani 

+ 

Člani 

Odgovori 292 54 213 271 

Odgovori v % 90 % 17 % 66 % 84 % 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Rezultati pokažejo, da si večina ljudi želi prejemati informacije preko več različnih medijev. 

Po popularnosti je splet na prvem mestu (292 od 322 odgovorov), verjetno zaradi priljubljenosti 

socialnih omrežij, medtem ko si želi prejemati informacije na pametne telefone zelo malo 

anketirancev (54 od 322 odgovorov). Med člani (184 od 198) in nečlani (65 od 124) je opazna 

razlika v priljubljenosti plakatov. Članom je ta način oglaševanja bolj priljubljen, ker je to tudi 

obenem promocija za kickboxing šport.  

Hipoteza H2a se potrdi. Od skupno 322 odgovorov (vprašanje 5 za nečlane in vprašanje 3 za 

člane je imelo možnost več odgovorov), jih je 292 (90 %) odgovorilo, da si najbolj želijo 

informacije preko spleta. 

 

Poglejmo še, na kakšen način trenutno pridobivajo informacije.  

 

Graf 5.7: Kje ste dobili informacijo o tem dogodku? 
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Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Nečlane, ki so si ogledali tekmovanje, smo povprašali, kje so pridobili informacije o dogodku. 

Velikost vzorca za to vprašanje je bila 43. Iz rezultatov je razvidno, da so prejemali informacije 

po več različnih kanalih, saj imamo 83 odgovorov. K točki dve so anketiranci dopisali prijatelje, 

znance ter družinske člane. 

 

Graf 5.8: Kje so informacijo dobili v primerjavi s kje bi si informacijo želeli dobiti? 
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Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Glede na želje anketirancev je zaznati veliko odstopanje pri prejemanju informacij preko spleta. 

Le 27,5 % informacij anketiranci sedaj dobijo preko spleta, na tak način pa bi si jih želelo 

informacije prejemati 53,6 %. 

Pri članih pa je pridobivanje informacij drugače razporejeno. 

Graf 5.9: Kje dobivate informacije o takih dogodkih? 

 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Večina članov je informacije pridobila preko spleta (47,3 %). Tu se pokaže razlika med člani 

in nečlani. Sklepamo, da nečlani niso obiskovali uradne informativne strani KBZS. Več 

informacij bi bilo treba usmeriti tudi na druge opcije, ki jih splet ponuja. 

Graf 5.10: Kje dobivate informacije o takih dogodkih? 

 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 
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Rezultati pri članih nam pokažejo, da so informacije dostopne le da niso dovolj navzven 

oglaševane. 

 

5.3. H2/b − Informacije preko zunanjega oglaševanja ostajajo za večino vprašanih 

najbolj zaželene. 

Glede na analizo prejšnjega vprašanja ta trditev drži. Radio, televizija (271 od 322 odgovorov) 

in klasični tiskani mediji (213 od 322 odgovorov) imajo še vedno velik vpliv, predvsem pri 

starejši populaciji. Povprečna starost ljudi, ki bi si želeli prejemati informacije na takšen način, 

je okoli 30,5 let, povprečna starost ljudi, ki tega niso posebej izrazili, pa 28,5. 

Hipoteza H2b se potrdi. Informacije preko zunanjega oglaševanja, kot sta radio in televizija, si 

želi 84 % od 322 odgovorov, preko klasičnih tiskanih medijev (plakati) si želi informacije 66 

% od 322 odgovorov. 

 

5.4. H3 – Večina vprašanih bi bila pripravljena za ogled takega dogodka plačati 

15,00 €. 

Za odgovor na to hipotezo smo analizirali odgovore na 6. vprašanje za nečlane in 4. vprašanje 

za člane. Za analizo podatkov smo že prej izločili ankete z odgovorom pod mejo 5 €. Po analizi 

osamelcev smo zgornjo mejo postavili na 95. percentil – 25 € in nato za bolj smiselno 

predstavitev podatkov zaokrožili na 5 €. 

Tabela 5.3: Koliko bi bili pripravljeni plačati za ogled kickboxing dogodkov? (Nečlani 

vprašanje 6, člani vprašanje 4.) 

