Knjiga

Management
(športnih) prireditev
Priročnik Management (športnih) prireditev celostno obravnava problematiko managementa in
organiziranja vseh vrst športnih prireditev - od ideje, kandidature, priprav, same izvedbe, do
koriščenja posrednih, nefinančnih učinkovi prireditve. Z namenom olajšati delo organizatorjem ter s
tem dvigniti uspešnost prireditve sta avtorja teoretične osnove podkrepila s številnimi primeri tako
domače kot tuje dobre prakse.
Priročnik ni namenjen le organizatorjem velikih športnih prireditev ampak je prikazan univerzalen
pristop k pripravi/organizaciji primeren tudi za pridobivanje in zvedbo manjših prireditev, ne le
športnih, tudi kulturnih in družabnih.
Priročnik je strukturno urejen v tri dele. Cilj prvega dela knjige je bralce spoznati z velikimi
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športnimi prireditvami, njihovimi družbenimi in ekonomskimi učinki tako pri nas kot v širšem
globalnem okolju ter s tistimi posebnostmi, ki pomembno vplivajo na management oziroma
ravnanje z njimi. Cilj drugega dela priročnika je bil razviti model managementa velikih športnih
prireditev, ki bi bil dovolj prilagodljiv, dialektičen in odprt, da bi bil kot univerzalen model uporaben
za management vseh vrst prireditev. Cilj tretjega dela priročnika pa je povezan predvsem s
predstavitvijo sodobnega trenda pri organizaciji športnih (in tudi drugih) prireditev.
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Vsebina knjige

1. del: Velika športna tekmovanja
• Uvodna izhodišča
• Velika športna tekmovanja
• Velik športna tekmovanja v Sloveniji
2. del: Management (ravnanje) športnih prireditev
• Uvod v management velikega športnega tekmovanja
• Povezanost strategij in projektov
• Proces strateškega načrtovanja velikih športnih tekmovanj
• Proces projektnega managementa velikih športnih tekmovanj
• Načrtovanje projekta
3. del: Trajnostni vidiki managementa športnih prireditev
• Vpliv športnih tekmovanj na okolje in družbo
• Načrtovanje in izvedba trajnostne športne prireditve
Literatura in viri
Kazalo prikazov
Kazalo preglednic
Kazalo primerov
Priloge

O avtorjih
Izr. prof. dr. Edvard Kolar je diplomiral, magistriral in doktoriral na Fakulteti za šport v Ljubljani,
prav tako pa je končal specialistični študij projektnega managementa in magistrski študij
športnega managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1996 je bil asistent
na Fakulteti za šport, generalni sekretar Gimnastične zveze Slovenije, direktor javnega zavoda in
vodja Centra za univerzitetni šport na Univerzi v Ljubljani. Trenutno je generalni direktor GZS. Od
leta 2006 naprej je član izvršnega odbora OKS-ZŠZ, bil pa je tudi član Fundacije za šport in
predsednik Strokovnega sveta vlade RS za šport. Od leta 1993 naprej je trener enega najboljših
slovenskih športnikov, telovadca Mitje Petkovška. Leta 2004 je bil izvršni direktor 26.
evropskega prvenstva v športni gimnastiki v Ljubljani. Je sodelavec pri predmetu Managment
športnih prireditev na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in nosilec predmetov Management
prireditev, Ravnanje z ljudmi v športnih organizacijah in Upravljanje s programi za varovanje
zdravja na Fakulteti za kineziologijo in ergonomijo Univerze na Primorskem. Je avtor ali soavtor
preko 100 strokovnih in znanstvenih del, objavljenih doma in v tujini. Od leta 2005 je član
Slovenskega združenja za projektni management.
Zala Zaletel je s športom in z velikimi športnimi prireditvami povezana že od malih nog, izkusila
pa jih je v različnih vlogah. Nekdanja dolgoletna jugoslovanska in slovenska reprezentantka v
ritmični gimnastiki, državna prvakinja, je kot tekmovalka nastopila na svetovnih in evropskih
prvenstvih ter tekmovanjih za svetovni pokal in veliko nagrado. Po koncu kariere je postala
mednarodna sodnica z licenco Mednarone gimnastične zveze FIG. Velike športne prireditve pa je
obenem spoznavala tudi kot športna novinarka, saj je za Slovensko tiskovno agencijo (STA)
poročala z več svetovnih in evropskih prvenstev, svetovnih pokalov in drugih večjih tekmovanj v
različnih športih, prav tako je bila poročevalka STA na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru leta
2010 ter poletnih igrah v Londonu leta 2012 in je skupno s področja športa, športnih prireditev in
športne politike objavila že več kot 30.000 člankov.Pri velikih športnih prireditvah je sodelovala
tudi pri organizaciji tekmovanj, veliko pa si jih je ogledala kot obiskovalka. Leta 2011 je na
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko diplomirala s področja velikih športnih
tekmovanj z delom Učinki velikih športnih tekmovanj v Republiki Sloveniji, izobraževanje na
področju športa in ekonomije pa je tudi nadaljevala na Ekonomski fakulteti, saj letos končuje
magistrski študij na podiplomskem študijskem programu Managment v športu.
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