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Uvod 
 

Svetovno globalizacijo zaznamujejo nove rešitve in spremembe v poslovanju velikih 
korporacij, ki želijo z optimalnimi strateškimi odločitvami povečevati svoje profite. Nova 
ekonomija in spremenjeno okolje poslovanja vpliva na temeljne funkcije managementa v 
organizaciji 21. stoletja.  
 
Slovenija se je v vsem obdobju tranzicije v 90-tih letih prilagajala velikim gospodarskim in 
političnim spremembam ob koncu 80-tih let. Tehnološka revolucija in globalna konkurenca 
sta vzpodbudili velike strukturne spremembe. Družbeni razvoj ima tudi velik vpliv na šport in 
položaj športnikov v družbi. 
 
Ne moremo se izogniti dejstvu, da gospodarski razvoj Slovenije zaostaja za razvitejšimi 
državami, ki si ga želi Slovenija čim hitreje zmanjšati. Posledica tega so dokaj hitre 
spremembe na vseh družbenih področjih.  
 
Spremembam slovenske zakonodaje, ki ima neposreden vpliv na šport, morajo slediti tudi vsi 
subjekti, ki delujejo v tem segmentu. To terja od njih ustrezno organiziranost. Zakon o športu 
republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 22/1998, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32) je omogočil 
različne možnosti pravne organiziranosti organizacij, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo, in 
tudi športnikov ter delavcev v športu. 
 
Primeri iz prakse dokazujejo, da obstajajo povezave med gospodarstvom, poslovnim svetom,  
športom in športniki. Podjetja na primer zanima oglasni prostor na prireditvah in športnikih. V 
nasprotni smeri teče proces financiranja športnikov na različne načine, ki so pogojeni s 
samimi športnimi dosežki ter medijsko privlačnostjo posameznega tekmovanja in športa. 
Pravzaprav so omenjene povezave posledica novega okolja poslovanja, ki vpliva na temeljne 
funkcije managementa, ki išče nove izzive tudi na področju športa. Oglaševanje, povezano s 
športom, je tako lahko le en izmed primerov možnosti, med katerimi izbirajo temeljne 
funkcije managementa v novem, spremenjenem okolju poslovanja. 
 
Tekmovalna kariera vrhunskega športnika terja v prvem obdobju običajno financiranje s 
strani staršev, kasneje se lahko finančna sredstva vračajo v obliki premij za rezultate, ki jih 
dosega športnik. Vsekakor je smiselno načrtovati športno kariero in se tudi ustrezno 
zavarovati nasproti neuspehu, ki je običajno posledica poškodbe ali slabega treninga. 
Vključevanje v normalno življenje predstavlja za športnika velik problem še posebno, če 
njegova športna kariera ni uspešna. V tem primeru lahko športnik v znanju bistveno zaostaja 
za svojo generacijo. Ustrezno znanje je potrebno na vsak način pridobiti deloma v času 
športne kariere in intenzivneje po njenem zaključku. Po zaključku športne kariere je uspešen 
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športnik zanimiv za podjetja. Osebno ime, poznano po visokih športnih dosežkih, in dodatno 
znanje, je na zaključku športne kariere športniku smiselno izkoristiti. Športnik ima možnost 
svojo vlogo, ki jo igra kot vrhunski športnik, zamenjati z vlogo v poslovnem svetu. Kam se bo 
uvrstil, je posledica njegovih zmožnosti za takšen podvig. 
 
Športnik tako kot vsak drug človek, ki ni dosegel vrhunskih rezultatov, obstoja, deluje v 
okolju in je povezan z različnimi skupinami ljudi, ki imajo svoje lastnosti. Skupin je mnogo in 
so po svojem obnašanju nepredvidljive. Tudi v ekonomskih teorijah zato obstajajo določene 
predpostavke, ki pojasnjujejo delovanje sistema in teorije. Klasičen primer je lahko 
mikroekonomska teorija, ki je izpeljana iz mikroekonomske teorije podjetja, kjer je 
pomembno razlikovanje med kratkoročno in dolgoročno analizo, itd. (Tajnikar, 2000, str. 23-
43). Delovanje nepredvidljivih sistemov v nepredvidljivih okoljih mora temeljiti na določenih 
predpostavkah, kajti do danes znanosti še ni uspelo pojasniti in ugotoviti osnovnih 
zakonitosti, ki bi jih lahko uporabili pri dokazovanju uporabnosti določene teorije. Ekonomija 
kot znanost tako le pojasnjuje nekatere pojave v družbi in jih predstavlja v obliki modelov, ki 
slonijo na določenih predpostavkah. Vendar se z osnovnimi teorijami v tem delu ne bomo 
ukvarjali, temveč bomo enostavno sprejeli predpostavke modelov, ki jih bomo uporabili. S 
tem želimo opozoriti na odprtost našega modela in dopuščamo možnost manipulacijam 
oziroma idejam, ki lahko našemu osebnemu sistemu, ki mu pravimo »jaz« ali človek, 
prinesejo ekonomski profit. Na podjetnika, ki je bil prej ali je še vedno vrhunski športnik 
gledamo iz tega zornega kota oziroma iz njegovega pogleda pojasnjujemo okolje ali bolje 
sisteme, ki delujejo okrog njega. Predmet proučevanja magistrskega dela je torej ekonomski 
sistem, ki mu pravimo management športa, in v njem delujoči ljudje, ki dosegajo vrhunske 
športne rezultate ter jim zato pravimo vrhunski športniki.  
 
Tako so cilji dela naslednji: 

• analizirati področje managementa športa in izdelati ustrezno delitev tega področja, 
• v delitvi in opredelitvi locirati mesto vrhunskega športnika in možnosti, ki jih ima kot 

podjetnik, 
• opredeliti področja, pomembna za vrhuskega športnika kot podjetnika po posameznih 

poslovnih funkcijah (osnovo predstavljajo izkušnje malega podjetništva), 
• oceniti možnosti vrhuskih športnikov v Sloveniji po zaključku športne kariere v smislu 

izkoriščanja znanj, ki si jih je pridobil kot tekmovalec, 
• ugotoviti, ali so človeške zmožnosti ključni dejavnik uspeha pri podjetniškem izzivu 

in podvigu vrhunskega športnika. 
 
Z magistrskim delom torej želimo obdelati področje managementa športa kot ekonomskega 
sistema, managerske tehnike in predstaviti model, ki koordinira aktivnosti med športnikom 
kot posameznikom in njegovim okoljem. Njegovo okolje bomo obravnavali tako, da ga bomo 
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razdelili na posamezna področja ter ga tudi opredelili. V Sloveniji se nekateri avtorji že 
ukvarjajo s področjem managementa športa, vendar neke prave slike o tem trenutno ni 
mogoče zaznati, ker pojasnjujejo samo področja in ne postavljajo jasnih izhodišč, kar je 
namen tega magistrskega dela. Namen je torej opredeliti management športa, ki ga bomo 
poimenovali tehnika managementa. V nadaljevanju bomo na podlagi vrhunskega športnika 
kot podjetnika, potrdili iz drugega pogleda opredelitev managementa športa ter v tem tudi 
praktično predstavili možnosti in izhodišča podjetniškega izziva vrhunskega športnika.  
 
Pri proučevanju teme bomo uporabljali različne metode, kot so: deduktivna metoda, kjer 
bomo skušali prenesti ključna spoznanja iz podjetniške literature; zgodovinska metoda analize 
preteklega razvoja; uporaba statističnih podatkov; metoda primerjave z ostalimi »uspešnimi 
praksami« v tujini in Sloveniji; metoda sklepanja o ključnih dilemah (združitev spoznanj na 
podlagi prej omenjenih metod ter informacij, pridobljenih pri terenskem delu); metoda 
primarne analize, ki bo temeljila na: intervjujih, srečanjih in obiskih pri delavcih na področju 
športa v Sloveniji; metoda sinteze, kjer se združujejo teoretična in praktična spoznanja v nove 
rešitve s poudarkom na izkušnjah ostalih. 
 

Izhodišča magistrskega dela: 
• Management športa predstavlja pomembno področje promocije države in gospodarstva v 

športu ter ga zato lahko opredelimo kot posebno zvrst, tehniko managementa, ki ima svoje 
specifične značilnosti. 

• Če smatramo tekmovalno kariero vrhunskega tekmovalca kot neke vrste zaposlitev, potem 
je smiselno zasledovati v tej karieri profitni motiv ter primerjati športno kariero s 
podjetništvom in možnosti za podjetništvo po zaključku športne kariere. 

• Podjetništvo je posebna oblika poslovanja, kjer je običajno potrebno v malem številu 
zaposlenih ali celo v eni osebi sami združiti več znanj, kar terja veliko znanja s tega 
področja. Prav to je tudi razlog, da se vprašamo, katera je torej optimalna organiziranost 
vrhunskih športnikov. 

• Zaradi obširnega področja poslovnih funkcij v podjetništvu je potreben vsaj minimalen 
splošen vpogled v poslovanje in poslovodenje pravnega subjekta, za kar smatramo 
vrhunskega športnika. 

• Dobro ime, športne dosežke vrhunskega športnika, njegova pridobljena znanja in izkušnje 
je mogoče po izteku kariere dobro iztržiti. Obstajajo primeri iz prakse, ki to potrjujejo. 
Karierni načrt in poslovni načrt z vsemi svojimi značilnostmi zato predstavljata osnovo 
podjetniškega izziva v našem primeru. 

• Slovenske razmere in še posebno zakonodaja področje športa ureja na specifičen način, 
zato se morajo slovenski športniki v času svoje kariere prilagajati tudi razmeram v 
Sloveniji. 
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Magistrsko delo je strukturirano v štiri vsebinske sklope, s katerimi obravnavamo tematiko 

dela. V prvem delu se osredotočamo na opredelitev managementa športa, ki ga pojmujemo 

kot posebno tehniko managementa. Področje managementa športa pravzaprav za športnika 

pomeni okolje oziroma sistem, v katerem športnik deluje. Da bi lahko kasneje precenjevali 

podjetniške možnosti je potrebno to področje tudi opredeliti, kar je tudi vsebina tega poglavja. 

Okolje, v katerem deluje management športa, smo razdelili v posamezna področja, ki jih tudi 

obravnavamo. V zadnjem poglavju prvega vsebinskega sklopa opredeljujemo področja, s 

katerimi se ukvarja management športa (management, organizacije v športu, prireditve in 

tekmovanja v športu in logistika). V tem poglavju tudi analiziramo stanje na podlagi zbranih 

podatkov s strani inštitucij, ki delujejo na teh področjih. Kot bomo videli kasneje postavljajo 

pomembno področje in obvezno vsebino znanja za vsakega, ki s svojimi aktivnostmi deluje na 

področju managementa športa, kot ga opredeljujemo. 

 
V drugem delu opredeljujemo podjetništvo, podjetnika in športnikove zmožnosti za 
podjetništvo. Proučevanje temelji na že obstoječih teoretičnih spoznanjih o podjetništvu. Te 
opredelitve so temelj za proučevanje podjetniške priložnosti in izziva športnika. Kot podlago 
priložnostim in izzivu smatramo športnikove zmožnosti ali človeške zmožnosti nasploh. V 
tem pogledu smatramo, da ima športnik zaradi svoje vrhunske športne kariere, kjer se 
primerja z ostalimi vrhunskimi športniki na vrhunskem nivoju, nekatere od teh zmožnosti še 
posebej razvite. Zato jih lahko izkoristi za podjetništvo. V primerjavi so pomembni tisti delci 
zmožnosti, ki so pripeljali do vrhunskega športnega dosežka in ga zato športnik lahko izkoristi 
tudi v kasnejšem poslovanju oziroma v okviru poslov, ki so predmet podjetniškega podviga in 
izziva.  
 
Tretji del je aplikacija prvega in drugega dela obravnavanega magistrskega dela v slovensko 
poslovno prakso. V tem delu raziskujemo in se ukvarjamo z možnostmi, ki jih ima slovenski 
vrhunski športnik pri apliciranju svoje podjetniške priložnosti in izziva v poslovno prakso. V 
vsebinskem sklopu tudi spremenimo mesto opazovanja in na takšen način skušamo potrditi 
osnovne opredelitve managementa športa. Bralca bi na tem mestu opozorili na 2. poglavje, 
kjer obravnavamo podjetniške strategije. Na problematiko in za njeno razumevanje je 
potreben večdimenzionalen pogled. S takšnim pogledom pridobimo pravo sliko na 
podjetniške strategije. Sicer neposredno ne omenjamo strategije, kar tudi ni namen. S takšnim 
pristopom odpiramo možnosti kasnejšim idejam oziroma podjetniškim strategijam, ki iščejo 
izhodišča na enakih temeljih. Kljub temu menimo, da so obravnavana področja izrednega 
pomena in naj bi jih zato posamezen športnik-podjetnik moral tudi razumeti. Tako podlago 
naši aplikaciji predstavljajo različni načrti (poslovni, karierni in tekmovalni načrti). Strategije 
so v tem pogledu smernice in predstavljajo način uresničevanja podjetniškega projekta preko 
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področij, ki so nujno potrebna za uresničitev projekta. Vsebinski sklop zaključujemo z 
obravnavo možnih ekonomskih profitov, ki jih dejansko zasleduje podjetnik. 
  
V zadnjem, četrtem delu proučujemo še nekatere druge oblike športa, na katere ima vrhunski 
šport vsekakor določen vpliv. To je tudi razlog za pojav novih trendov, ki se pojavljajo v 
športu nasploh. Delo zaključujemo s poglavjem o nacionalnem interesu po vrhunskem športu 
in analiziramo možnosti, ki jih ima država z ustvarjanjem ustreznih pogojev za vrhunski šport 
ter podjetništvo vrhunskih športnikov. Iz tega dela so vidne tudi večdimenzionalne povezave, 
ki destabilizirajo sistem in ga delajo nepredvidljivega. S tem potrjujemo domneve, ki smo jih 
omenjali že v prejšnjih odstavkih uvoda. 
 
V sklepu povzemamo glavne ugotovitve raziskave in analize ter predstavljamo modelski 
pogled in oceno pomembnosti managementa športa in podjetništva kot izziva vrhunskega 
športnika v Sloveniji in nasploh. Sinteza spoznanj je temeljna vsebina poglavja sklepa. 
 
V poglavjih Literatura in Viri navajamo literaturo in vire, na katerih temelji magistrsko delo. 
 
V prilogi predstavljamo podrobnejše analize in podatke, s katerimi utemeljujemo nekatere 

vsebine magistrskega dela. Sestavni del priloge so tudi raziskave, opravljene v namen 

izdelave magistrskega dela. 
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I. Opredelitev managementa športa 
 

Predstavljajmo si, da smo v vlogi Ivice Kosteliča kot zmagovalca slalomske tekme v Kranjski 

Gori v svetovnem pokalu. Smučamo na smučeh znane francoske blagovne znamke Salomon, 

v oblačilih Mizuno, obute imamo smučarske čevlje Salomon, oblepljeni smo z našitki - oglasi 

različnih blagovnih znamk, itd. Ko prismučamo skozi cilj, pogledamo na semafor. Prvo 

mesto, zmaga. Oder je naš, čas za predstavo. Odpenjanje smuči, dvignjene roke, vlakec po 

kolenih s svojo ekipo trenerjev in serviserjev, metanje opreme med gledalce, itd. Kamere nas 

snemajo. Gleda nas nekaj milionov ljudi. Pa ne samo nas. Vidijo tudi Salomon, Swatch, Cafe 

de Colombijo, Cronet, Audi, itd.  

 

Legenda? Igralec? Produkt, ki ima svojo ceno? Oglaševalski pano? Vam je všeč? Ni 

pomembno. Samo da gledate, da sodelujete! Vsak proizvajalec opreme, vsak oglaševalec, 

organizator tekme, Ivica, trener, novinar itd. vidijo v tej predstavi svoj interes. Odgovor, kako 

in kdo usklajuje vse aktivnosti ter kje iščejo svoje izzive vsi »neposredni ali posredni igralci«, 

je predmet managementa in managementa športa. 

 

1. Zmeda pojmov 

 

Številni avtorji uporabljajo pojme management v športu, športni management, management 

športa ipd. za označevanje različnih področij. Sicer je res, da gre za področje športa, vendar je 

v marsikaterem primeru uporaba tega pojma lahko zavedljiva. Posamezni pojmi so dovolj 

specifični in imajo svoje značilnosti. Pri opredeljevanju pojmov bomo izhajali iz opredelitev 

managementa različnih avtorjev. Takšna analiza bo temelj, na podlagi katere v nadaljevanju 

ugotavljamo posebnosti in pojme tudi definiramo.  

 

Če se nekoliko poigramo z besedami, lahko postavimo nekaj terminoloških osnov. Pojem 

management in njegova uporaba ni sporna. Sporno postaja dodajanje dodatnih besed, v našem 

primeru področja, na katerem bomo opisovali management, torej šport. Management v športu 

predstavlja običajne dejavnosti managementa, na primer v neki organizaciji ali podjetju, ki s 

svojim poslovanjem posega v šport. Športni management bi lahko razumeli zelo dvoumno, 

zato se uporabe tega pojma izogibamo. Kot management športa razumemo posebno tehniko 

managementa, osredotočeno na področje športa, ki ima specifične značilnosti. Managerske 
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tehnike so tista sistematična orodja, ki managerjem omogočajo učinkovitejše odločanje 

(Kovač, 1998, str.9). V našem delu zato uporabljamo pojem management športa, ker z njim 

lahko jasno opredelimo tehniko, ki se neposredno dotika vrhunskega športnika. 

 

2. Management in funkcije managementa 

 

Beseda management izvira iz italijanske besede maneggio, manegiare in francoske besede 

manege, ki v prevodu pomeni jahalnica oz. prostor, kjer konji tečejo v krogu in jih dreser 

spodbuja z dolgim bičem (Nordström, Riddersträle, 2001, str. 186). 

 

Management opredeljujejo številni avtorji. Daft (Daft, 2000, str. 7) razume management kot 

doseganje ciljev organizacije na učinkovit in uspešen način, kar poteka skozi proces 

planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja virov oziroma resursov, ki jih organizacija 

ima na razpolago. Samo definicijo razdeljuje na dva dela. Prvi je proces oziroma funkcije, ki 

so planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje, drugi pa doseganje ciljev organizacije 

na učinkovit in uspešen način. V sliki 1 prikazujemo proces, kako managerji uporabljajo vire 

in jih preko funkcij, ki jih management opravlja, transformira v rezultate organizacije (Daft, 

2001).  