 Nečlani Člani 

Znesek Frekvenca Delež 
Kumulativen 

delež 
Frekvenca Delež 

Kumulativen 

delež 

5 € 23 19 % 100 % 6 3 % 100 % 

10 € 34 27 % 81 % 14 7 % 97 % 

15 € 33 27 % 54 % 27 14 % 90 % 

20 € 21 17 % 27 % 118 59 % 77 % 

25 € 13 10 % 10 % 35 18 % 18 % 

 Povprečje 8 €   Povprečje 19 €   

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 
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Podatke smo analizirali ločeno, po skupinah, saj lahko le tako dobimo oprijemljivejše rezultate. 

Izkaže se, da hipoteza le delno drži, saj bi bilo 15 € ali več pripravljeno plačati le 54 % 

anketirancev, ki jih zanima udeležba na dogodku. Meja za veliko večino se giblje okoli 10 €. 

 

Graf 5.11: Primerjava trendov kolikšen delež gledalcev bi bil pripravljen plačati določeno 

vsoto. 

 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Trend članov je nad trendom nečlanov.  

Hipoteza H3 se niti ne sprejme niti ovrže. Na vprašanje 6 nečlani dobimo povprečno ceno, ki 

bi jo plačali anketiranci za ogled kickboxing tekmovanja, in sicer ta znaša 8,00 €. Pri članih pa 

je glede na odgovor na vprašanje 4 povprečna cena za ogled takega dogodka 19,00 €. Ker smo 

hipotezo postavili za obe skupini anketirancev skupaj, je tako ne moremo niti potrditi niti 

ovreči.   

 

5.5. H4 – Večina vprašanih se ne strinja, da se Kickboxing zveza Slovenije pogosto 

pojavlja v medijih. 

 

Analizirali smo 7. vprašanje za nečlane in 5. vprašanje za člane.  
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Tabela 5.4: Ali se strinjate, da se Kickboxing zveza Slovenije pogosto pojavlja v medijih? 

(Nečlani vprašanje 7, člani vprašanje 5.) 

Populacija 

Sploh se ne 

strinjam 
   

Zelo se 

strinjam 

Odgovor 1 2 3 4 5 

Nečlani 9 75 31 6 3 

Člani 135 54 9 2 0 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

Povprečna vrednost za nečlane: 2,35  

Povprečna vrednost za člane: 1,39 

Kickboxing zveza in kickboxing na splošno se v medijih ne pojavljata pogosto, zato odgovori 

niso presenetljivi. Člani zveze so še precej bolj nezadovoljni. 

Hipoteza H4 se sprejme. Pri nečlanih je 68 % takih, ki se ne strinjajo, da se Kickboxing zveza 

Slovenije pogosto pojavlja v medijih. Pri članih je pa takih 94 %.  

 

5.6. H5 – Člani Kickboxing zveze Slovenije se bolj strinjajo s trditvijo, da se 

Kickboxing zveze Slovenije dovolj pogosto pojavlja v medijih, kot nečlani- 

 

Graf 5.12: Kako ste zadovoljni s pojavljanjem vašega kluba v medijih? 

 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 
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Graf 5.13: Ali imate v klubu osebo, zadolženo za komuniciranje z mediji? 

 

Vir: Vodopivec, lastna raziskava/anketa (2015) 

To ne drži, saj pri H4 vidimo, da so člani precej manj (povprečno okoli celo stopnjo izmed pet 

stopenj) zadovoljni. Prav tako se tudi nečlani strinjajo, da se Kickboxing zveza Slovenije in 

sam kickboxing premalo pojavljata v medijih. 

Hipoteza H5 se ovrže. Nečlani se v 68 % ne strinjajo, da se Kickboxing zveza Slovenije dovolj 

pogosto pojavlja v medijih, člani pa se s tem ne strinjajo v 86 %. 

 

6  ZAKLJUČEK 

 

 

6.1. Povzetek odgovorov na hipoteze 

H1 – Večina vprašanih si želi informacije glede organizacije kickboxing dogodkov. 