 

Slika 1: Proces managementa v organizaciji 

 
Vir: Prirejeno po Daft Richard L.: Understanding Management, 3rd ed. Fort Worth [etc.] : Harcourt College Publishers,  

2001, str. 9. 

 

Podobno kot Daft opredeljujejo management Možina et al. (Možina et al., 1994, str.16). 

Management je usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego postavljenih ciljev, oziroma je 

planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela. Management ustvarjalno rešuje 

probleme, ko pretvarja razpoložljive vire v rezultate organizacije in predstavlja mentalno 
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dejavnost ljudi v organizacijskem sistemu. Dejavnost managementa v organizaciji 

prikazujemo v sliki 2, kjer lahko vidimo, kako management iz med seboj povezanih virov 

dejavnosti oblikuje sistem z natančno opredeljenimi cilji. 

 

Slika 2: Dejavnost managementa v organizaciji  

 
Vir: Prirejeno po Možina Stane et al.: Management. Radovljica: Didakta, 1994, str. 17. 

 

Rozman, Koletnik, Kovač (1993, str.17-25.) pri svoji opredelitvi managementa izhajajo iz 

tehnične delitve dela, ki kompleksno delo razdeljuje do te mere, da ga lahko opravijo tudi 

posamezniki. Tako razdeljeno delo je potrebno sestaviti v celoto in povezati tako, da dobimo 

želene rezultate. Usklajevanje teh nalog je potemtakem delo managerjev in bistvo 

managementa. Poleg usklajevanja managementu dodajajo še drugo značilnost, in sicer 

odločanje, ki pomeni izbiro med možnostmi. Tako kot že pri drugih avtorjih tudi oni 

opredeljujejo različne ravni managementa in naloge, ki so specifične za posamezno raven. 

 

Drucker (Drucker, 2001, str. 47-48) postavlja v ospredje spodbujanje rezultatov in uspešnosti 

organizacije kot poglavitno dejavnost managementa. Najtežjo nalogo predstavlja 

opredeljevanje rezultatov in uspešnosti za organizacijo. Management mora organizirati 

sredstva, ki so na voljo, da bi organizacija dosegla rezultate, vidne zunaj nje. Management je 

potemtakem orodje, funkcija in instrument, ki organizaciji omogoča razvijati sposobnosti 

doseganja načrtovanih rezultatov. 

 

Proces managemeneta večina avtorjev (Armstrong, 1994, str. 17, Daft, 2000, str. 8, DuBrin, 

2000, str. 10, Možina et al., 1994, str. 148, Rozman, Koletnik, Kovač, 1993, str. 20, 71, 
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Vecchio, 2000)  opredeljuje kot sestavino štirih temeljnih funkcij. To so: planiranje, 

organiziranje, vodenje in kontroliranje. Nekateri avtorji dodajajo še druge funkcije 

managementa, kot so kadrovanje (Ferrell, Hirt, 1996, str. 153), komuniciranje, sprejemanje 

odločitev itd. Daft (2001) na primer v svoji razlagi teh funkcij ne zanemarja, temveč jih 

uvršča v štiri osnovne funkcije managementa. Fayol opredeljuje proces managementa s petimi 

temeljnimi funkcijami. Te so: funkcija predvidevanja in planiranja, funkcija organiziranja, 

funkcija komandiranja (poveljevanja), funkcija koordinacije in funkcije kontroliranja (Evans, 

1995, str. 130).  

 

Sodobni vidiki opredeljevanja funkcij managementa izpostavljajo predvsem štiri funkcije 

managementa kot temeljne (planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje). Nekateri 

avtorji izpostavljajo še dodatne in jih tudi vključujejo v definicije, kot to lahko razberemo iz 

analize. V nadaljevanju našega dela se bomo omejili zgolj na štiri funkcije managementa, kar 

bo zadostovalo za našo analizo in opredelitev managementa športa. 

 

3. Management športa kot posebna tehnika managemneta 

 

Managerske tehnike so torej orodja v rokah managerjev, s katerimi poskušajo doseči 

učinkovitejše odločanje (Kovač, 1998, str. 9). V prejšnjem poglavju smo tudi spoznali proces 

managementa in glavne funkcije ter ravni managementa z vidika njihovih funkcij in potrebnih 

veščin. Okolja, v katerih delujejo organizacije, se med seboj razlikujejo. Prav iz tega razloga 

imajo organizacije različne cilje, vire in informacije, ki usmerjajo njihovo poslovanje. Tem 

različnim okoliščinam se nenehno prilagajajo in zato uporabljajo in kombinirajo različne 

veščine za doseganje ciljev. 

 

Management športa je kot tehnika managementa specifičen, ker:  

- na področju športa delujejo organizacije, ki v večini niso »klasična« gospodarska 

podjetja; 

- je zakonodaja, ki ureja šport, specifična in se razlikuje od gospodarskega prava, čeprav 

se z njim povezuje; 

- se organizacije financirajo oziroma pridobivajo finančne vire z naslova sponzorstva, 

donatorstva in iz prodaje pravic, kar ni običajno za podjetja; 

- posamezne športne panoge ne moremo opredeliti kot proizvodno oziroma storitveno 

dejavnost; 
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- je v ospredju športnik, kot posameznik, ki je ključni element športa; 

- se morajo športniki kot posamezniki vključevati v organizacije, le-te pa se povezujejo 

naprej; 

- vsak posameznik išče profite zase in ne za organizacijo, čeprav je član le-te; 

- je športna kariera športnika za šport najpomembnejša in od nje je v bistvu odvisen tudi 

šport kot dogodek; 

- so športni dogodki (prireditve, tekmovanja, itd.) lahko produkt le z nastopom 

posameznih športnikov. 

 

Management športa ima neposreden stik s športniki in je proces managementa z vsemi 

svojimi funkcijami. Športnik kot posameznik je klučni element športa in od njegovih 

aktivnosti so odvisne vse dejavnosti, povezane s športom. 

 

4. Področja managementa športa 

 

Področja, na katerih deluje management športa, lahko razdelimo kot to prikazujemo v sliki 3. 

Področja zajemajo: management v širšem pomenu kot proces s svojimi funkcijami, 

organizacije v športu, prireditve in tekmovanja v športu in logistiko. Vsa omenjena področja 

posegajo v prostor managementa športa, športnika in športa. 

 

Športniki in šport na sploh, predstavljajo središče dogajanja, od katerega so odvisna praktično 

vsa omenjena področja. Vsa področja se torej med seboj povezujejo preko managementa 

športa, ki je v vlogi koordinatorja aktivnosti v športu. Prav v tem lahko opazimo specifiko 

managementa športa, kar potrjuje ugotovitve prejšnjega poglavja, kjer smo opredelili 

management športa. 
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Slika 3: Področja managementa športa 

 
 

Vir: Poglavje 2. 

 

4.1. Management 

 

V poglavju 2.1. smo si ogledali različne opredelitve managementa in funkcij managementa. Iz 

analize lahko ugotovimo, da proces managementa večina avtorjev opredeljuje kot splet štirih 

glavnih funkcij, to je planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja. Prav takšen 

management kot proces predstavlja eno izmed področij managementa športa in ga v tem 

smislu tudi vključujemo v shemo. To področje je neke vrste vsebinska osnova managementa 

športa, ki aplicira aktivnosti med športnika in druge subjekte, povezane s športom. V 

nadaljevanju opisujemo glavne značilnosti funkcij managementa. 

 

Funkcija planiranja (Penger, 2001, str. 7) definira cilje za bodoče doseganje rezultatov in 

odločanje, katere naloge je potrebno uresničiti in katere vire bomo potrebovali v ta namen. 

Opredeljuje, kam hoče organizacija v prihodnosti in kako do tja. Zajema opredeljevanje ciljev 

organizacije in poti za njihovo uresničitev.  

 

Organiziranje kot naslednja funkcija managementa se ukvarja z dodeljevanjem nalog in 

združevanjem le teh v organizacijske enote ter alociranjem virov posameznim 

organizacijskim enotam (Penger, 2001, str. 7). Namen te funkcije je z oblikovanjem strukture 

nalog in odnosov med pristojnimi doseči koordinirane napore, kjer sta ključna koncepta 
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oblika in struktura (Dimovski, 2000, str. 21). Oblika na tem mestu pomeni, da managerji 

determinirajo načine, kako bodo opravljali delo zaposleni. Struktura se nanaša na odnose in 

vidike v organizaciji. Funkcija organiziranja opisuje način, kako bo organizacija uresničila 

postavljene plane. Gre za proces ustvarjanja organizacijske sheme, torej medsebojnih odnosov 

med zaposlenimi, s katerimi se bodo uresničevali zastavljeni plani in cilji organizacije. 

 

S funkcijo vodenja kot managersko funkcijo skušajo managerji motivirati zaposlene za 

doseganje organizacijskih ciljev. Opredelimo ga (Penger, 2001, str. 7) kot sposobnost 

vplivanja na obnašanje in delovanje članov v organizaciji in s tem usmerjanje njihovega 

delovanja k postavljenim ciljem organizacije. Proces motiviranja v okviru funkcije vodenja se 

usmerja tako na celotne organizacijske enote kot tudi na tiste posameznike, ki neposredno 

delajo z vodjo. Zajema aktivnosti sprožanja akcij, komuniciranja, motiviranja in kadrovanja. 

 

Nadziranje aktivnosti zaposlenih, preverjanje uresničevanja delnih in celotnih rezultatov 

organizacije ter morebitne korekcije so glavne naloge funkcije kontroliranja v procesu 

managementa. Spremljanje izvedbe aktivnosti, ugotavljanje odstopanj, prepoznavanje 

vzrokov in ustrezno ukrepanje so pomembne naloge funkcije kontroliranja, ki morajo biti 

izvedene zavestno s strani članov organizacije. Opolnomočenje zaposlenih je v tem pogledu 

trend modernih organizacij.  

 

Proces managementa z vsemi svojimi značilnostmi je prisoten v organizacijah v športu, v 

okviru prireditev in v logistični podpori. Ljudje, ki opravljajo svoje delo na teh področjih, 

opravljajo funkcije managementa in taka znanja tudi potrebujejo. Poleg tega je v središču 

pozornosti športnik in šport. Kot posebna tehnika managementa v tem smislu nastopa 

management športa, ki predstavlja povezavo med posameznimi področji ter športnikom in 

športom.   

 

4.2. Organizacije v športu 

 

Organizacije v športu predstavljajo pravne subjekte, ki so nosilci različnih dejavnosti v športu. 

Enostavno bi jih lahko razdelili na mednarodne in nacionalne organizacije. Takšna delitev je 

zelo široka in lahko praktično večino organizacij že označi kot mednarodne, saj poslujejo tudi 

v tujini. V naši delitvi razdeljujemo organizacije po nekakšni hierarhiji, in sicer je običajno, 

da se na primer posamezniki z enakimi interesi najprej organizirajo v klubih, klubi se 
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združujejo v zveze klubov iz različnih panog zaradi racionalizacije poslovanja, klubi v 

panožne zveze, itd. Prej omenjena piramida oziroma veriga združevanja je najpogostejša za 

organizacije v športu, ni pa pravilo. Predvsem v športnih panogah, ki imajo manjše število 

privržencev, se lahko zgodi, da kakšna stopnja ali člen tudi izostaneta. Bolj ko postaja šport 

množičen, bolj se uveljavlja takšna delitev.  

 

V nadaljevanju opisujemo glavne značilnosti posameznih organizacij in hkrati povezave, ki 

jih takšna organizacija ima z ostalimi. Strukturiranost športa v Sloveniji je specifična (glej 

prilogo 3) in jo v nadaljevanju tudi primerjamo s strukturiranostjo športa v svetu. 

 

4.2.1. Mednarodni olimpijski komite (IOC) 

 

IOC je organizacija s sedežem v švicarski Luzani in pokriva dejavnosti, povezane z 

olimpijskimi igrami. Organizacijo je 23. junija 1894 ustanovil francoski pedagog Baron Pierre 

de Coubertin. Njegova želja je bila oživeti olimpijske igre, kot so jih prirejali že stari Grki. 

 

IOC je mednarodna nevladna in neprofitna organizacija ter nosilec olimpijskega gibanja1. 

Najvišja funkcija je predsednik, ki vodi vse aktivnosti IOC-a. Izvoljen je za dobo osmih let z 

možnostjo reelekcije za štiri leta. Volijo ga člani IOC-a na tajnih volitvah. IOC ima tudi 

izvršilni odbor, ki mu prav tako predseduje predsednik, sestavljajo pa ga še štirje 

podpredsedniki in deset drugih članov. Voli ga skupščina na tajnih volitvah za štiriletno 

obdobje. Člani IOC-a so posamezniki, ki zastopajo državo samostojno in ne kot delegati. 

Skupščina se sestaja enkrat letno. Člani se upokojijo ob koncu koledarskega leta, v katerem 

dopolnijo sedemdeset let, razen če niso bili izvoljeni pred 110. skupščino (11. december 

1999). V tem primeru je upokojitvena starost osemdeset let. Čas službovanja za vse člane je 

osem let, mandat pa se obnavlja vsako osmo leto po posebnem postopku. Administracija in 

drugi zaposleni v organizaciji pripravlja in izvršuje odločitve IOC-a.  

 

V okviru IOC-a deluje veliko komisij, ki udejanjajo olimpijsko gibanje. V teh komisijah 

delujejo strokovnjaki iz različnih področij. Glavne komisije so: 

                                                 
1 Olimpijsko gibanje združuje vse, ki priznavajo olimpijsko ustanovno listino (organizacije, športnike in druge, ki priznavajo 
listino). Je gibanje, za katero so značilne aktivnosti, kot so: promocija športa in tekmovanj preko nacionalnih in mednarodnih 
športnih organizacij,  sodelovanje z javnimi in privatnimi organizacijami, da opredelijo šport kot dejavnost, ki služi 
človeštvu, podpiranje programov “šport za vse”, vključevanje žensk v šport in podpiranje enakosti žensk in moških v vseh 
pogledih v športu, nasprotovanje komercialnim eksploatacijam športa in športnikov, boj proti dopingu, promocija športne 
etike in fair-playa, opozarjanje na zaščito okolja, finančna in izobraževalna podpora manj razvitim državam. 
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- Komisija za športnike, 

- Olimpijska komisija za filatelijo, numizmatiko in memoariko, 

- Koordinacijska komisija za olimpijske igre, 

- Komisija za kulturno in olimpijsko izobraževanje, 

- Komisija za etiko, 

- Komisije IOC 2000 za pripravo reforme IOC-a, 

- Komisija za marketing, 

- Medicinska komisija, 

- Komisija za olimpijske študije, 

- Komisija za olimpijski program, 

- Olimpijska solidarnost, 

- Komisija za šport in okolje, 

- Komisija »Šport za vse«, 

- Delovna skupina ženske in šport. 

 

Pomembno vlogo v IOC-u predstavlja tudi Organizacijski komite za pripravo olimpijskih iger 

(OCOG). To je začasni organ, ki neposredno povezuje nacionalni olimpijski komite in s tem 

tudi mesto prireditelja iger v državi z IOC-om. Tako se ustvari boljši pretok informacij med 

glavnim nosilcem olimpijskega gibanja in lokalnim izvajalcem teh načel v prakso. Naloge 

komiteja so povezane z organizacijo olimpijskih iger. 

 

Organizacija je lastnica pravic nad olimpijskimi simboli, zastavami, motom, himno in igrami. 

Financira se iz prodaje pravic do uporabe te lastnine in televizijskih prenosov ter drugih 

sponzorskih in donatorskih sredstev. Od leta 1996 (igre v Atlanti in prihod Samarancha) 

predstavljajo tudi nakakšen mejnik in usmeritev poslovanja IOC-a v širše trženje iger ter 

olimpijskih simbolov (glej tudi prilogo 2, kjer prikazujemo pregled nekaterih sponzorjev 

prihodnjih olimpijskih iger). Finančna sredstva, ki so ogromna, se prerazporejajo naprej na 

posamezne nacionalne komiteje. Zaninimivo je tudi to, da ta sredstva vlagajo v infrastrukturo 

prireditelja olimpijskih iger (Jagodic, 1996). 

 

Pomembno mesto zasedajo kot partnerji olimpijskega gibanja tudi na pobudo IOC-ja in 

njihovih članov ustanovljene neodvisne organizacije. Te so: Svetovna protidopinška agencija 
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WADA), Arbitražno sodišče za šport (CAS) in Svetovna olimpijska zveza (WOA)2 (IOC, 

2002) .   

 

4.2.2. Nacionalni olimpijski komite (NOC) 

 

NOC-i delujejo v okviru posameznih držav po vsem svetu. Tako kot IOC so tudi NOC-i 

nevladne in neprofitne organizacije. Združujejo se v zvezo nacionalnih olimpijskih komitejev 

(ANOC), ki je sestavljena iz petih zvez po posameznih kontinentih3. ANOC-a se sestaja 

najmanj enkrat na dve leti. Glavna tema je izmenjava izkušenj in informacij glede 

olimpijskega gibanja. ANOC-a tudi pripravlja priporočila IOC-ju glede razdeljevanja sredstev 

iz naslova televizijskih prenosov. Predvsem se sredstva namenjajo programu olimpijske 

solidarnosti. 

 

Nacionalni olimpijski komiteji običajno združujejo vse športne panoge oziroma panožne 

zveze v posamezni državi. V Sloveniji se nacionalni olimpijski komite imenuje Olimpijski 

komite Slovenije – Združenje športnih zvez ali s kratico OKS-ZŠZ. Velikost posameznega 

komiteja je seveda odvisna od velikosti posamezne države in števila športnikov, ki nastopajo 

na igrah. Vsak športnik mora za uvrstitev v olimpijsko reprezentanco izpolniti normo, ki jo 

določi NOC (IOC, 2002).  

 

NOC-i se financirajo iz državnih proračunov, iz prodaje pravic uporabe olimpijskih simbolov, 

sponzorskih in donatorskih sredstev (Jagodic, 1996). V primeru iger v lastni državi imajo 

glavno vlogo pri organizaciji iger, na katero vplivajo aktivno. Nenazadnje igrajo tudi 

pomembno vlogo pri promociji države in njenega gospodarstva v tujini, saj uspehi 

tekmovalcev na igrah pomembno promovirajo različna sponzorska podjetja. 

 

Velikost posameznega komiteja tudi pogojuje zaposlitev različnih funkcionarjev, managerjev 

in drugih strokovnjakov za delo v posameznem komiteju.  

 

                                                 
2 Angleški izrazi so: WADA – The World Anti-Doping Agency, CAS – The Court of Arbitration for Sport in WOA – World 
Olympians Association. 
3 Zveze NOC-ov po posameznih kontinentih so: Afrika – ANOCA (Association of National Olympic Committees of Africa), 
Amerika – PASO (Pan American Sports Organisation), Azija – OCA (Olympic Council of Asia), Evropa – EOC (European 
Olympic Committees), Oceanija – ONOC (Oceania National Olympic Committees) 
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Nacionalni komiteji imajo že bolj neposreden stik s športniki. Določajo norme in pravila 

izbora športnikov v olimpijske reprezentance. Zanimivo je tudi to, da lahko le NOC 

selekcionira in pošilja tekmovalce na igre. Pravnoformalni odnosi se običajno urejujejo s 

podpisom pogodbe, ki povezuje NOC, panožno zvezo in športnika. Športnik na ta način 

podpiše pristopno izjavo k olimpijskemu gibanju.  

 

4.2.3. Državne institucije 

 

Med državne institucije, povezane s športom, lahko uvrstimo vse subjekte, ki nekako 

regulirajo področje športa v posamezni državi in so ustanovljeni s strani državnih organov, da 

bodisi skrbijo za red na tem področju bodisi vplivajo na zakonodajo.  

 

V teh organizacijah ali telesih so običajno strokovnjaki, ki delujejo v športu. Med te subjekte 

lahko uvrstimo, kot je to primer v Sloveniji, Strokovni svet za šport, različne zavode 

(slovenski Zavod za šport), ustrezno ministrstvo, ki skrbi za področje športa, inštitute, itd. 

Strokovnjaki v teh subjektih običajno podajajo različna mnenja, na podlagi katerih vlada in 

parlament sprejemata ustrezno zakonodajo, skrbijo za izobraževanje in podeljujejo neke vrste 

koncesije za izobraževanje v športu, itd.  

 

Izobraževanje predstavlja tudi veliko področje bitk za prestiž, saj imajo na tem področju velik 

interes panožne zveze, ki imajo stik s prakso, univerze, ki so povezane s teorijo, in podjetja, ki 

so komercialno usmerjena. Tu obstajajo razlike med posameznimi državami, ki z zakonodajo 

različno urejujejo to področje. V primeru Slovenije je še posebno vroča tema, saj zaradi 

majhnosti države obstaja dilema, do katere mere sprostiti to področje na prosti trg (Zakon o 

športu). 

 

Zaposlene v državnih organizacijah lahko prištevamo med državne uradnike, ki so podvrženi 

sistemu, ki velja za takšne službe in ga na tem mestu ne bi posebej razlagali. Neposrednega 

stika tovrstne organizacije s športniki nimajo razen morda v primeru, ko delavci v športu ali 

športniki urejujejo svoj pravnoformalni status (zaposlitev ali status samostojnega delavca v 

športu oz. vrhunskega športnika, kakršna je praksa v Sloveniji). Takšne institucije regulirajo 

področja športa, in sicer športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni šport, vrhunski šport 

in šport invalidov (Zakon o športu). Glavni vir financiranja tovrstnih organizacij je državni 

proračun ali sredstva iz programov mednarodnih organizacij, ki vlagajo v razvoj športa.  
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4.2.4. Mednarodne panožne zveze 

 

V mednarodne panožne zveze se povezujejo nacionalne panožne zveze Njihova naloga je 

skrbeti za posamezno športno panogo. Ne sme nas zavesti izraz panožna zveza, saj pod tem 

pojmom razumemo tudi zveze, ki združujejo na primer zimske in letne olimpijske športe, 

atletske federacije, itd. Nekatere od teh zvez se tudi tesno povezujejo z IOC-jem in usklajujejo 

statute, prakso in aktivnosti z olimpijsko listino. V tem pogledu lahko opazimo velik vpliv 

olimpijskega gibanja na različna združenja in posamezne športnike. 

 

Sistemi odločanja in funkcionarske vloge v mednarodnih zvezah se razlikujejo od panoge do 

panoge. Glavne razlike izhajajo iz dokaj tradicionalnih tendenc športa, kar se tudi odraža v 

pomembnosti tekmovanja ali prireditve v športni panogi. Na primer olimpijske igre za 

nogomet nimajo posebnega značaja in že samo svetovno prvenstvo pomeni vrhunec za neko 

reprezentanco. Podobno lahko opazimo v tenisu. Še posebej je to pomembno za neolimpijske 

športe. Mednarodne panožne zveze torej skrbijo za celotno panogo in pokrivajo celotno 

logistiko. Najpomembnejše tekmovanje, ki ga organizacijsko pokrivajo v sodelovanju z 

nacionalno panožno zvezo, je svetovno prvenstvo. Ne gre zanemarjati tudi pomena tekmovanj 

na kontinentih ali v posameznih svetovnih regijah. 

 

Zveze se financirajo iz sponzorskih sredstev, iz prodaje pravic televizijskih prenosov in 

drugih donatorskih sredstev. Funkcionarji so profesionalci in s tem prevzemajo odgovornost 

za poslovanje zvez. V zadnjem času se poskuša delovanje zvez usklajevati s t.i. olimpijskim 

gibanjem z željo po usklajenem in racionalnejšem poslovanju ter nenazadnje tudi 

odpravljanju neskladja med posameznimi pravili, ki veljajo v različnih športnih panogah. 

 

4.2.5. Nacionalne panožne zveze 

 

Nacionalne panožne zveze so že po svoji definiciji zveze klubov, društev in lahko tudi 

posameznikov v športni panogi. So nevladne in neprofitne organizacije. Na področju države 

predstavlja takšna zveza običajno najvišje združenje športne panoge. Posamezni subjekti, 

člani panožne zveze preko skupščine zveze volijo organe zveze.  

 

Velikokrat se v takšni organiziranosti postavlja tudi vprašanje povezave panožnih zvez z 

univerzo saj le te skrbijo za teoretično podporo panogi in opravljajo tudi bazične raziskave. 
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Sama zveza se bolj ukvarja s prakso, za katero je neobhodno potrebno znanje in 

izobraževanje, ki ga kadri, v večji meri volonterji, nimajo ali ga ne morejo opravljati na 

dovolj visokem nivoju (izobraževanje). Takšne dileme in vprašanja so nekaj vsakdanjega in 

ga te strukture rešujejo preko državnih institucij, kar v mnogočem pripelje do neracionalnosti.  

 

V pristojnosti nacionalnih panožnih zvez so tekmovanja od državnega prvenstva do različnih 

tekmovanj na državnem nivoju. Majhne razlike obstajajo in so odvisne zopet od same 

množičnosti do organiziranosti panoge, ki pogojuje obseg tekmovanj in prireditev v določeni 

športni panogi. Logistika takšne zveze skrbi za vse poslovne funkcije, potrebne za delovanje 

panoge. Zaposleni so v manjšem številu profesionalci, kar je zopet odvisno od velikosti in 

množičnosti panoge do velikosti posamezne zveze in države, v kateri takšna zveza obstaja.  

 

Slovenske panožne zveze imajo glede vpliva na panogo velike pristojnosti in upravljajo 

praktično vsa področja športne panoge. Vloga univerze je v tem pogledu verjetno premajhna. 

Izgublja se pomembna podpora bazičnih raziskav na področju športa. Nacionalne panožne 

zveze se nazvgor povezujejo v zveze športnih zvez ali kar v nacionalni olimpijski komite.  

 

Podobno kot ostale mednarodne zveze se tudi nacionalne zveze financirajo po tržnem 

principu. Na področju države je to s prodajo pravic televizijskih prenosov iz posameznih 

prireditev ali tekmovanj, sponzorskih in donatorskih sredstev in za razliko od mednarodnih 

zvez tudi iz sredstev državnega proračuna ter drugih fundacij, ki delujejo na področju športa.  

 

Nacionalne panožne zveze imajo pomembno vlogo pri sestavljanju državnih reprezentanc. S 

svojimi strokovnimi štabi se pojavljajo v vlogi selektorja. Razlikovati moramo vlogo izbora 

članov reprezentanc, ki nastopajo v ekipnih športih, od izbora članov reprezentanc v 

posamičnih športih. V prvem primeru je pomembno, da celotna ekipa deluje homogeno in je 

med seboj optimalno usklajena. V drugem primeru takšna struktura ni pomembna, razen 

morda v primeru individualnih športov, ki se trenirajo ekipno (alpsko smučanje, smučarski 

skoki, veslanje na divjih vodah, itd.). V tem pogledu imajo nacionalne panožne zveze 

neposreden stik s športniki, ki se morajo podrediti pravilom in določilom reprezentančnih 

pravil. Na tej stični točki prihaja tudi do boja za trženje športnikov, saj v nekaterih športih 

ravno reprezentančni rezultati ustvarjajo glavne dohodke panožnih zvez. O interesih 

športnikov nasproti panožnim zvezam govorimo kasneje, ko opisujemo športnikov podjetniški 
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izziv. Na nivoju panožnih zvez pa že lahko ločujemo te zveze po področjih športa4. Običajno 

se panožne zveze bolj osredotočajo na vrhunski šport in športno rekreacijo ter deloma tudi na 

športno vzgojo, medtem ko je šport invalidov združen v eno panožno zvezo ne glede na 

športno panogo (Zakon o športu).  

 

4.2.6. Klubi in društva 

 

V klubih in društvih se združujejo ljudje z enakimi interesi, kar je tudi osnovni namen takšnih 

organizacij. Vendar lahko tudi med klubi in društvi opazimo pomembne razlike.  

 

Tako se lahko pojavljajo popolnoma privatni klubi, katerih interes je profit. Takšni klubi se 

organizirajo kot gospodarske družbe, oziroma gre za verigo povezav z ekskluzivnimi 

pogodbami. Takšne povezave so posledica različnih pravnih sistemov in zakonodaj v državah.  

 

Naslednje razlikovanje med klubi je glede na športno panogo. Obstajajo klubi športne panoge, 

kot tudi klubi večih športnih panog. V drugem primeru je tipično to, da se klubi organizirajo v 

nekakšno zvezo teh klubov na lokalnem nivoju, katere cilj je racionalizacija poslovnih 

funkcij. V določenem primeru (primer same športne panoge v tej povezavi) klubi in društva 

nastopajo samostojno, lahko pa tudi kot zveza. Seveda je to odvisno od interesov, ki jih takšne 

povezave zastopajo nasproti drugim organizacijam in subjektom v državi.  

 

Naslednja možna delitev je delitev klubov in društev po segmentih športa, ki smo jih omenjali 

že prej. Običajno je moč posameznega kluba, društva ali zveze teh društev proti drugim 

klubom in s tem vpliv močno odvisna od števila članov, števila tekmovalcev, itd. 

Organizacije, o katerih govorimo, so neprofitne organizacije, kar pomeni, da ne smejo 

ustvarjati dobička in ga razdeljevati med svoje člane. V primeru klubov, ki jih navajamo v 

prvi delitvi in ko takšno organiziranost dopušča zakonodaja, je možno tudi ustvarjanje 

dobička. V tem primeru je bolje, da takšne klube enostavno opredelimo kot gospodarske 

subjekte in jih tako tudi obravnavamo.  

 

Klubi se financirajo v osnovi iz članarine, ki jo lahko deloma preusmerijo na zvezo in jo s tem 

financirajo, iz sponzorskih in donatorskih sredstev, iz sredstev namenjenih za šport s strani 

                                                 
4 Področja športa kot jih opredeljuje na primer slovenski Zakon o športu. 



 

 20

državnih in lokalnih organizacij ter fundacij in gospodarskih dejavnosti, ki jih opravljajo v 

manjšem obsegu.  

 

Že dolga leta je med slovenskimi klubi priljubljeno posredništvo pri prodaji športne opreme. 

To je t.i. komisijska prodaja, ki izdatno financira delovanje posameznega kluba ali društva. 

Omenimo naj še organizacijo mednarodnih tekmovanj, ki so tudi v pristojnosti klubov. 

Trženje takšne prireditve v vseh pogledih prinaša klubom izdatna finančna sredstva s katerimi 

financirajo svojo dejavnost.  

 

Od velikosti kluba je odvisno tudi število profesionalno zaposlenih ljudi v klubih, ki skrbijo 

za poslovne funkcije (več o tem v poglavju 2.3.4. Podporna logistika). Klubi imajo 

neposreden stik s športniki, zato se v klubih oblikujejo pravila obnašanja in kodeksi, katerim 

se morajo posamezni člani klubov podrejati. V tem pogledu je zanimiva povezava športnik, 

klub, panožna zveza in dalje olimpijski komite. Zanimivo področje predstavljajo športi, kjer 

so uveljavljeni prestopi športnikov iz  kluba v klub (tipičen primer so ekipni športi). V 

omenjeni povezavi se oblikujejo pravila, ki takšne prestope uravnavajo. Praktično imamo 

opravka z nekakšnim trgom, kjer se trguje s sposobnostmi športnikov. Ob prestopih, ki so 

posledica tega trgovanja, se v nekaterih športih pretakajo velike vsote denarja (glej poglavje 

2.3.3. Prireditve in tekmovanja v športu). Ob tem pojavu bi verjetno prav vsak postal 

skeptičen ob pojmu neprofitne organizacije v športu.  

 

4.2.7. Šolske organizacije 

 

V šolske organizacije v športu uvrščamo vse organizacije, lahko tudi klube ali društva, ki so 

povezane s šolskim sistemom osnovnega in srednjega šolstva. Opozorimo naj na različne 

šolske sisteme v državah po svetu, kjer prihaja do razlik in tudi na lastništvo teh šol, saj so v 

nekaterih državah šole tudi privatne. V Sloveniji je šolski sistem v večini primerov javen s 

posameznimi izjemami.  

 

V okviru šol se pojavljajo različne športne dejavnosti. Šport v šolah se pojavlja bolj kot 

športna vzgoja ali jo dopolnjuje. V nekaterih državah ima tudi vlogo nekakšne prve selekcije 

in izbora talentiranih posameznikov ter usmerjanje le teh v posamezno športno panogo.  
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Takšne organizacije se povezujejo s klubi, ki iščejo talente. Opazno je osredotočenje na le 

nekaj športnih panog, saj prevelika širina ni smiselna. Predvsem je pomembno, da se šolske 

športne organizacije povezujejo naprej s klubi in društvi, če ne obstaja na nivoju šole dovolj 

močna podpora za športno panogo in s tem pogoji za primeren trening. Na tem nivoju se 

organizirajo šolska prvenstva, kar lahko služi za dober pregled pri kasnejšem selekcioniranju 

in usmerjanju. Kot dober primer lahko navedemo ameriške šole, ki temu področju posvečajo 

veliko pozornosti. Nenazadnje dobri dosežki šole in s tem športnikov na raznih tekmovanjih 

znatno prispevajo k dobremu ugledu šole. Še posebej je to pomembno za privatne šole, ki na 

ta način pridobijo dobro osnovo za trženje programa šole.  

 

Šolske organizacije svojo dejavnost financirajo kot del svojih programov iz proračuna šole. 

Proračun šole se financira različno in se razlikuje glede na to, ali je šola javna ali privatna. 

Dobršen delež sredstev se pridobi tudi na podlagi sponzorskih in donatorskih dejavnosti. Kot 

smo že omenili, šole sodelujejo na šolskih tekmovanjih, katerih organizatorji so lahko šole 

same, športne agencije ali druga združenja na tem nivoju. Veliko vlogo v tem segmentu imajo 

športni pedagogi, ki so ponavadi specializirani za posamezno športno panogo. Ker se šport 

odvija znotraj šolskega sistema, šola v to dejavnost vključuje že zaposlene športne pedagoge, 

lahko pa zaposluje tudi profesionalne trenerje kot zunanje sodelavce šole. Tekmovanja na tem 

nivoju, za to starostno kategorijo vsaj v nekaterih športih še niso tako pomembna, zato lahko 

tovrstno področje ocenjujemo kot veliko bazo za izgradnjo ali iskanje talentov. Nikakor pa je 

ne gre zanemarjati, saj praksa nekaterih držav dokazuje o smiselnosti vlaganja v takšno 

organiziranost športa. 

 

4.2.8. Univerze 

 

Najprej velja tudi na univerzitetnem področju opozoriti na možne razlike med posameznimi 

univerzami. Tako kot že v šolskem sistemu, ki smo ga omenjali v prejšnjih odstavkih, imamo 

tudi tu opravka s privatnimi in državnimi – javnimi sistemi univerz.  

 

Interes po promociji posamezne univerze je prisoten tudi na tem področju. Še posebej so 

tipične nekatere univerze v ameriškem sistemu. Športne organizacije v okviru univerz 

delujejo prav na vseh področjih športa. Omejimo se le na vrhunski šport, ki je za univerzo še 

posebej zanimiv. Zanimiv je iz razloga, da to predstavlja neposreden stik teorije s prakso, kar 

je za fakultete s področja športa neizčrpen vir informacij in omogoča obsežne raziskave.  
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Obstajajo različice organiziranja študentov v okviru univerz. Športne organizacije nastajajo 

pod okriljem univerze same, v okviru fakultet in v okviru študentske organizacije univerze. 

Financiranje poteka iz proračuna univerze ali posamezne fakultete, študentske organizacije 

univerze ali fakultete, iz sponzorskih in donatorskih sredstev. Poleg različnih fakultetnih, 

univerzitetnih in drugih prvenstev je najpomembnejše univerzitetno tekmovanje prav gotovo 

univerzijada.  