Hipoteza se potrdi. Na to vprašanje v anketnem vprašalniku za nečlane je 124 anketirancev, kar 

predstavlja 62 %, odgovorilo, da si take informacije želi. V anketi za člane pa je bil ta delež 98-

odstotni. Vprašanje je bilo zajeto v tretjem vprašanju, ki je spraševalo, na kakšen način bi želeli 

prejemati informacije o takih dogodkih, na katerega je bilo možno več odgovorov. 
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H2/a – Informacije preko spleta ostajajo za večino vprašanih najbolj zaželene. 

Hipoteza se potrdi. Pri raziskavi smo ugotovili, da je od velikosti vzorca, tj. 322 anketiranih, 

toliko jih je na 4. vprašanje za nečlane odgovorilo na 5. vprašanje in na 3. vprašanje za člane, 

90 % odgovorilo, da so informacije preko spleta najbolj zaželene.  

H2/b – Informacije preko zunanjega oglaševanja ostajajo za večino vprašanih najbolj zaželene. 

Hipoteza se potrdi. Na osnovi analize informacij, ki smo jih uporabili tudi v hipotezi H2/a, 

ugotavljamo, da sta radio, televizija in klasični tiskani mediji za populacijo, staro v povprečju 

30,5 let, še vedno zelo zanimivi. 

H3 – Večina vprašanih bi bila za ogled takega dogodka pripravljena plačati 15,00 €. 

Hipoteza se niti ne potrdi niti ovrže. Hipoteza le delno drži, saj bi anketirani nečlani v povprečju 

plačali 8 €, člani pa 19 €. Skupno povprečje je 13,5 €. 

H4 – Večina vprašanih se ne strinja, da se Kickboxing zveza Slovenije pogosto pojavlja v 

medijih. 

Hipoteza se potrdi. V lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 zelo se 

strinjam, je povprečna vrednost za nečlane 2,35, za člane pa 1,39. Torej se tako nečlani kot 

člani KBZS strinjajo, da se kickboxing premalo pojavlja v medijih. 

H5 – Člani Kickboxing zveze Slovenije se bolj strinjajo s trditvijo, da se Kickboxing zveza 

Slovenije dovolj pogosto pojavlja v medijih, kot nečlani. 

Hipoteza se ovrže. V povezavi na rezultate iz hipoteze H4 in vprašanjem 6 za člane 

ugotavljamo, da se nečlani v 68 %, člani pa v 86 % ne strinjajo s trditvijo, da se Kickboxing 

zveza Slovenije dovolj pogosto pojavlja v medijih. 

 

6.2. Raziskovanje v prihodnosti 

 

Raziskava, predstavljena v tej diplomski nalogi, je pokazala, da je treba v prihodnosti narediti 

temeljito raziskavo na področju marketinga v kickboxingu. Športna panoga, kot je kickboxing, 

je relativno zelo mlad šport, saj se njegovo ime prvič uradno pojavi leta 1987 (WAKO – World 

Association of Kickboxing Organizations). Kljub temu da obstaja šele tri desetletja, pa je 
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kickboxing že prisoten na vseh kontinentih, in sicer v 118 državah. Nadaljnji razvoj 

kickboxinga v Sloveniji je v veliki meri odvisen od kvalitetnega marketinga, povečevanja 

prepoznavnosti in predvsem visokega strokovnega dela ljudi, ki so vključeni v Kickboxing 

zvezo Slovenije. 

V raziskovalni model bi bilo dobro vključiti tudi kvalitativne raziskovalne metode, ker bi lahko 

s pomočjo intervjujev ali fokusnih skupin še dodatno osvetlili problem prepoznavnosti in 

obveščanja v kickboxingu. Prav tako bi lahko lažje prepoznali dobre prakse in napake, ki se 

dogajajo pri organizaciji športnih dogodkov. Vprašalnik, ki bi bil še bolj celostno strukturiran, 

bi udeležencem omogočal, da tudi sami vplivajo na potek intervjuja.  

 

6.3. Omejitve opravljenega raziskovalnega dela 

 

Pri sami izdelavi raziskave smo naleteli na omejitve predvsem pri pomanjkanju relevantnih 

sekundarnih virov. Celotna raziskava je potekala tako, da smo pridobivali empirične podatke iz 

dveh med seboj ločenih populacij, da bi pridobili primerljive podatke, ki jih potrebujemo za 

odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih v tej raziskavi postavili. Zaradi velikih 

stroškov smo, namesto da bi anketo opravili z vodenim anketiranjem (v prisotnosti anketiranca 

in anketarja), uporabili elektronsko pošto, ki pa ni tako zanesljiva. Omejitve so bile predvsem 

finančnega značaja. 