 

Športni programi nekaterih univerz omogočajo vrhunskim športnikom nekoliko lažje 

opravljanje študijskih obveznosti. Značilno je, kot smo omenili že prej, da se univerze rade 

pohvalijo s svojimi študenti kot uspešnimi športniki študenti. Univerze imajo za šport 

zaposlene ustrezne strokovnjake in običajno niti ne sodelujejo z ostalimi organizacijami izven 

univerze. Tipičen je ameriški športni univerzitetni sistem, medtem ko v Evropi razen 

posameznih primerov takšnih oblik ne zasledimo. Problem predstavlja sam športni sistem, saj 

so študentje običajno že člani državnih reprezentanc in so s tem primarno podrejeni panožni 

zvezi in trenažnim programom zveze ali celo reprezentance. Poleg tega so klubi in društva, v 

katera se vključujejo športniki, že pred prihodom na univerzo premočna. Sam proces treninga 

obdržijo v okviru kluba ali panožne zveze (reprezentanca). V Evropskih državah v okviru 

univerzitetnega športa organizacije bolj množično spodbujajo športno rekreacijo. 

 

4.3. Prireditve in tekmovanja v športu 

 

Prireditve in tekmovanja v športu predstavljajo za organizacije v športu produkte, ki jih 

ustvarjajo. Med drugim skrbijo za t.i. pravila igre v organizacijskem smislu. Poleg tega glede 

na vrsto prireditve ali tekmovanja medijski prostor prireditve predstavlja potencialne finančne 

vire organizacije. Verjetno je vseeno, kako opredeljujemo pridobivanje takšnih finančnih 

virov, strinjamo pa se prav gotovo s tem, da gre za prodajo medijskega prostora in pravic, ki 

izhajajo iz tega naslova. 

 

Medijska privlačnost prireditev in tekmovanj v športu pogojuje pridobivanje finančnih virov v 

športu. Ob tem se lahko vprašamo, kdo so tisti, ki so sploh zainteresirani za popularizacijo 

športa in s tem pokrivanje prireditev in tekmovanj z različnimi mediji. So to res gledalci? Ali 

so to podjetja, ki imajo interes tržiti svoje produkte? Morda športniki, ki želijo pozornosti? 
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Verjetno eni brez drugih ne zdržijo več in poskušajo poiskati vsak svoj delež v medijski 

pogači ter tako pridobiti vsak svoj oglasni prostor. 

 

Prireditve in tekmovanja lahko tesno povezujemo z organizacijami v športu, saj najdemo 

tesne povezave glede izbire prireditelja prav v organizacijah samih. Takšne povezave vodijo 

do podobne klasifikacije prireditev in tekmovanj, ki smo jo že omenjali (glej poglavje 2.3.2. 

Organizacije v športu). Torej delitev na mednarodna in nacionalna tekmovanja glede na 

športno panogo, glede na starostno kategorijo, itd. V našem primeru bomo klasificirali 

prireditve in tekmovanja od medijsko najpomembnejših5 in navzdol. Ob tem velja opozoriti 

na določene izjeme, ki so povezane s samo športno panogo, saj obstajajo na primer športi, ki 

sploh niso olimpijski (formula 1) ali pa imajo določena hierarhično nižja tradicionalna 

tekmovanja večji pomen (svetovno nogometno prvenstvo in olimpijske igre). V teh primerih 

smiselno uvrstimo tekmovanje na ustrezno mesto.  

 

V nadaljevanju opisujemo glavne značilnosti posameznih tekmovanj in pojasnjujemo, zakaj 

ima določena prireditev ali tekmovanje večji ali manjši pomen. 

 

4.3.1. Olimpijske igre 

 

Olimpijske igre so tekmovanje, ki se organizira vsake štiri leta. Ločimo poletne in zimske 

olimpijske igre, kar je pogojeno z združevanjem športnih panog oziroma športov v poletne in 

zimske. Sistem delovanja IOC-ja in postopek izbiranja prireditelja iger smo omenjali že v 

prejšnjem poglavju (glej poglavje 2.3.2. Organizacije v športu). Igre trajajo običajno 14 dni. 

 

Medijsko so igre zelo dobro pokrite in tako privabijo veliko število gledalcev. Ogled iger je 

možen neposredno na prizoriščih in preko televizijskih prenosov v živo ali v posnetkih. 

Dogodek si ogleda več milijonov gledalcev po vsem svetu. Oglaševalski prostor in pravice iz 

naslova televizijskih prenosov predstavljajo glavni vir in priložnost financiranja. Možnosti 

oglaševanja so velike in se razprostirajo od panojev na tekmovališčih do opreme 

tekmovalcev. IOC tovrstno oglaševanje in trženje spretno regulira ter tako pridobiva ogromna 

sredstva, ki jih kasneje prerazporeja dalje. 

                                                 
5 Kot medijsko pomembno tekmovanje smatramo tisto tekmovanje, ki ga spremlja večje število ljudi. Kot 
spremljanje smatramo neposredno prisotnost na tekmovanju in posredno spremljanje preko medijev (televizija, 
radio, internet, časopisi,itd.).   
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Enkratnost dogodka in veliko medijsko zanimanje sta pomembna dejavnika, ki dajeta 

olimpijskim igram še poseben pomen. Za športnike je iz tekmovalnega vidika priprava na 

tekmovanje izredno zahtevna, saj je nastop na igrah le eden na štiri leta. Ciklizacijo treninga 

je potrebno tempirati na dan nastopa na igrah, kar je dokaj zahtevna naloga. Nagrade za 

športne dosežke športnikov na igrah, kjer običajno štejejo le kolajne, se v zadnjem času tudi 

povečujejo in predstavljajo dodaten motiv. Zmaga ali kolajna na olimpijskih igrah dodatno 

promovira športnika in mu lahko zagotovi dobre možnosti pridobivanja dohodka po 

prenehanju športne kariere. 

 

Zanimiva je tudi povezava nastopa določenega odmevnega športnega dogodka, kot nedvomno 

olimpijske igre so, in vrednosti delnic na svetovnih borzah podjetij s športno opremo (glej 

prilogo 1). V letu, ko se odvija veliko število športnih dogodkov, se običajno vrednost delnic 

poveča. Na primer v letu 1996, ko so bile v Atlanti poletne olimpijske igre. Vrednost delnic 

nemškega Adidasa se je v približno pol leta pred igrami povečala za 85%, ameriškega Nikeja 

na newyorški borzi v treh mesecih za 52%, italijanske File v ZDA se je početverila v četrtletju 

in francoskemu Salomonu v enakem obdobju kot Fili za 61% (N.K., 1996). Verjetno je odveč 

analiza deleža posamezne znamke športne opreme po posameznih zmagovalcih na teh 

tekmovanjih in vrednosti delnic posameznih podjetij teh blagovnih znamk.  

 

V anketi (Sovdat, 1996, str. 10), izvedeni med več kot 7000 vzorčnimi anketiranci v 

Avstraliji, Nemčiji, Indiji, na Japonskem, v Veliki Britaniji in ZDA je 92 odstotkov vprašanih 

prepoznalo logotip olimpijskih iger. Prepoznavnost drugih blagovnih znamk je bila v izvedeni 

anketi manjša (Shell-a in McDonalds-a  za 4%, Mercedes-a za 18%, znak Združenih narodov 

je prepoznalo le 36% anketiranih).  

 

4.3.2. Svetovna prvenstva 

 

Tovrstna tekmovanja so vezana na posamezno športno panogo. Sistem tekmovanja in 

cikličnost tekmovanja je odvisna od športne panoge. Načeloma ločimo dva sistema 

tekmovanj, in sicer: ligaško tekmovanje ali več tekem preko celotne sezone ter posamezna 

tekmovanja v okviru prvenstva, ki običajno trajajo od 7 do 14 dni. Tekmovanja se 

organizirajo v razmiku enega, dveh ali štirih let. Zmagovalec dobi naziv svetovni prvak.  
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Medijsko so prvenstva načeloma dobro pokrita. Obisk gledalcev in gledanje prireditve preko 

televizije pa za nekatere športe že postaja problematično. Na primer svetovno košarkarsko 

prvenstvo v ZDA leta 2002 je imelo malo gledalcev tako na tribunah kot pred televizijskimi 

zasloni. Prav nasprotno lahko ugotovimo za svetovno nogometno prvenstvo istega leta v 

Koreji in na Japonskem, ko je prvenstvo spremljalo več milijard ljudi po vsem svetu. Ob tem 

so zanimiva razmišljanja in ugibanja, zakaj takšen upad in razlike v gledanosti prvenstev v 

tradicionalnih športnih panogah, ki še nikdar niso imela slabega obiska tekmovanj. 

 

Organizatorja prvenstva običajno izbira mednarodna panožna organizacija med svojimi 

nacionalnimi članicami. Prodaja pravic televizijskih prenosov in oglaševanje na tekmovališčih 

je v rokah mednarodne panožne zveze, ki s pravilniki določa okvire oglaševanj.  

 

Za tekmovalce predstavljajo prvenstva izziv podobno kot olimpijske igre. Tudi ciklizacija 

treninga je dokaj podobna kot smo jo omenjali pri olimpijskih igrah. Še enkrat bralca 

opozarjamo na razlike med športi, ki izvirajo iz tradicije in postavljajo različna tekmovanja na 

različne range. Na splošno so finančne premije za tekmovalce na teh prireditvah dokaj visoke 

in predstavljajo dodaten motiv. 

 

4.3.3.  Kontinentalna prvenstva in regionalne igre 

 

Primeri tovrstnih iger so evropsko prvenstvo, sredozemske igre, igre Commonwealtha, itd. 

Cikel organiziranja teh tekmovanj je štiri leta. So pa zopet izjeme in so značilne za športno 

panogo. Podobno kot pri svetovnih prvenstvih se glavne odločitve za organizacijo tekmovanj 

sprejemajo na panožnih združenjih na nivoju kontinenta ali regije, kjer je tekmovanje 

organizirano.  

 

Privlačnost tekmovanj na tem nivoju je odvisna predvsem od konkurence športnikov v panogi 

s tega področja. V primeru, da imamo več svetovno uspešnih športnikov ali moštev v regiji in 

s tem atraktivno tekmovanje, bo interes gledalcev in medijev večji ter s tem tudi pomen 

zmage na takšnem tekmovanju. 

 

Prvenstva običajno potekajo po posameznih športnih panogah ali pa združujejo nekaj med 

seboj smiselno povezanih športov, predvsem tistih, ki so značilni za posamezno regijo. V 

zadnjem času lahko opazimo upadanje števila gledalcev na tovrstnih tekmovanjih. Posledica 



 

 26

tega je zmanjšanje finančnih virov iz naslova prodaje oglasnega prostora in pravic do 

televizijskih prenosov. Dolgoročno to ne pomeni nič dobrega za športno panogo, ki si mora na 

nivoju takšnih tekmovanj ali celo nižjega ranga zagotavljati gledanost saj to vodi do 

popularizacije športne panoge in s tem do množičnosti udejstvovanja v športu nasploh. 

 

4.3.4. Mednarodna ligaška tekmovanja 

 

Mednarodnih ligaških tekmovanj je na vseh nivojih izredno veliko. V to kategorijo 

prištevamo vsa tekmovanja, ki potekajo daljše časovno obdobje, skupnega zmagovalca pa 

dobimo po končnici t.i. »play off-u«. Tekmovanje v končnici je v bistvu dodaten spektakel, 

kjer se še enkrat pomerijo najboljši. Tekmovanja potekajo sezonsko, in sicer vsako leto. 

Organizirajo in vodijo jih mednarodne panožne zveze ali v ta namen ustanovljena združenja. 

Zanimivo ob tem je, da se kot organizatorji takšnih ligaških tekmovanj pojavljajo tudi 

gospodarske družbe, ki poskrbijo za celotno organizacijo lige (primer Goodyear košarkarske 

lige v letu 2002 na Balkanu). 

 

Na tem nivoju že lahko opazimo nekoliko drugačne interese organizatorjev, medijev, 

športnikov in drugih. Spektakel je bolj komercialno usmerjen in je dejansko spektakel ter šov, 

kjer se gledalci zabavajo. Ob tem mogoče šport izgublja tradicionalno plemenitost in postaja 

vse bolj brutalen. Takšni šovi privabijo večje število gledalcev, sponzorjev, itd. Dober primer 

so tekme ameriške NBA6 lige, kjer verjetno polovica gledalcev na tekmi sploh ni tam zaradi 

tekme temveč zaradi dogajanja, spektakla, šova. 

 

Medijsko so tekmovanja dobro pokrita, še posebej končnice, ki jih spremlja še dodatna 

promocija, kar privabi veliko število gledalcev. Lahko bi rekli, da vsi, kakorkoli povezani z 

dogodkom, igrajo določeno vlogo. Športniki igrajo, se grejo šport. Organizatorji koordinirajo 

dogodek. Podjetja promovirajo produkte in iščejo pozornost. Posamezniki promovirajo sebe 

kot blagovno znamko in iščejo zaslužek v tem. Kdo je v tem zmagovalec? Je to res športnik, 

ki v eni sezoni igra za eno moštvo, v naslednji pa za nasprotnika ter obakrat zmaga? Vsak išče 

torej svoje lastne dobičke na egoističen način, ki mu ekonomisti pravimo racionalnost. Ta igra 

je mogoča na račun dobrega medijskega pokrivanja tekmovanj. 

 

                                                 
6 NBA – Northamerican basketball Assossiation; severnoameriška košarkarska zveza. 
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4.3.5. Nacionalna državna prvenstva in  ligaška tekmovanja 

 

Prvenstva in ligaška tekmovanja organizirajo nacionalna panožna združenja. Običajno se 

odvijajo vsako tekmovalno sezono. Zmagovalec ponavadi pridobi naziv državni prvak. V 

državah, kjer je veliko število uspešnih športnikov v svetovnem merilu, so takšna tekmovanja 

medijsko izredno zanimiva. Splošno zanimanje in s tem interes finančnih virov je manjši kot 

v primeru medijsko bolj privlačnih tekmovanj. 

 

Obstajata dva sistema tekmovanj za naslov državnega prvaka v okviru nacionalnih prvenstev. 

Prvi in običajno medijsko bolj privlačen je ligaški sistem, ki traja celotno sezono. V tem 

primeru je medijskega prostora več. Potencialni oglaševalci ter sponzorji so tako pripravljeni 

vložiti več denarja. Drugi sistem je turnirski, kjer v obliki eno ali večdnevnega tekmovanja 

(največ teden dni) dobimo zmagovalca. V tem primeru je skupnega oglaševalskega prostora 

manj in interes je tako manjši. Ob tem nikakor ne smemo zanemarjati razširjenosti posamezne 

športne panoge in s tem interesa gledalcev, ki v bistvu povečujejo medijski prostor. 

 

Podjetja s svojim imenom ali blagovno znamko prevzemajo tudi pokroviteljstva tekmovanj. V 

tem primeru se ime podjetja ali blagovne znamke pojavi kot ime tekmovanja, in sicer v 

Sloveniji nogometna Liga Simobil, rokometna Liga Siol, itd. Poslovni odnos med običajno 

nosilcem tekmovanja7 in podjetjem, ki oglašuje svoje ime ali ime blagovnih znamk, je takšen, 

kot ga poznamo pri poslovanju kateregakoli gospodarskega subjekta. 

 

Nekoliko večji pomen imajo ta tekmovanja za športnike. Na nivoju teh tekmovanj se običajno 

opravlja selekcija športnikov za nacionalne in olimpijske reprezentance, ki odpirajo možnost 

sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih. Pomen mednarodnih tekmovanj v vseh pogledih 

smo že omenjali v prejšnjih poglavjih. Kako poteka selekcija športnikov v reprezentance, je 

odvisno od posamezne športne panoge, ki s svojim sistemom tekmovanj in množičnostjo 

posredno določi norme in pravila za uvrstitev športnikov v te ekipe. 

 

 

                                                 
7 V večini primerov smatramo kot nosilce tekmovanj nacionalne panožne zveze, ki samo organizacijo 
tekmovanja prepustijo klubom. Tudi v tem primeru gre za poslovni odnos, kjer se kupujejo in prodajajo pravice, 
storitve, itd. 
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4.3.6. Regionalna tekmovanja na nacionalnem nivoju 

 

V to kategorijo tekmovanj štejemo temovanja, ki se odvijajo po posameznih regijah znotraj 

posamezne države. Velikost geografske regije lahko posredno pogojuje nivoje tekmovanj. 

Sistemi takšnih tekmovanj so različni in prilagojeni posamezni športni panogi. Tovrstna 

tekmovanja običajno predstavljajo prvo stopnjo tekmovanj v karieri vrhunskega športnika8. 

 

Takšna tekmovanja medijsko niso posebej zanimiva, temu ustrezni pa so tudi finančni 

rezultati vseh subjektov na tem nivoju. Želja vsakega športnika je čim hitreje napredovati v 

višji razred tekmovanj, kar posledično pomeni večji finančni potencial (več o tem v poglavju 

3). Ne smemo zanemariti tudi nekaterih sponzorskih sredstev, ki se vseeno pojavljajo na tem 

nivoju. Ta sredstva so nekako bolj pomembna za lokalna podjetja, ki običajno omogočijo 

zaposlenim iz svoje regije tudi tovrstne dogodke. 

 

4.3.7. Univerzitetna tekmovanja in univerzijada 

 

Posebnost teh tekmovanj je populacija, ki se jih udeležuje. Pravico nastopa imajo le 

tekmovalci s statusom študenta. Poleg različnih sistemov tekmovanj za posamezno športno 

panogo (ligaški, turnirski sistem,itd.) je najvišje tekmovanje za to populacijo univerzijada, ki 

se organizira na štiriletno obdobje. Pred tem potekajo izbirna tekmovanja najprej na 

posamezni fakulteti t.i. fakultetno prvenstvo, v okviru univerze t.i. univerzitetno prvenstvo in 

meduniverzitetno prvenstvo v državi. 

 

Organizatorji prvenstev so običajno različne študentske organizacije in klubi. Zanimanje za 

tovrstne prireditve je različno. Na primer univerzitetna prvenstva v košarki v ZDA spremlja 

veliko število gledalcev, kar je posledica priljubljenosti te športne panoge. Splošno lahko 

rečemo, da je medijska privlačnost teh dogodkov dokaj majhna v primerjavi z bolj 

uveljavljenimi tekmovanji (olimpijske igre, svetovna prvenstva, itd.). 

 

Za vrhunski šport so tekmovanja, o katerih govorimo, pomembna predvsem za mlajše 

perspektivne športnike. S tekmovanjem pridobivajo ustrezne izkušnje in se pripravljajo za 

                                                 
8 Vrhunski šport razumemo kot pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda. Torej so vrhunski športniki športniki s prej omenjenim statusom (Zakon o športu RS). 
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vstop v višje nivoje tekmovanj. Poleg tega lahko skrbijo za promocijo svojega imena kot neke 

vrste blagovne znamke. O tem govorimo v nadaljevanju tega dela v poglavju 3. 

 

4.3.8. Šolska tekmovanja 

 

Šolska tekmovanja so namenjena spodbujanju športa v okviru šolskega sistema. Udeležujejo 

se jih nekoliko bolj sposobni otroci in mladina. Na tej stopnji običajno še ne gre za vrhunski 

šport razen morda v posameznih športnih panogah, kar je bolj redkost. Organizacijsko vodijo 

takšna tekmovanja šole, športne organizacije v šolah, lahko pa tudi zunanji izvajalci. 

Tekmovanja so bolj lokalno usmerjena, se pa organizirajo tudi tekmovanja na višjih nivojih, 

vendar načeloma ne više kot je državni nivo. 

 

Prav šolska tekmovanja za nekatere klube lahko predstavljajo pregled potencialne baze novih 

tekmovalcev v posamezni športni panogi. Najboljše klubi povabijo k resnejšemu treniranju v 

okviru kluba. To je lahko prvi korak športnikov k vrhunskemu športu in mogoče lahko 

rečemo tudi začetek vrhunske športne kariere. 

 

4.3.9. Rekreativna tekmovanja in prireditve 

 

Organizatorjev rekreativnih tekmovanj in prireditev je veliko. Prav tako je veliko tudi 

udeležencev. Organizatorji teh tekmovanj se bolj ravnajo kot ponudniki določene storitve, 

kjer lahko udeleženci (rekreativci) zadovoljijo svojo potrebo po uveljavljanju v družbi. 

Tovrstne prireditve prinesejo organizatorjem določene dobičke in med seboj kar tekmujejo z 

idejami, da zapolnijo koledar prireditev in naredijo prireditev kar najbolj množično. 

 

Oglaševalskega prostora je na takšnih prireditvah dovolj. Lahko pa izpostavimo dilemo, ali je 

to res tipično oglaševanje v športu9 ali je to le ciljno oglaševanje, namenjeno populaciji, ki se 

rada ukvarja s športom.  

 

Dejstvo je, da so tudi te prireditve zanimive, saj opažamo v zadnjem času kar nekaj zelo 

uspešnih povezav med vrhunskimi športniki, rekreativci, podjetji in ljubitelji športa. Zelo 
                                                 
9 Kot tipično oglaševanje v športu v tem primeru smatramo tisto oglaševanje, ki je strateško usmerjeno in ima za 
cilj povečanje vrednosti delnic podjetja na svetovnih borzah. V primeru ciljnega oglaševanja, namenjenega 
določeni populaciji, težko govorimo o večji oglaševalski akciji, saj je usmerjena zgolj na lokalno prebivalstvo in 
nima tako kot na primer na olimpijskih igrah globalnih posledic.  
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dober primer so prav gotovo svetovni maratoni (New York, Dunaj, itd.), ki zberejo okoli ideje 

»tek za vse« nekaj milijonov ljudi. Kaj torej naredi te prireditve tako množične? Stik z 

vrhunskimi športniki, skupinski nagon v smislu, če lahko drugi lahko tudi jaz, primerjava 

sposobnosti med udeleženci, zabava, dogajanje, oglaševalska akcija, itd. Vzrokov je verjetno 

veliko, iz našega vidika pa to pomeni ogromen potencialni oglaševalski prostor. 

  

4.4. Logistika  

 

Logistika predstavlja podporo vsem dejavnostim športnika oziroma športnikov in športu. V to 

področje spadajo: osebje, ki nudi neposredno in posredno podporo, infrastrukturni objekti, 

kjer se dejansko šport »dogaja«, podjetja, ki podpirajo šport in imajo tudi interes po 

sponzoriranju ter finančni viri v različnih oblikah, ki neposredno financirajo športnike in 

šport. 

 

V nadaljevanju opisujemo posamezno logistično skupino, opredeljujemo njene glavne 

značilnosti in ugotavljamo njen namen oziroma cilje. 

 

4.4.1. Funkcionarji 

 

Kot funkcionarje označujemo ljudi z določenimi nalogami, ki jih opravljajo v neki  

organizaciji. Funkcionarske naloge so običajno vnaprej opredeljene. Funkcionarske funkcije 

so lahko profesionalne ali neprofesionalne. V prvem primeru gre za nek pogodben odnos in 

temu primerno je tudi plačilo za opravljeno delo. V drugem je pogodben odnos lahko bolj 

eminentne narave. Tega se na primer poslužujejo politiki, ki na ta način skušajo pridobiti 

določen ugled med svojimi potencialnimi volivci. Seveda to ni pravilo, saj je naloga lahko 

tudi simbolična in častna. Običajne pomembnejše profesionalne ali neprofesionalne 

funkcionarske vloge, ki jih prištevamo med funkcionarsko logistiko so: predsednik, 

podpredsednik, član upravnega odbora, itd. 

 

Ne smemo pozabiti na druge funkcionarske vloge, ki se tudi pojavljajo. Pomembnost le teh je 

odvisna od same organizacije ali prireditve, kjer te vloge nastopajo. Sama športna panoga in 

velikost dogodka v športu pogojuje ta velikost hierarhične piramide organizacije in s tem 

funkcionarskih vlog. 
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4.4.2. Managerji in športni direktorji 

 

Pojem manager že poznamo in tudi naloge, ki jih manager opravlja. Managerji v športu 

opravljajo podobne naloge, vendar na področju, ki je povezano s športom. V športu se 

običajno specializirajo na določeno področje (trženje prireditve, poslovodenje kluba, urejanje 

licenčnin za športnike, itd.). Delo managerjev je pravzaprav proces managementa v 

organizaciji ali pa gre za management športa kot posebno tehniko managementa. 

 

Pogosto posamezni športniki sklenejo pogodbo o sodelovanju s t.i. managerjem, ki športniku 

svetuje in mu opravlja določene poslovne funkcije, potrebne pri »poslovanju vrhunskega 

športnika«. Priskrbi povabila na bolj eminentna tekmovanja, urejuje pogodbene obveznosti z 

opremljevalci, svetuje pri vlaganju denarja iz naslova nagrad, skrbi za odnose z javnostjo, itd. 

 

Managerji se za svoje delo običajno dogovorijo za določeno provizijo kot odstotek od 

celotnega prihodka športnika. Podatki o višinah provizij so skoraj vedno skrbno varovani. 

Predvidevamo pa, da se gibljejo nekje od 10 do 30 odstotkov.  

 

Športni direktorji deloma prevzemajo klasične managerske funkcije, poleg tega pa opravljajo 

tudi naloge povezane s taktiko. Kot primer vzemimo športnega direktorja nekega 

profesionalnega kolesarskega kluba, ki v času kolesarske dirke vodi svojo ekipo tekmovalcev. 

Posameznim tekmovalcem dodeljuje različne naloge (zasledovanje »ubežnikov«, »zapiranje« 

potencialnih tekmecev, raznašanje okrepčil, itd.) z namenom ustvariti najboljši rezultat za 

celotno ekipo.  

 

4.4.3. Trenerji 

 

Trenerji so ljudje, ki imajo neposreden stik s športnikom. Njihove vloge in naloge se 

razlikujejo glede na posamezno športno panogo ter kategorijo vrhunskih športnikov, ki jo 

trenirajo.  

 

Razlikovanje trenerjev glede na športno panogo lahko opredelimo na primer tako, da jih 

delimo na trenerje v moštvenih športih in trenerje v individualnih športih. V prvem primeru je 

za trenerja pomembno, da svoje delo usmerja v posameznikovo razumevanje pomebnosti in 

prednosti, ki jih prinaša timsko delo po načelu »tim je nad menoj« (Pelletier, 2001). V drugem 
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je v ospredju svetovalna naloga trenerja, kjer poskuša na podlagi športnikovih sposobnosti 

narediti optimalni trenažni načrt. Opozoriti velja na nekatere športe, kjer se trenira skupinsko, 

nastopi na tekmovanjih pa so individualni. V tem primeru so naloge trenerjev še dodatno 

otežene, ker mora zagotavljati ustrezno vzdušje v takšni športni ekipi.  

 

Poleg delitve glede na športno panogo in sistem treniranja in s tem povezanega pristopa lahko 

trenerje med seboj razlikujemo tudi glede na kategorijo vrhunskih športnikov, ki jo trenirajo. 

V tej delitvi razlikujemo trenerje v klubih oziroma drugih manjših organizacijah in 

reprezentančne trenerje posameznega panožnega športa oziroma ustrezne višje kategorije 

(razlike v posameznih športih). Delitev trenerjev, njihovih vlog in nalog je lahko neskončno, 

zato je bolj smiselno, da opredelimo nekatera delovna področja trenerja, ki jih je potrebno 

prilagoditi sistemu in organizaciji posamezne športne panoge. 

 

Delovna področja (Tušak, 1994, str. 67-70) trenerja potemtakem so: planiranje, izvajanje in 

kontrola uspešnosti treninga, vsestranska skrb za varovanca ter svetovanje in pomoč 

varovancu. Končno implementacijo svojega dela trener doseže s športnikovo udeležbo na 

tekmovanju, kjer mora tekmovalcu nuditi ustrezno podporo. 

 

Sodobni trenerji morajo, če želijo biti uspešni, zagotoviti usklajeno delovanje strokovnega 

tima, iz katerega črpajo znanje, ki ga nato v trenažnem procesu posredujejo tekmovalcem. 

Strokovna znanja s področja treniranja so vsekakor del strokovne usposobljenosti trenerja in 

za trenerja ne smejo predstavljati ovire. Posebna znanja iz drugih znanosti kot so na primer 

biomehanika, medicina, psihologija, fiziologija, podjetništvo, itd., naj bi tekmovalcu 

predstavili strokovnjaki iz posameznih področij. Trenerjeva naloga je kar največ pomembnih 

znanj in informacij vključevati v proces treninga.  

 

4.4.4. Infrastruktura 

 

Infrastrukturo sestavljajo predvsem objekti, namenjeni športni dejavnosti. Poleg objektov 

lahko med infrastrukturo, pomembno za šport, uvrščamo tudi nekatere naravne tvorbe, kot so 

morje z obalo, jezera, reke, gore, itd., ki jih človek deloma spreminja z namenom opravljanja 

neke dejavnosti (v našem primeru športne dejavnosti). Vsaka športna panoga in pravila 

posamezne discipline v njej natančno opredeljujejo, kakšno mora biti tekmovališče, da bi 

imeli športniki čim bolj enake pogoje za tekmovanje.  
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Lastništvo in upravljanje športnih objektov deluje po ekonomski logiki. Vsak lastnik in tudi 

upravljalec takšnih objektov zasleduje v okviru svoje dejavnosti profitni motiv. Lastnik večjih 

športnih objektov je običajno država, ki podeljuje koncesije za upravljanje objektov 

gospodarskim družbam, klubom ali drugim organizacijam, povezanim s športom. Predvsem 

pri večjih objektih obstaja problem neprofitnosti infrastrukture. Običajno se na tem mestu 

vmeša država ter z prerazporeditvijo proračunskih sredstev doseže dobiček10. 

 

Prireditve oziroma dogodki na športnih objektih predstavljajo za lastnike in upravljalce 

glavno dejavnost, od katere tudi pričakujejo profite. Na primer v ZDA stadioni za baseball, 

ameriški nogomet in tenis ter dvorane za košarko, v Evropi stadioni za nogomet, atletiko in 

tenis ter tudi dvorane za košarko, v Avstraliji plavalni bazeni, itd. Pogoj za rentabilno 

poslovanje objektov je torej dogodek, ki zbere dovolj veliko število neposrednih gledalcev.  

 

Športna infrastruktura je pomembna tudi za zagotavljanje ustreznih pogojev za trening 

tekmovalcev. V nekaterih športnih panogah je lahko zagotovitev ustreznih pogojev za trening 

precej velik strošek. Infrastruktura pa običajno ni namenjena samo vrhunskemu športu, 

temveč tudi športni rekreaciji. Del prihodka iz tega naslova nekateri upravljalci, sploh če je to 

panožni klub, preusmerjajo v vrhunski šport.  

 

4.4.5. Opremljevalci 

 

Kvalitetna oprema je pogoj za zagotavljanje najprej kvalitetnega treninga in v končni fazi 

vrhunskega rezultata. Opremljevalci, med katere uvrščamo podjetja, ki zagotavljajo 

vrhunskim tekmovalcem potrebne materiale, imajo običajno interes promovirati svoje izdelke 

preko vrhunskega športa. Predvsem v športnih panogah z večjim številom gledalcev in na 

tekmovanjih z medijsko večjo podporo11 je takšen interes očiten. V nekaterih športnih 

panogah se največja tekmovanja odvijajo na ravni t.i. tovarniških moštev, kjer je v ospredju 

bolj tekmovanje med posameznimi blagovnimi znamkami kot med športniki12. 

 
                                                 
10 Tipičen primer so smučišča, kjer žičniška infrastruktura predstavlja evidentno, v naprej pričakovano izgubo. 
Država upravljalcem zagotovi potrebne dobičke oziroma jim pokriva izgubo, kasneje pa preko davčnih 
obveznosti podjetij iz drugih panog (turizem), ki so v takšnem kraju dolgoročno, pridobi sredstva nazaj v 
proračun, saj se tem podjetjem običajno poveča promet in s tem davčne obveznosti. 
11 Med prireditve z večjo medijsko podporo uvrščamo na primer olimpijske igre, svetovna prvenstva, itd. 
12 Tipična primera sta formula ena in motociklizem, kjer v bistvu tekmujejo Ferrarri, Williams-BMW, Jaguar, 
itd. in so tekmovalci kot so Schumacher, Irvine, Barichelo, itd. v ozadju oziroma Yamaha, Honda, Aprilia, itd. z 
Rossijem, Biaggijem, Aokijem, itd.  
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Glavni cilj opremljevalcev je prav gotovo imeti svoje produkte najbolj vidne, kar jim prinese 

zmaga. Podjetja v okviru svoje dejavnosti organizirajo razvojne inštitute, kjer razvijajo 

opremo za tekmovalce in te dosežke kasneje uporabijo za produkte v širši potrošnji. Končni 

cilj je za podjetja povečana prodaja na račun oglaševanja, ki ga opisujemo. Opremljevalci zato 

poskušajo oblikovati s tekmovalci dolgoročno sodelovanje. Dejansko poskušajo športni 

rezultat uporabiti kot nek svoj produkt in kot medij, namenjen oglaševanju. 

 

4.4.6. Finančni viri 

 

Finančni viri zagotavljajo financiranje. V predhodnih poglavjih smo že nakazali možnosti 

pridobivanja finančnih sredstev. Takšno početje pojmujemo kot del poslovanja posameznih 

subjektov in je ekonomsko racionalno.  

 

Finančne vire v športu zagotavljajo država, večje športne organizacije (mednarodne in 

nacionalne), podjetja, neprofitne organizacije13, starši in posamezniki. Za vgojo potencialnih 

vrhunskih tekmovalcev običajno v začetku poskrbijo starši in deloma klubi ter država. 

Kasneje se financiranje seli na klube, neprofitne organizacije in podjetja, ki so v večini 

primerov glavni tržniki športnih dogodkov. 

 

                                                 
13 Med t.i. neprofitne organizacije, za katere menimo, da gre za ponesrečeno ime, saj svoje profite le 
preusmerjajo in tako iščejo profite drugje, štejemo klube, društva, panožne zveze, ipd. Te ne moremo uvrstiti 
med večje mednarodne in nacionalne športne organizacije. 
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II. Podjetniški izziv športnika 
 

Pri opredeljevanju podjetniškega izziva športnika izhajamo iz človeških zmožnosti kot osnove 

za podjetniške aktivnosti. Ravno posameznik je tisti, ki ga označujemo kot podjetnika in s tem 

iniciatorja vseh aktivnosti, ki jih opredeljujemo kot podjetništvo. Znanje, sposobnosti in 

motivacija so poglavitna človekova mobilizacijska sila in mu dajejo možnosti za doseganje 

uspeha ter jim pravimo zmožnosti (Lipičnik, 1998, str. 28). Te zmožnosti upoštevamo kot 

osnovo podjetniške aktivnosti in s tem podjetništva. 

 

Človekovo življenje lahko razdelimo na različna, tipična starostna obdobja. V teh življenjskih 

obdobjih se spreminjajo tudi njegove zmožnosti. Zmožnosti so pogoj za pridobivanje dohodka 

kot finančnega vira. Razumemo ga kot sredstvo, potrebno za življenje. Raven dohodka, ki ga 

pridobivamo s svojim delom, se spreminja skozi starostna obdobja. Večina ljudi svoj dohodek 

skozi različna življenjska starostna obdobja pričakuje oziroma načrtuje, kot to prikazuje slika 

4.  

 

Slika 4: Načrtovani dohodek skozi različna življenjska starostna obdobja 

 
Vir: Lubej, 2001. 
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Življenjska starostna obdobja lahko razdelimo na tri, in sicer: otroštvo in mladost, obdobje 

produkcije ter starostno obdobje. Prehod med posameznimi obdobji je lahko različen. 

Napovedovanje točne starosti v letih na prehodu iz obdobja v obdobje bi bilo nesmiselno, ker 

je za vsakega posameznika različno in je odvisno od njegovih zmožnosti. Dejstvo je, da 

takšna starostna obdobja v človekovem življenju obstajajo in imajo svoje značilnosti. 

Posamezna obdobja pojasnjujemo kot zmožnost pridobivanja dohodka in jih zato tako tudi 

opredeljujemo. Na ta način z vidika analize ni tako pomembno, ali je človek v prehodu iz 

obdobja produkcije v starostno obdobje star 60, 70 ali 80 let, temveč kdaj preneha aktivno 

ustvarjati dohodek.  