V veliko pomoč pri raziskavi nam je bilo teoretsko znanje, ki smo ga v treh letih prejeli na 

Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, predvsem pa predhodno opravljene 

kvantitativne raziskave pri raznih predmetnih obveznostih. Prav izkušnje pa najbolj 

pripomorejo k večji kvaliteti raziskovalnega dela.  

 

6.4. Uporabna vrednost diplome 

 

Za temo diplomske naloge smo si izbrali Upravljanje kickboxing dogodkov v Sloveniji in jo 

skozi raziskavo v panožni KBZS (200 anket) ter 200 naključnih polnoletnih prikazali kot 

prepoznavno v izvedbi organizacije športnega dogodka in obveščanja. Glede na to, da je zelo 

veliko število organizacijskih shem vodenja projektov, smo si za našo raziskavo izbrali tako, ki 
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je za tako velikost panožne športne zveze, kot je KBZS, najbolj primerna. Iz izpolnjenih 

vprašalnikov smo razbrali, kakšno je trenutno stanje v tem športu, kakšna je njegova 

prepoznavnost, kako poteka obveščanje znotraj KBZS in njena pojavnost v medijih. Sam 

pristop k empirični raziskavi bo služil tudi drugim podobnim panožnim zvezam, ki še niso 

članice Mednarodnega olimpijskega komiteja, saj so v primerjavi s članicami v precej slabšem 

položaju.  

 

6.5. Sklepne misli 

 

V Sloveniji kot tudi v tujini je zelo malo narejeno na področju promocije kickboxinga, kar se 

odraža na zelo slabi prepoznavnosti športa kot tudi prepoznavnosti KBZS. Velika večina 

anketiranih se ne strinja, da se KBZS dovolj pogosto pojavlja v medijih. Ker je delež nečlanov, 

ki so si ogledali tekmovanje, zelo visok (21,5 %), smatramo, da je med njimi tudi precej 

družinskih članov, prijateljev ter znancev članov KBZS. To domnevo podprejo tudi rezultati 3. 

vprašanja iz vprašalnika za nečlane, kajti 53 % nečlanov, ki si je ogledalo kakšen dogodek, je 

pod točko 3, odgovor e – razno kot vir informacij dopisalo družinske člane, prijatelje in znance. 

Razlike med spoloma in glede na starostne skupine so zelo majhne in vsi rezultati tudi tu kažejo 

na zelo majhno prepoznavnost in nizko stopnjo pojavljanja Kickboxing zveze v medijih. 

Glavna razlika med obema anketnima vzorcema je v tem, da člani še bolj negativno ocenjujejo 

stanje, v povprečju skoraj za eno stopnjo več, na petstopenjski lestvici. V retrospektivi bi bilo 

bolje to vrednost vključiti v osnovni nabor odgovorov.  

Precej velik delež (62 % nečlanov in skoraj vsi člani) je izrazil zanimanje za informacije o 

dogodkih, ki jih organizira KBZS.  

Če želimo povečati prepoznavnost kicbkxinga ter KBZS kot krovne organizacije in s tem 

povečati obisk na samih dogodkih, nas čaka še veliko dela. Je pa res, da je v zadnjem letu 

opazen velik napredek, kar lahko razberemo na primer iz podatka o številu sledilcev na 

uradnemu Facebook profilu KBZS. V začetku julija 2014 je bilo število sledilcev malce pod 

500, v začetku julija 2015 pa se je to število povzpelo na 1.100 sledilcev. Najopaznejši skok se 

je pojavil 11. 4. 2015, ko je zaradi nastopa članov Kickboxing zveze na organiziranih 

profesionalnih borbah v dvorani Tabor uradno Facebook stran obiskalo skoraj 8.000 

obiskovalcev, ter 9. 6. 2015, ko je razširjena reprezentanca nastopila na turnirju Best Fighter v 
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Riminiju, ko je število obiskovalcev na tisti dan poskočilo malce čez 8.000. Tudi povprečen 

obisk se je povišal iz 490 v drugi polovici 2014 na 940 v prvi polovici 2015. 
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PRILOGE: 

Priloga 1 

Anketni vprašalnik za nečlane: 

 

1. Kako dobro poznate kickboxing, ki ga v Sloveniji predstavlja Kickboxing zveza 

Slovenije?  