 

Otroštvo in mladost je obdobje, ki traja nekje do konca šolanja oziroma študentskih let. To je 

približno od 19. do 27. leta starosti14. V tem obdobju ne pričakujemo lastnih dohodkov. 

Odvisni smo v glavnem od staršev, ki podpirajo našo dejavnost (šolanje). Z vidika analize je 

torej pomembno pridobivanje dohodka na aktiven način kot delovno aktivno prebivalstvo. V 

tem obdobju sami s svojim delom aktivno ne ustvarjamo dohodka. 

 

Obdobje produkcije je obdobje, kjer s svojimi zmožnostmi aktivno pridobivamo dohodek. 

Statistika to prebivalstvo označuje kot delovno aktivno. Dohodek v povprečju narašča vse do 

obdobja starosti. Na koncu obdobja naj bi bil ta dohodek kumulativno največji in naj bi služil 

za doživetje. 

 

V obdobju starosti izkoriščamo pridobljeni dohodek iz obdobja produkcije. To je razred 

neaktivnega prebivalstva. Imamo sicer dohodek, vendar ga običajno ne povečujemo in ga 

poskušamo ohranjati na ravni, kot smo ga imeli ob koncu obdobja produkcije. Lahko ga 

poskušamo prerazporediti tudi tako, da ga izčrpamo do konca svojega življenja. V tem 

primeru bi bila krivulja, ki prikazuje kumulativni dohodek, usmerjena navzdol. 

 

Športniku predstavlja izziv usmerjanje svojih zmožnosti v podjetništvo v času svoje športne 

kariere in ob njenem zaključku. Športna kariera za vrhunskega športnika že pomeni vstop v 

obdobje produkcije, čeprav so nekateri športniki lahko tudi še na primer študentje. S svojim 

nastopanjem na tekmovanjih vrhunskega ranga so že deležni premij, ki jih kot tekmovalci 

prejemajo za udeležbo na le teh ali kot premijo za vrhunske rezultate.  

                                                 
14 Starostna meja se skozi zgodovino pomika navzgor, kar je posledica civilizacijskega razvoja. 
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Kaj je pravzaprav podjetništvo, kaj predstavlja izziv ter kakšne priložnosti ima športnik, 

obravnavamo v nadaljevanju tega dela. 

 

1. Opredelitev podjetništva, podjetnika in športnikovih zmožnosti za podjetništvo 

 

Osnovo gospodarstva predstavljajo podjetja različnih velikosti. Še zanimivejši je podatek o 

deležu majhnih in srednje velikih podjetij. V državah evropske unije je bilo v letu 1996, 99,8 

odstotka majhnih in srednje velikih podjetij izmed vseh podjetij. Zaposlovala so 66 odstotkov 

vseh zaposlenih, njihova prodaja pa je predstavljala več kot polovico celotne prodaje (56,2 

odstotka). V Sloveniji po raziskavah znaša delež malih podjetij med vsemi podjetji 97,6 

odstotka, zaposlujejo 41,2 odstotka zaposlenih, njihova prodaja pa predstavlja 38,4 odstotkov 

prodaje (Glas, Drnovšek, 2000, str. 17).  

 

Kljub recesiji, inflaciji, visokim obrestnim meram, pomanjkanju infrastrukture, ekonomski 

negotovosti in visoki verjetnosti neuspeha nastaja na milijone novih podjetij (Antončič et al., 

2002, str. 31). Vzrok za takšno stanje je v ljudeh, ki ta podjetja ustanavljajo. Čeprav ima vsak 

človek drugačne lastnosti, je nekaterim ljudem skupna dejavnost, ki jo imenujemo 

podjetništvo. Kakšne so skupne lastnosti teh ljudi, še posebej vrhunskih športnikov kot 

podjetnikov, ugotovljamo v nadaljevanju. 

 

1.1. Podjetništvo in podjetnik 

 

Kaj je podjetništvo in kako ga definirajo številni avtorji, prikazujemo v tabeli 1 v 

zgodovinskem povzetku pomembnih lastnosti definicij podjetništva. 

 

Iz definicij (glej tabelo 1) lahko ugotovimo, da avtorji kot podjetništvo zaznavajo nekaj 

posebnega. Podjetništvo izhaja iz ene osebe, podjetnika, ki ima posebne sposobnosti in 

zmožnosti. Kaj je tista posebnost in kje se skriva? Nordström in Riddersträle (2001, str. 18) 

kot najpomembnejše proizvodno sredstvo označujeta majhno, sivo, težko približno 1,3 

kilograma veliko tvorbo, imenovano človeški možgani. Torej zaznavanje novih priložnosti, 

sposobnost generiranja novih idej in s tem ustvarjalnega reševanja problemov naj bi bile 

posebne, pomembne sposobnosti podjetnika kot posebne človeške zmožnosti, ki razlikujejo 

podjetnike od ostalih ljudi.   
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Tabela 1: Zgodovinski povzetek pomembnih lastnosti definicij podjetništva. 
Avtor, približno obdobje Lastnost definicije 
Richard Cantillon, 1730 • Podjetnik je definiran kot samozaposlena oseba. 

• Dodatno negotovost spremlja samozaposlitev. 
• Podjetnik mora svoje aktivnosti uskladiti s tržnim povpraševanjem.  

Abbé Nicolas Baudeau, 1767 • Podjetnik je vodja, manager resursov in inovator idej, vključno z 
novimi znanstvenimi idejami. 

• Ni nujno lastnik, podjetnik prevzema tveganje. 
Jean-Baptiste Say, 1810 • Za uspešnega podjetnika je potrebnih veliko managerskih 

sposobnosti. 
• Podjetništvo spremlja veliko ovir in negotovosti. 

Carl Menger, 1871 • Podjetništvo vključuje: prejemnaje informacij, kalkuliranje, voljo po 
hočem in kontrolo. 

Alfred Marshall, 1890 • Sposobnosti podjetnika so različne, kljub temu pa komplementarne 
sposobnostim managerja. 

Joseph Schumpeter, 1910 • Podjetništvo je v svojem bistvu iskanje in promocija nove 
kombinacije produkcijskih faktorjev. 

• Podjetništvo je primarna sociološko-ekonomska sila v družbi. 
Frank Knight, 1921 • Pogum za prenašanje negotovosti je bistven pogled podjetništva. 

• Podjetniki so potrebni za izvedbo temeljnih managerskih funkcij, kot 
so na primer odgovorno upravljanje in kontrola. 

Edith Penrose, 1959 • Managerske zmožnosti se morajo razlikovati od podjetniških 
zmožnosti. 

• Zaznavanje in udejanjanje oportunitističnih idej za ekspanzijo 
majhnih podjetij je bistveni pogled podjetništva. 

Harvey Leibenstein, 1970 • Podjetniška aktivnost je usmerjena na zmanjšanje organizacijske 
neučinkovitosti in na preobrat organizacijske entropije. 

Israel Kirzner, 1975 • Zgodnja identifikacija priložnosti, ki jih ponuja trg, je temeljna 
podjetniška funkcija.  

Vir: Prirejeno po: W.E. McMullan: Developing New Ventures. Harcourt B. Jovanovich, Pub., N.Y., 1990, str. 57-70. 

 

Zanimiv je tudi Tajnikarjev (2000, str. 70-78) pogled na podjetništvo, ki ga deli na malo 

podjetništvo in dinamično podjetništvo. Podjetništvo kot sposobnost posameznika ni v 

ohranjanju t.i. »statusa quo«, temveč v stalnih spremembah s ciljem ustvarjanja novih 

priložnosti in sprejemanju izzivov s vsemi svojimi značilnostmi. V tabeli 2 prikazujemo 

primerjavo med malim in dinamičnim podjetništvom, kot to pojasnjuje Tajnikar (2000, str. 

70-78).  

 

Pomembno razliko, poleg seveda ostalih, med obema vrstama podjetništva predstavlja rast 

oziroma želja po rasti. Mali podjetnik si takšne rasti ne želi in mu zadostuje, da s svojim 

lastnim delom zasluži svoj dohodek, obogaten s sprotnim izplačilom profita. Posledica 

takšnega podjetništva so t.i. podjetja življenjskega sloga. Prav nasprotno velja za dinamična 

podjetja. 
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Tabela 2: Primerjava malega in dinamičnega podjetništva 
Malo podjetništvo Dinamično podjetništvo 

Podjetje raste le v začetku. Ko doseže zadovoljivo 
velikost, želje po rasti ni več in rast se ustavi. 

Podjetje je rastoče. 

Ne išče novih možnosti. Išče se nove možnosti. 
Usmerjeno je na lokalni trg. Usmerjeno je globalno. 
Pogosto je odvisno od enega samega proizvoda. Išče nove priložnosti. 
Ne išče konkurence in se je izogiba. Išče konkurenco. 
Ima enostavno organizacijsko shemo. Organizacijske sheme se prilagajajo. 
Povezano je s samozaposlovanjem ljudi. Z delavci profesionalci. 
Financira se z notranjimi viri. Financiranje z zunanjimi viri. 
Izogiba se tveganju. Je bolj tvegano, išče izzive. 
Profitni motiv se uresničuje skozi mesečno izplačilo 
plače za svoje delo (dohodkovni motiv). 

Kapitalski dobiček je temeljni cilj. 

Pogosto izhajajo iz obrtništva (tudi posledica tradicije). Izhajajo iz ideje in poslovne priložnosti. 
Vir: Tajnikar, 2000, str. 70-78. 

 

V kakšnem tipu podjetništva naj torej športnik išče svoj podjetniški izziv? Odločitev je 

njegova in je odvisna od njegovih zmožnosti, torej sposobnosti, znanja in motivacije za 

podjetniške izzive. Kakšen je tipičen in kakšen dinamičen podjetnik, si lahko ogledamo v 

tabeli 3. 

 

Tabela 3:  Lastnosti tipičnega in dinamičnega podjetnika 
Tipični podjetnik Dinamični podjetnik 

Prvi podjetniški poizkus. Že ima podjetniške izkušnje. 
Prepozno išče profesionalno pomoč. Išče pomoč, preden nastanejo problemi. 
Ne ve, kakšen nasvet potrebuje. Ve, kakšne nasvete potrebuje. 
Se čuti kompetentnega za vse probleme. Ve za svoje slabosti. 
Ne ve, kje lahko dobi nasvet. Ve, kje lahko dobi nasvet. 
Nima ključnih znanj. Ima ključna znanja. 
Zanima ga proizvodnja. Usmerjen v profit in posel. 
Skrbi za kakovost proizvodnje. Kakovost je ena od njegovih skrbi. 
Še kar usposobljen. Malo bolje izobražen. 
Vir: Tajnikar, 2000, str. 85. 
 

Podjetništvo, ki predstavlja športniku izziv in bo v njem izkoristil vse svoje potenciale, je 

zagotovo dinamično podjetništvo. Podjetnik v njem mora biti dinamični podjetnik. Tajnikar 

(2000, str. 94) izpostavlja dve dejavnosti, pomembni za področje dinamičnega podjetništva, in 

sicer je prva povezana z ustvarjanjem novih idej, medtem ko druga predstavlja vprašanje 

vrednotenja poslovnih idej. Športnik kot dinamični podjetnik zagotovo ima dobre možnosti. 

Podlago mu predstavljajo sicer drugačne izkušnje, pa vendar pozna način, kako postati 

zmagovalec. K temu je, kot bomo spoznali kasneje, tudi motiviran.  

 

 



 

 40

1.2. Športnikove zmožnosti za podjetništvo 

 

Govorili smo o človeških zmožnostih, ki predstavljajo človekovo mobilizacijsko silo. 

Sestavljajo jo znanje, sposobnosti in motivacija. V nadaljevanju si oglejmo, kakšne zmožnosti 

imajo športniki kot podjetniki in katera področja so tista, na katera lahko vplivajo, da bi bili 

lahko uspešni podjetniki. 

 

Znanje (Lipičnik, 1998, str. 27) predstavlja del človekovih zmožnosti in omogoča reševanje 

znanih problemov, to je takšnih, ki jih je že videl in rešil. Omogoča reševanje problemov z 

znanimi rešitvami. Znanje lahko človek tudi kombinira in tako reši probleme s še neznanimi 

rešitvami.  

 

Dejstvo je, da je znanje s področja podjetništva zelo kompleksno. Pridobivamo si ga z 

izobraževanjem. Za vrhunskega športnika usklajevanje med trenažnim procesom in 

izobraževanjem v večini primerov predstavlja velik problem. Velikokrat se zgodi, da športniki 

zanemarjajo izobraževanje. Ob koncu športne kariere imajo znanja malo oziroma imajo le 

specifične izkušnje iz tekmovalnega športa. Načrtovani dohodki so lahko ogroženi ali pa se 

spustijo v nižjo dohodkovno skupino. Ob tem ne smemo znanja zamenjevati s sposobnostmi, 

ki lahko deloma nadomeščajo znanje. 

 

Sposobnosti (Lipičnik, 1998, str. 27) so človekov potencial za razvoj določenih zmožnosti. 

Odločilno vplivajo na reševanje problemov s povsem neznanimi rešitvami. Izrazijo se 

predvsem v kombinaciji z znanjem. Sposobnosti, ki jih omenjamo, so lahko opredeljene kot 

intelektualne, motorične, senzorične in mehanske. 

 

Nekatere sposobnosti so pri vrhunskem športniku vsekakor dobro razvite. Predvsem so to 

motorične in senzorične sposobnosti. Zelo zaželeno je, da so tudi intelektualne sposobnosti 

športnika dobro razvite, saj to omogoča uspešnejše delo v toku trenažnega procesa in skrajša 

čas reševanja problemov. 

 

Znanje in sposobnosti se dopolnjujejo in izostanek enega izmed njih pomeni, da so človeške 

zmožnosti zelo zmanjšane. Matematično bi jih lahko vektorsko seštevali. Rezultanta znanja in 

sposobnosti pravzaprav predstavlja osnovo človeških zmožnosti. 
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Motivacija (Tušak, 1994, str. 10) v najširšem pomenu predstavlja usmerjeno dinamično 

komponento vedenja, ki je značilna za vse živalske organizme, vključno od najpreprostejših 

enoceličnih ameb do človeka. Zajema tako spodbujanje aktivnosti kot tudi usmerjanje. Pojem 

motiva predstavlja vse tiste organizmične dejavnike in dispozicije, ki narekujejo smer našega 

ravnanja in doživljanja (Musek, 1982). Elementi motivacijske situacije so energija, potreba, 

pobudniki, motivacijska dejavnost in cilj (Tušak, 1994, str. 10). 

 

Motivov je za vrhunskega športnika mnogo. Od motivov, ki ga spodbujajo k ukvarjanju z 

vrhunskim športom, do motivov, da na primer po končani športni karieri nadaljuje s 

podjetništvom. Motivacijskih teorij15 je veliko in vsaka po svoje razlaga, zakaj ljudje delajo in 

kaj jih žene k novim izzivom. 

 

2. Starost, športna kariera in dohodek 

 

V začetku tega poglavja, smo v sliki 1 prikazali načrtovani dohodek skozi različna življenjska 

starostna obdobja povprečnega človeka. Meje med posameznimi obdobji smo označili kot 

premakljive in odvisne od aktivnega ustvarjanja dohodka, ki ga posameznik prejema v 

določenem življenjskem starostnem obdobju. 

 

Športna kariera lahko za vrhunskega športnika v sodobnem svetu16 pomeni vir dohodkov. To 

je specifično obdobje, ko so na vrhuncu posebne sposobnosti, ki povečujejo človeške 

zmožnosti za doseganje vrhunskih tekmovalnih rezultatov in s tem pridobivanje dohodka.  

 

V sliki 5 prikazujemo načrtovani dohodek športnika skozi športno kariero in čas odločitve o 

razporeditvi dohodka ob koncu kariere. 

 

Kot začetek športne kariere pojmujemo čas, ko se tekmovalec poskuša kategorizirati kot 

vrhunski športnik17. To je običajno obdobje prehoda iz mladinskih v članske vrste. 

                                                 
15 Lipičnik (1998, str. 164-171) na primer: Motivacijska teorija Maslowa, Leavittova motivacijska teorija, 
Vroomova motivacijska teorija, Herzbergova dvofaktorska teorija, Hackman-Oldhmanov model obogatitve dela, 
Problemskomotivacijska teorija, Frommova motivacijska teorija. 
16 Ko govorimo o športni karieri vrhunskega športnika, pod tem pojmovanjem razumemo športnika, ki dosega 
športne dosežke na visokem nivoju in za to prejema tudi ustrezen dohodek iz naslova premij za rezultate, 
sponzorska sredstva, itd. 
17 Športna kariera se v bistvu začne zelo zgodaj, nekje pri 6-tih letih starosti. Nekje do obdobja pubertete (med 
12. in 14. letom starosti) športnik razvija svoje motorične sposobnosti (posebno mesto ima koordinacija), ki jih 
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Ocenjujemo, da se to običajno zgodi v starosti od 15 do 18 let. Opažamo tudi specifiko glede 

na posamezno športno panogo, ki to obdobje lahko pomika na levo ali desno (glej sliko 5), 

vendar bistvenih odstopanj ni. Pred tem obdobjem tekmovalec običajno nima dohodkov, 

oziroma so le-ti neznatni in jih zato niti ne omenjamo. Rang tekmovanj, na katerih prične 

nastopati športnik, je višji. Kot smo to opredeljevali v poglavju 2.3.2., je s tem tudi interes po 

financiranju športa večji, kar vpliva na dohodek. Zato so tudi možni dohodki športnika iz 

naslova premij za tekmovalne dosežke in udeležbo na tekmovanjih. 

 

Slika 5: Načrtovani dohodek športnika skozi športno kariero in čas odločitve o razporeditvi 

dohodka ob koncu kariere 

 
Vir: Lastna analiza. 

 

Konec športne kariere razumemo kot obdobje, ko tekmovalec preneha aktivno tekmovati. 

Ocenjena starost tekmovalca je takrat med 28. in 35. letom. Za konec športne kariere se 

tekmovalci odločijo iz večih razlogov. Ti razlogi so lahko: padec tekmovalčevih sposobnosti 

in s tem zmožnosti za doseganje vrhunskih rezultatov, poškodbe, pomanjkanje motivov za 

trening in tekmovanja, odločitev za akademsko kariero, odločitev za podjetništvo, itd. 

Nekateri športniki se odločijo za predčasno prekinitev športne kariere, čeprav njihove 

                                                                                                                                                         
šele kasneje usmeri v specialni trening moči, taktike, itd. Torej je od tega obdobja dalje šele pripravljen in 
dozorel za resen trening posamezne športne panoge. 
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zmožnosti še vedno dopuščajo vrhunske rezultate, medtem ko drugi športno kariero 

podaljšujejo krepko čez opredeljeno starost. Razlogi so podobni, kot smo jih že navedli. 

 

Povprečni dohodek vrhunskega športnika narašča v večini primerov od začetka do konca 

kariere. Predpostavljamo stalne tekmovalne dosežke in s tem konstanten pritok premij in 

sponzorskih sredstev ter racionalno obnašanje. Kot racionalno obnašanje razumemo ustrezno 

vlaganje denarnih sredstev, kar mora povečevati dohodek oziroma ga vsaj ohranjati v realni 

vrednosti. Tako tudi razumemo naraščanje načrtovanih dohodkov. Ob koncu športne kariere 

je torej dohodek največji, ne glede na starost, ko tekmovalec preneha aktivno tekmovati. Ta 

čas predstavlja trenutek odločitve o prerazporeditvi, vlaganju dohodka. Možnosti so tri. Prva 

je črpanje sredstev do konca obdobja starosti, kot ga opredeljujemo v začetku poglavja 3. 

Druga je ohranjanje sredstev na enakem nivoju. Običajno se ta sredstva ustrezno naložijo, kar 

ohranja dohodek na enaki ravni. Tretjo možnost predstavlja odločitev za vlaganje sredstev v 

nove posle. Prav to vlaganje sredstev, povezano z lastnimi zmožnostmi, je priložnost in izziv 

vrhunskega športnika, da še poveča svoj dohodkovni položaj ter svoje celotno premoženje.  

 

3. Priložnost in izziv vrhunskega športnika 

 

Priložnosti nastajajo kot posledica nekih dejanj, dogajanj v preteklosti. Za športnika je to prav 

gotovo njegova športna kariera in rezultati, ki jih je dosegel ali jih dosega kot tekmovalec. 

Njegova odločitev je, ali bo sploh sprejemal nove izzive kot tekmovalec, podjetnik ali na 

kakšen drug način. V tem delu govorimo o podjetništvu, zato nas bodo zanimale priložnosti in 

izzivi, ki so vezani na to področje. 

 

Kot podlago priložnostim vzemimo načrtovani dohodek športnika glede na obdobje vrhunskih 

rezultatov in odločitve o razporeditvah dohodkov, ki jih sprejema, ko povečuje dohodek 

oziroma premoženje (glej sliko 6). 

 

Kot obdobje vrhunskih rezultatov pojmujemo obdobje, ko so športnikove sposobnosti za 

doseganje takšnih rezultatov na visokem nivoju. Pričakujemo sosledje teh rezultatov v nekem 

obdobju, ki lahko traja različno, vsekakor pa je to v obdobju športne kariere. Kdaj nastopi 

določen rezultat in kakšno obdobje mine med posameznimi vrhunskimi rezultati, niti ni tako 

pomembno. Predpostavljamo več takšnih rezultatov. 
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Slika 6: Načrtovani dohodek športnika glede na obdobje vrhunskih rezultatov in odločitve o 

razporeditvah dohodkov 

 
Vir: Lastna analiza. 

 

Ob vsakem vrhunskem rezultatu se poveča dohodek športnika. Sestavljajo ga, kot smo to že 

omenjali (glej drugi del, poglavje 2), premije in sponzorska sredstva. Kot premije pojmujemo 

neposredna in posredna denarna sredstva za določen rezultat. Neposredna denarna sredstva 

predstavljajo izplačila nagrad za rezultate, ki jih izplačajo organizatorji tekmovanja. Posredna 

denarna sredstva izplačajo organizacije, katerih član je športnik (Nacionalna panožna zveza, 

Nacionalni olimpijski komite, itd.). Sponzorska sredstva so sredstva, lahko tudi v naravi, ki 

jih tekmovalec pridobi od sponzorjev. V grobem jih lahko ločimo na trenutna in potencialna. 

Trenutna se običajno izplačujejo v obliki premij za rezultat, neposredno ob nastopu rezultata. 

Potencialna so tista, ki jih lahko tekmovalec pridobi kot neko boniteto za naslednje 

tekmovalno obdobje (glej tudi prilogo 5).  

 

Ob vsakem vrhunskem rezultatu se poveča tudi prisotnost športnika v različnih medijih. Na 

eni strani v medijih, ki so neposredno povezani s športnim dogodkom (televizijski prenos, 

novice, itd.), na drugi v različnih oglaševalskih medijih. Sodelovanje v oglaševalskih akcijah 

lahko športniku zagotovi dodatna finančna sredstva, kar moramo vsekakor upoštevati v 

načrtovanju njegovega dohodka. 
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Po vsakem vrhunskem rezultatu se dohodek poveča. Ob povečanju dohodka nastane odločitev 

o razporeditvi dohodka. Možnosti so tri in so enake možnostim ob koncu športne kariere. 

Kdaj je pravi trenutek za investiranje teh sredstev v športnikov podjetniški projekt in koliko 

teh sredstev je potrebnih, opisujemo v tretjem delu, ko predstavljamo podjetniški izziv 

vrhunskega športnika v Sloveniji. Menimo, da so socialno-ekonomske razmere v posamezni 

državi različne in s tem tudi različno obnašanje ljudi v družbi. To je razlog za obravnanvanje 

te problematike na nacionalni ravni. 

 

3.1. Priložnost vrhunskega športnika 

 

V uvodu poglavja smo kot podlago priložnostim vzeli dohodek, ki ga športnik prejema v toku 

svoje športne kariere za doseganje vrhunskih rezultatov. Finančna sredstva lahko zagotovijo 

financiranje lastnega podjetniškega projekta. Ali bo projekt uspel, ni odvisno samo od 

finančnih sredstev, temveč tudi od zmožnosti, s katerimi športnik razpolaga. Zaznavanje 

priložnosti je torej ena izmed zmožnosti, ki je potrenbna za začetek konstruiranja lastnega ali 

tujega podjetniškega projekta. 

 

Ker so priložnosti posledica dejanj, dogajanj v preteklosti, lahko predpostavimo osnovo 

priložnostim, ki jo nudi športna kariera vrhunskega športnika. V nadaljevanju analiziramo 

športnikove zmožnosti, ki naj bi obstajale kot splet sposobnosti, znanja in motivacije za 

uresničitev podjetniškega projekta. 

 

Bralca opozarjamo, da podjetništva ne smemo razumeti preveč ozko. Podjetništvo razumimo 

kot posel, ki ga lahko izpeljemo v različnih oblikah, kjer je pomemben športnik kot tisti 

posameznik, ki s svojimi zmožnostmi posel zagotovi. Ob tem ni pomembno, ali posel športnik 

izpelje sam ali se zaposli v nekem drugem podjetju. Smiselno je, da športnik izkoristi tudi 

svoje ime kot neke vrste blagovno znamko, ki ji je vrednost povečeval z rezultati v toku svoje 

športne kariere.  

 

3.1.1. Sposobnosti 

 

Sposobnosti predstavljajo del človekove osebnosti, po kateri se sprašujemo, kdo sem 

(Lipičnik, 1998, str. 26-29). Poleg sposobnosti, na katere lahko v veliki meri vplivamo, 

človekovo osebnost sestavljata še temperament in značaj, ki sta v veliki meri prirojeni 
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lastnosti in nanju težko vplivamo. Pogosto uporabljamo tudi pojma spretnosti in osebnostne 

lastnosti. Spretnosti potemtakem pojasnjujejo človekove zmožnosti, ki se nanašajo na 

motorično znanje in sposobnosti. Športnik jih uporablja za odzivanje na težave v procesu 

treninga in tekmovanja v svoji športni panogi. Osebnostne lastnosti so vse človekove vrline, 

ki same po sebi niso nujne pri reševanju problemov, vendar dajejo osebni poudarek sleherni 

človekovi reakciji (značaj, temperament). Tako pojmovanje je ozko in ga lahko za našo 

analizo pojmujemo tudi širše. 

 

Intelektualne sposobnosti lahko razdelimo na inteligentnost in druge specifične sposobnosti. 

Tovrstne sposobnosti imajo športniki dobro razvite, oziroma imajo razvite vsaj nekatere. 

Primeri teh sposobnosti so vse vrste inteligentnosti (abstraktna, socialna, tehnična), 

spominska sposobnost, perceprtivna sposobnost, itd. Če teh sposobnosti ne bi imeli razvitih, 

ne bi bili vrhunski športniki. Podobno je z motoričnimi in senzoričnimi sposobnostmi, ki so 

sploh pogoj za športno aktivnost na vrhunskem nivoju. Kako razvita je posamezna sposobnost 

in kako jih posameznik kombinira, da dosega vrhunske rezultate, je zanimivo področje 

raziskovanja, kjer ne obstajajo nobena pravila. Mogoča je le napoved verjetnosti, da bo nek 

športnik uspešnejši, kot so drugi. 

 

Za podjetništvo je pomembno, da te sposobnosti pri športniku obstajajo in jih v toku kariere 

tudi razvija. Te sposobnosti so lahko zelo pomebne v primeru, ko se športnik odloči za 

pedagoško delo v športni panogi. V tem primeru bodo tudi ključne za opravljanje tega dela. 

 

3.1.2. Znanje 

 

Kaj znam? Vprašanje, ki išče odgovor na področju posameznikovega znanja. Potrebno je za 

reševanje problemov z znanimi ali še neznanimi rešitvami. Bistveno je, da zna človek 

kombinirati kar največ rešitev, ker le tako lahko pride do novih, še učinkovitejših rešitev. 

 

Za izobraževanje in s tem za pridobivanje znanja potrebuje človek določen čas. V otroštvu in 

mladosti je izobraževanje povezano tudi z vzgojo. Učni načrti upoštevajo osebnostni razvoj 

človeka v tem obdobju. Za športnika izobraževanje in vzgoja do obdobja vrhunske športne 

kariere z vidika časa ne predstavlja večjih težav. Problem pa že predstavlja zaključek srednje 

šole in prehod na študij na univerzi. Problem predstavljajo natrpani trenažni programi, 

potrebni za uspeh v vrhunskem športu, in s tem potreben čas. Športniku običajno ostaja malo 
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časa za izobraževanje, ki ga v večini primerov opustijo. Nekateri rešujejo ta problem tako, da 

se odločijo za športne študijske programe (univerze v ZDA) in se sprijaznijo z nižjimi rangi 

tekmovanj v okviru univerzitetnega športa. V tem primeru je vprašljiva tudi vrhunska športna 

kariera. Nekateri športniki tudi uspejo uskladiti vse obveznosti in jim šolanje ne predstavlja 

ovire pri vrhunskem športu ali obratno. 

 

Znanja imajo športniki z akademskega področja sicer malo (razen izjem, ki smo jih omenili). 

Imajo pa posebna znanja, pridobljena na podlagi izkušenj. Teh znanj ne gre zanemarjati in 

lahko pomenijo, če jih športnik zna izkoristiti, dobro osnovo v smislu priložnosti. Tega znanja 

se morajo športniki zavedati, ne smejo ga poveličevati. Vsekakor morajo poskrbeti za 

zamujeno izobraževanje v času športne kariere. Podjetniško znanje je lahko v tem pogledu 

problematično. 

 

3.1.3. Motivacija 

 

Brez ustrezne motivacije za poslovno kariero18 je nesmiselno tudi zaznavanje priložnosti, ker 

bi s tem potrošili preveč časa za stvari, ki jih ne bomo nikoli počeli. Motivacija je kompleksen 

pojem. Kar je najpomembneje v tem delu, so zagotovo motivi športnika, ki ga motivirajo k 

delu. 

 

Na podlagi rezultatov raziskave so pri športnikih našli 7 faktorjev (izvorov motivacije), ki so 

če jih razvrstimo od najpomembnejšega do najmanj pomebnega, sledeči (Tušak, 1994, str. 

17): status uspešnosti, teamska atmosfera, razburljivost-izziv, sposobnosti, potrošnja energije, 

razvoj sposobnosti in prijateljstva. 

 

Če primerjamo rezultate prejšnje raziskave s Herzbergovo dvofaktorsko teorijo (Lipičnik, 

1998, str. 169), lahko ugotovimo marsikatero podobnost med motivi mladih športnikov, ki so, 

zajeti v vzorcu prve raziskave, in splošnimi motivi, ki motivirajo različne ljudi po svetu kot 

vzorca druge raziskave. Sicer Herzberg govori o dvojni vlogi dejavnikov (hkrati higienik in 

motivator), pa vendar je prvih šest dejavnikov, ki imajo večjo značilnost motivatorja sledečih: 

dosežek, pozornost, samostojnost, odgovornost, napredovanje in razvoj.  

 

                                                 
18 Pojem kariere razlagamo v tretjem delu v poglavju 1.  



 

 48

Zanimivo je, da vsi postavljajo na prvo mesto uspešnost in dosežek kot glavni motiv. 

Zasledujejo ga športniki in tudi ljudje, ki se aktivno ne ukvarjajo s športom. Športniki se 

ukvarjajo s športom, ker jih motivira timsko delo, razburljivost-izziv, sposobnosti, itd. Vse 

dejavnike zagotovo potrebujemo in najdemo v podjetniškem izzivu. V podjetništvo lahko 

Herzbergovo teorijo umestimo tako, da značilnosti podjetništva uporabimo kot motivatorje, ki 

že spodbujajo športnike za trening in tekmovanja, in higienike, ki bodo zagotovili 

zadovoljstvo. Zadovoljstvo odstrani odvečne napetosti in usmeri človekovo aktivnost k delu, 

za kar poskrbijo po Herzbergu higieniki (Lipičnik, 1998, str. 169). 

 

3.2. Izziv vrhunskega športnika 

 

Izziv vrhunskega športnika je v usmeritvi svojih zmožnosti, ki jih kot vrhunski športnik 

dodobra izkorišča za treninge in tekmovanja, v posel. Kakšen bo posel, je seveda njegova 

osebna odločitev. Dejstvo je, kot smo ugotavljali v prejšnjih poglavjih, da z udejstvovanjem v 

vrhunskem športu, športnik tudi razvija svoje zmožnosti, ki jih lahko uporabi kot podjetnik. 

Ob tem ni pomembno, kakšnega posla se bo lotil. Pomembno je zaznati priložnosti in sprejeti 

izziv. Sprejemanje izzivov tako ali tako ne sme biti za vrhunskega športnika novost, ki ji ne bi 

bil kos. 

 

Vprašanje je, če se športniki zavedajo svojih zmožnosti, znajo zaznati priložnosti in so 

pripravljeni sprejeti podjetniški izziv. V naslednjem poglavju bomo govorili o podjetniškem 

izzivu vrhunskega športnika v Sloveniji. To je izziv, ki ga lahko sprejme posamezni športnik, 

ko se odloči za podjetništvo. Kdaj bo to storil, ni pomembno. Izziv lahko sprejme v obdobju 

športne kariere, ob njenem koncu ali kasneje. Zavedati se mora okolja, v katerem bo kot 

podjetnik deloval, in vseh potrebnih podjetniških lastnosti. 
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III. Podjetništvo kot izziv vrhunskega športnika v Sloveniji 
 

Management športa deluje na področjih, kot smo jih opredelili v prvem delu tega dela. 

Neposredno se dotika športnika in ga tudi vodi skozi športno kariero. Vseskozi mu mora 

zagotavljati potrebne resurse za vrhunske rezultate, hkrati mora zagotoviti športniku tudi 

preživetje ob koncu športne kariere. Če je proces uspešen, bo športnik tudi zmožen sprejeti in 

izvesti podjetniški izziv, ki mu predstavlja eno izmed možnosti zagotovitve lastne eksistence. 

 

V nadaljevanju obravnavamo možnosti, ki jih ima vrhnunski športnik v Sloveniji kot 

podjetnik. Spoznanja iz prvega in drugega dela sintetiziramo z obstoječimi možnostmi za 

vrhunskega športnika v Sloveniji v skladu z obstoječo zakonodajo, organiziranostjo športa, 

itd. (glej tudi prilogi 3 in 6) ter predstavljamo model, ki naj bi bil vodilo posameznemu 

vrhunskemu športniku kot podjetniku v Sloveniji. Predvsem nas zanima začetek posla in 

sprejemanje odločitev o poslu nasploh. Tako naj bralca ne zavede, da nekaterih poslovnih 

funkcij v tem delu ne obravnavamo, čeprav so še kako pomembne pri kasnejši rasti podjetja. 

Ena izmed njih je na primer upravljanje s človeškimi viri. Zanima nas torej vrhunski športnik 

kot posameznik in njegove zmožnosti. Kako bo posel povezoval, pa zgolj nakazujemo v 

sklopu posameznih področij.  

 

Slovenski zakon o športu opredeljuje kot športnika vsako fizično osebo, ki je registrirana pri 

nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 

športnih zvez. Naziv vrhunskega športnika si pridobi državljan Republike Slovenije, ki doseže 

športni dosežek mednarodne vrednosti (Zakon o športu). Meja med obema je zelo tanka in ko 

govorimo o športniku, smatramo, da je to pravzaprav vrhunski. Za našo analizo je 

poenostavitev smiselna, kajti možnosti za podjetništvo so v obeh primerih zelo podobne. 

 

1. Poslovni, karierni in tekmovalni načrti 

 

Z ustreznimi načrti opredelimo cilje, ki jih želimo zasledovati v okviru svojih dejavnosti.  