(1 − sploh ne poznam)                                                             (5 − zelo dobro poznam) 

1  2  3  4  5   

2. Ali ste si že kdaj ogledali tekmovanje v kickboxingu, ki ga je organizirala Kickboxing 

zveza Slovenije?  

a) DA.   b)  NE. 

 

3. Kje ste dobili informacijo o tem dogodku? (več odgovorov) 

a) Na spletu. 

b) Na »pametnem telefonu«. 

c) Na plakatih. 

d) Po radiu, na televiziji. 

e) Drugo ……………………………………………………………….. 

 

4. Bi vas take informacije zanimale?  

a) DA.   b)  NE. 

 

5. Na kakšen način bi želeli prejemati informacije o takih dogodkih? (več odgovorov) 

a) Po spletu. 

b) Na »pametne telefone«. 

c) S plakati. 

d) Po radiju, po televiziji. 

e) Drugo ……………………………………………………………….. 

 

6. Koliko bi bili pripravljeni plačati za ogled takega dogodka?     …………… € 

 

7. Se strinjate, da se Kickboxing zveza Slovenije dovolj pogosto pojavlja v medijih?  

 

(1 − sploh se ne strinjam)                                            (5 − zelo se strinjam) 

1  2  3  4  5   

8. Koliko prebivalcev ima naselje, v katerem živite?  

a) Do 500. 

b) Od 500 do 2.000. 

c) Od 2.000 do 20.000. 

d) Nad 20.000. 

 

9. Spol?  



 

 

 

a) Ženski.   b) Moški. 

 

10. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

a) Osnovna šola ali manj. 

b) Poklicna šola. 

c) Srednja šola. 

d) Višja, visoka ali več   . 

     

11. Vaša letnica rojstva?   ………………… 

 

 

Priloga 2 

Anketni vprašalnik za člane 

 

1. Ali ste si že kdaj kot gledalec ogledali tekmovanja v kickboxingu, ki ga organizira 

KBZS?  

a) DA.   b)  NE. 

 

2. Kje dobivate informacije o takih dogodkih? (več odgovorov) 

a) Na spletu. 

b) Na »pametnem telefonu«. 

c) Na plakatih. 

d) Po radiu, na televiziji. 

e) Drugo ……………………………………………………………….. 

 

3. Na kakšen način bi želeli prejemati informacije o takih dogodkih? (več odgovorov) 

a) Po spletu.  

b) Na »pametne telefone«. 

c) N plakatih. 

d) Po radiu, po televiziji. 

e) Drugo ……………………………………………………………….. 

  

4. Koliko bi bili pripravljeni plačati za ogled takega dogodka?     …………… € 

 

5. Se strinjate, da se Kickboxing zveza Slovenije dovolj pogosto pojavlja v medijih?  

 

(1 − sploh se ne strinjam)                                                    (5 − zelo se strinjam) 

1  2  3  4  5   

 

6. Kako ste zadovoljni s pojavljanjem vašega kluba v lokalnih medijih?  

  



 

 

 

(1 − sem zelo zadovoljen)                          (5 − sploh nisem zadovoljen) 

1  2  3  4  5   

 

7. Ali imate v klubu osebo, zadolženo za komuniciranje z mediji?  

a) Da, to je član kluba. 

b) Da, zunanji sodelavec, simpatizer kluba. 

c) Ne, o dogodkih poročajo različne osebe (naključno). 

d) S tem se sploh ne ukvarjamo 

       

8. Koliko prebivalcev ima naselje, v katerem živite?  

a) Do 500. 

b) Od 500 do 2.000. 

c) Od 2.000 do 20.000. 

d) Nad 20.000. 

 

9. Spol?  

a) Ženski.   b)  Moški.      

 

 

10. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 

a) Osnovna šola ali manj. 

b) Poklicna šola. 

c) Srednja šola. 

d) Višja, visoka ali več.        

 

11. Vaša letnica rojstva?   …………………… 

 

 