 

Poslovni načrti 

Poslovni načrt za vrhunskega športnika v tem pogledu pomeni načrtovanje poslovanja, ko se 

najprej udeležuje tekmovanj in prejema premije ter nadalje, če se odloči tudi nadaljevanje 
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poslovanja v smislu sprejemanja podjetniškega izziva. V poslovnem načrtu načrtujemo 

ekonomske kategorije in optimiziramo poslovanje. Poslovnih načrtov je lahko tudi več, 

njegovo število je odvisno od števila poslov, v katere športnik vstopa. Kljub temu lahko 

opredelimo posamezna podjetniška področja, ki jih lahko že v samem začetku načrtujemo in 

jih organiziramo tako, da so kar najbolj fleksibilna za prilagajanje posameznim poslom v 

primeru, da je le teh v prihodnosti več. Športnik lahko oziroma naj bi poslovni načrt naredil 

sam, vendar je vprašanje, če ima dovolj znanja. Ob tem je pomembno, da se pomembnosti 

ciljev zaveda, čeprav mu je takšno načrtovanje opravil nekdo drug. V poglavju 2.1. 

opredeljujemo podjetniška področja in analiziramo različne možnosti, ki jih lahko načrtujemo 

ter so predmet odločitev.   

 

Karierni načrti 

Kariero pojmujemo kot nek uspeh na določenem področju še posebej, ko govorimo o uspešni 

karieri. Vrhunski športnik kot podjetnik pravzaprav deluje na dveh področjih, na katera lahko 

vežemo tudi načrtovanje kariere. Torej kariera, ki se tiče njegovega udejstvovanja v 

tekmovalnem športu, in poslovna kariera, ki jo lahko obenem tudi zasleduje. Področji se 

prepletata in prav tako karierni načrti. Kariero lahko načrtujemo na podlagi različnih 

modelov, ki nam lahko pomagajo oblikovati lastne. Clark (1992, str. 4-7) modele poimenuje: 

trikotnik, lestev, spirala, stabilno stanje, potovanja in ceste, različne oblike lestev, tobogan. 

Načrtovanje kariere je pomembno tudi z vidika motivacije. Clark (1992, str.4) opredeljuje 

kariero kot načrtovano ali nenačrtovano zaporedje dela ali aktivnosti, ki vključuje elemente 

napredovanja (po subjektivnem občutku), samouresničevanja in osebnega razvoja v 

določenem definiranem času. Za načrtovanje predvsem tekmovalne kariere naj ne bi bil 

zainteresiran samo tekmovalec sam, temveč tudi drugi subjekti, predvsem iz področja 

logistike (trenerji, športni direktorji, opremljevalci, itd.), kot enega izmed področij 

managementa športa. Podobno lahko ugotovimo za poslovno kariero, kjer naj bi imel 

tekmovalec še posebno velik interes, saj mu lahko bistveno poveča njegovo lastno 

premoženje in dohodke. 

 

Tekmovalni načrti 

Tekmovalni načrti so pomembni v toku tekmovalne kariere. Gre za načrtovanje trenažnih 

procesov in s tem povezanim nastopanjem na tekmovanjih. Običajno se v tekmovalnih načrtih 

vrhunskega tekmovalca najprej opredelijo tekmovanja po rangu oziroma pomembnosti. Le 

temu se prilagodi trenažni proces, s katerim se načrtuje najvišji nivo sposobnosti na obdobje 
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pomembnih tekem (tempiranje oziroma dvig forme). Trenažni proces se razdeljuje v 

posamezne cikle. Danes je na primer najpogostejši makrocikel olimpijski cikel, saj je pomen 

olimpijskih iger v vseh pogledih za večino športnikov največji. Mikrocikel v procesu 

ciklizacije se nanaša na primer na dvig forme v roku tedna dni pred posameznim 

tekmovanjem. Odločilno vlogo pri načrtovanju ciklizacije ima trener, ki predlaga športniku 

njemu prilagojene programe ciklizacije.  

 

2. Podjetniške strategije 

 

Pojem podjetništvo se uporablja za opisovanje vedenja, usmerjenega v strateško razmišljanje 

in prevzemanje rizika, ki rezultira v oblikovanje novih priložnosti za posameznike in/ali 

organizacije (Schermerhorn, Chappell, 2000, str. 101-102). Strategija je obsežen načrt, ki 

postavlja smernice in vodi alokacijo resursov za dosego dolgoročnih ciljev (Hamel, Prahalad, 

1989, str. 63-76). Ko podjetnik razvija strategije, ima pred seboj cilj oziroma željo po 

konkurenčni prednosti nasproti ostalim v panogi ali v iskanju tržne niše. 

 

Priložnosti za konkurenčno prednost običajno najdemo na sledečih področjih (Schermerhorn, 

Chappell, 2000, str. 95): 

• stroški in kakovost, 

• znanje in časovna usklajenost, 

• ovire za vstop, 

• finančni viri. 

Z uspešno strategijo, ki se osredotoča na omenjena področja, poskušamo onemogočiti 

konkurenčnim subjektom vstop na naše poslovno področje (tržno nišo). Tako si zagotovimo 

neke vrste trenutni monopol, ki vodi do večjih profitov. 

 

Podjetniške strategije so naravnane na idejah, ki upoštevajo omenjene dejavnike in ki 

zagotovijo uresničitev podjetniškega projekta. Kakšno kombinacijo resursov bo športnik - 

podjetnik izbral, je odvisno torej od samega posla. Pomembno za uspeh je zasledovanje 

konkurenčne prednosti. 
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2.1. Podjetniška področja 

 

Kot podjetniška področja razumemo področja, ki so sestavina vsakega resnega načrtovanja. 

Ukvarjamo se s tehniko managementa – management športa. V prvem delu tega dela smo 

poudarili nekaj bistvenih lastnosti, ki razlikujejo management športa kot tehniko od procesa 

managementa, kot ga poznamo v t.i. »klasičnih« podjetjih oziroma organizacijah na sploh. 

 

Podjetništvo predstavlja za športnika eno izmed možnosti. Ob odločitvi za takšno aktivnost je 

potrebno poznavanje temeljnih podjetniških področij. Večja podjetja takšna področja običajno 

imenujejo poslovne funkcije. V primeru podjetništva, ko gre bolj za razvijanje ideje in njeno 

implementacijo, vsaj v začetku, pa je smiselno te poslovne funkcije preplesti. Skoraj nujno je, 

da se skoncentrirajo v eni osebi, v našem primeru torej v športniku - podjetniku. Znanje 

oziroma poznavanje osnovnih možnosti za razvoj podjetništva v Sloveniji je nujen pogoj za 

začetek razmišljanja o podjetništvu, ki je predmet tega dela.  

 

V nadaljevanju analiziramo bistvena področja, ki bi jih moral spoznati vrhunski športnik – 

podjetnik v Sloveniji. 

 

2.1.1. Pravno-formalna organiziranost 

 

Osnova uspešnega poslovanja je ustrezen pravno-formalni status poslovnega subjekta. 

Možnih je več oblik pravno-formalne organiziranosti. Vsaka od njih ima svoje značilnosti, ki 

jih lahko tudi povezujemo s samo naravo poslov. Vrhunski športnik ima po slovenski 

zakonodaji še nakaj drugih možnosti glede svojega statusa. Katera oblika pravno-formalne 

organiziranosti je zanj optimalna, analiziramo v nadaljevanju poglavja. 

 

Vsaka pravno-formalna oblika organiziranosti ima svoje značilnosti glede pridobitve pravno-

formalnega statusa za poslovni subjekt v smislu pogojev, ki jih mora fizična oseba oziroma v 

našem primeru vrhunski športnik kot nosilec dejavnosti izpolnjevati, da se lahko sam oziroma 

da lahko svojo poslovno dejavnost sploh organizira na takšen način. V tabeli 4 prikazujemo 

možne oblike pravno-formalne organiziranosti, ki so pomembne za vrhunskega športnika in 

mu lahko predstavljajo obliko organiziranosti pri njegovem poslovanju. Analiziramo tudi 

pogoje ter ocenjujemo prednosti in slabosti posamezne oblike organiziranosti iz vidika 

vrhunskega športnika. Omenimo naj, kar je sicer predmet nadaljne analize, da je za 
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zasledovanje optimalne organiziranosti potrebna analiza še drugih dejavnikov, za kar je 

potrebno izdelati natančen poslovni načrt in s tem tudi simulirati različne možnosti. 

 

Tabela 4: Oblike pravno-formalne organiziranosti, posebni pogoji ter analiza prednosti in 

slabosti posamezne oblike organiziranosti iz vidika vrhunskega športnika 
Pravno-formalna oblika Pogoji za pridobitev Prednosti Slabosti Opombe 

Poklicni športnik starost, kategorizacija, 
državljanstvo, jezik 

hitra registracija, 
enostavno poslovanje 

možnost hitre izgube 
statusa, omejena 
področja poslovanja, 
odgovornost z vsem 
premoženjem  

 

Zasebni športni delavec usposobljenost, licenca, 
državljanstvo, jezik 

hitra registracija, 
enostavno poslovanje 

možnost hitre izgube 
statusa, omejena 
področja poslovanja, 
odgovornost z vsem 
premoženjem  

 

Samostojni podjetnik starost, izobrazba, 
državljanstvo 

hitra registracija, več 
možnosti glede področij 
poslovanja, pravna 
oseba, večja 
fleksibilnost pri 
poslovanju, odprte 
možnosti po zaključku 
športne kariere 

vodenje poslovnih knjig 
(dvostavno 
knjigovodstvo), 
odgovornost z vsem 
premoženjem  

 

Osebne družbe     
Družba z neomejeno 
odgovornostjo (d.n.o.) 

starost, družbenik več možnosti glede 
področij poslovanja, 
pravna oseba, večja 
fleksibilnost pri 
poslovanju, odprte 
možnosti po zaključku 
športne kariere 

vodenje poslovnih knjig 
(dvostavno 
knjigovodstvo), 
odgovornost z vsem 
premoženjem, še en 
družbenik (možni 
spori), registracija 
zahteva sodne postopke, 
ki zahtevajo nekaj časa 

 

Komanditna družba (k.d.) starost, komplementar, 
komanditist 

več možnosti glede 
področij poslovanja, 
pravna oseba, večja 
fleksibilnost pri 
poslovanju, odprte 
možnosti po zaključku 
športne kariere, možno 
dobro sodelovanje s 
sponzorji 

vodenje poslovnih knjig 
(dvostavno 
knjigovodstvo), 
odgovornost z vsem 
premoženjem, še en 
družbenik (možni 
spori), registracija 
zahteva sodne postopke, 
ki zahtevajo nekaj časa 

razlika kako vstopa v 
družabniško razmerje 
(komplementar, 
komanditist) 

Tiha družba (t.d.) starost, družbenik družbenik lahko 
anonimen, več možnosti 
glede področij 
poslovanja, pravna 
oseba, večja 
fleksibilnost pri 
poslovanju, odprte 
možnosti po zaključku 
športne kariere, možno 
dobro sodelovanje s 
sponzorji, enostavna in 
hitra registracija 

možni spori, ki se 
rešujejo po civilno-
pravni poti, potrebna 
priprava dobre družbene 
pogodbe 

 

Kapitalske družbe     
Družba z omejeno 
odgovornostjo (d.o.o.) 

starost, kapital, 
družbenik 

več možnosti glede 
področij poslovanja, 
pravna oseba, večja 
fleksibilnost pri 
poslovanju, odprte 
možnosti po zaključku 
športne kariere, možno 
dobro sodelovanje s 
sponzorji, odgovornost s 
kapitalskim vložkom 

vodenje poslovnih knjig 
(dvostavno 
knjigovodstvo), 
registracija zahteva 
sodne postopke, ki 
zahtevajo nekaj časa, 
kapitalski vložek 

 

Nadaljevanje tabele na naslednji strani. 
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Tabela 4: Nadaljevanje tabele 4. 
Pravno-formalna oblika Pogoji za pridobitev Prednosti Slabosti Opombe 

Delniška družba (d.d.) starost, kapital, 
družbenik 

več možnosti glede 
področij poslovanja, 
pravna oseba, večja 
fleksibilnost pri 
poslovanju, odprte 
možnosti po zaključku 
športne kariere, možno 
dobro sodelovanje s 
sponzorji, odgovornost s 
kapitalskim vložkom 

vodenje poslovnih knjig 
(dvostavno 
knjigovodstvo), 
registracija zahteva 
sodne postopke, ki 
zahtevajo nekaj časa, 
kapitalski vložek, 
upravljanje, dostop do 
kapitala in razmerje 
nasproti ostalim 
delničarjem 

 

Vir: Zakon o športu, Zakon o gospodarskih družbah, Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov, Pravilnik o vodenju razvida 
zasebnih športnih delavcev, prilogi 3 in 6. 
 

Iz analize možnosti oblik pravno-formalne organiziranosti, pogojev ter analize prednosti in 

slabosti posameznih oblik organiziranosti iz vidika vrhunskega športnika lahko ugotovimo 

sledeče: 

• Najpreprostejša oblika pravno-formalne organiziranosti za vrhunskega športnika v 

Sloveniji je pridobitev statusa poklicnega športnika ali zasebnega športnega delavca, 

za kar je potrebno izpolnjevati določene pogoje, ki jih vrhunski športnik običajno tudi 

izpolnjuje. Poslovanje je enostavno, vendar je športnik omejen pri dejavnostih izven 

področja, povezanega s športno kariero. 

• Nekoliko manj rizična oblika pravno-formalne organiziranosti z vidika 

neizpolnjevanja pogojev in deloma tudi jamstev iz naslova odgovornosti so različne 

gospodarske družbe. Poslovanje sicer zahteva izpolnjevanje pravil poslovanja, kot ga 

opredeljuje zakonodaja. To je povezano z določenimi stroški, vendar je športnik kot 

lastnik takšne družbe bistveno bolj fleksibilen pri številu dejavnosti, ki jih lahko 

opravlja kot lastnik oziroma zaposleni v družbi in s tem pri vlaganju sredstev. 

• Bolj ko se pomikamo od osebnih pravno-formalnih statusnih oblik proti kapitalskim, 

večji so potrebni vložki v družbe. Vložki, ki so potrebni, so lahko na primer znanje, s 

katerim izdelamo poslovni načrt, ter finančna, materialna in druga nematerialna 

sredstva kot kapitalski vložki. 

 

Poleg različnih možnosti pravno-formalne organiziranosti glede na pogoje, ki jih mora 

izpolnjevati športnik za pridobitev na primer statusa poklicnega športnika ali zasebnega 

športnega delavca, prikazujemo v tabeli 5 primerjavo med posameznimi oblikami pravno-

formalne organiziranosti glede na različno pričakovano raven dohodka oziroma prihodka. 

Podatke smo pridobili na podlagi simulacije dohodkov in odhodkov, ki smo jih naredili za 

leto 2001 na letni osnovi (glej prilogo 7). 
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Tabela 5: Primerjava med posameznimi oblikami pravno-formalne organiziranosti glede na 

različno raven dohodka oziroma prihodka 
Pravno-formalna 

organiziranost 
Raven dohodka oz. 

prihodki letno 1.000.000 SIT 3.000.000 SIT 10.000.000 SIT 

Samostojna 
dejavnost poklicni športnik 949.208 2.718.291 8.160.859 

 poslovni izid1 -3.950.000 -1.950.000 5.050.000 

Gospodarska plača po dohodnini1 2.930.794 2.930.794 2.930.794 

družba poslovni izid2 -1.310.000 690.000 7.690.000 

 plača po dohodnini2 1.296.837 1.296.837 1.296.837 
Legenda:      - ugodna organiziranost za optimalen finančni položaj pri simuliranem dohodku. 
Opomba: 1- izračun na neto plačo 200.000 SIT mesečno, 2- izračun na neto plačo 100.000 SIT mesečno. 
Vir: Priloga 7. 

 

V primerjavi, ki jo prikazujemo v tabeli 5, smo primerjali dve skrajni možnosti poslovanja. 

Prvo predstavlja poklicnega športnika, kjer se mu dohodki obračunavajo na podlagi 

dohodnine (53. člen Zakona o dohodnini) ter neposredno na svoj račun dobi izplačan dohodek 

oziroma premije. Drugo predstavlja zasledovanje podjetniškega izziva, kjer športnik ustanovi 

gospodarsko družbo, ki se na primer ukvarja s trženjem njegovih športnih rezultatov. V tem 

primeru je vrhunski športnik lastnik gospodarske družbe in zaposlen. Iz naslova lastnika 

gospodarske družbe ga zanima povečevanje premoženja njegove lastnine, ki jo je vložil v 

posel. Iz naslova zaposlenosti pa pridobiva plačo, od katere plačuje dohodnino. V simulaciji 

smo ugotavljali poslovni izzid glede na dve možni višini plače, kar bistveno spremeni stroške 

poslovanja. Pri poslovanju gospodarske družbe smo z ugotavljanjem poslovnega izzida, ki ne 

upošteva mnogih dejavnikov in predvsem stroškov, ki so sestavni del vsakega poslovanja, 

prikazali eno izmed možnosti prihranka pri davkih ob morebitnem vlaganju sredstev v posle. 

To je le ena izmed možnosti podjetniškega izziva (lastniška funkcija). V drugem primeru smo 

upoštevali nekaj stroškov storitev, na primer računovodske storitve. Bilance stanja namenoma 

nismo izdelovali, ker bi to presegalo obseg tega dela. Menimo, da za potrebe analize takšna 

simulacija zadostuje. 

 

Iz analize lahko za slovenskega vrhunskega športnika s podjetniškimi ambicijami ugotovimo, 

da mora glede na pričakovane dohodke v prihodnosti pri zasledovanju optimalnega 

poslovanja upoštevati pravno-formalno obliko organiziranosti njegovega poslovanja oziroma 

posla. Ob večjih pričakovanih prihodkih (v letu 2001 približno od 10 milijonov dalje) in ob 

pripravljenosti na podjetniški izziv (upoštevanje lastnih zmožnosti) bo lahko z optimalnim 

vlaganjem (vsaj netvegane naložbe) preko podjetja, kjer je zaposlen in je hkrati lastnik, 
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dodatno povečeval ali vsaj ohranjal realno vrednost svojega premoženja, kar je tudi povsem 

racionalno obnašanje.  

 

2.1.2. Financiranje 

 

V prejšnjem poglavju smo obravnavali pravno-formalne možnosti, ki jih ima vrhunski 

športnik kot poslovni subjekt. V osnovi lahko ločimo dva pristopa oziroma tipa obnašanja pri 

poslovanju. To sta poslovanje za življenjski slog in podjetniško obnašanje. V prvem primeru 

je cilj zasledovanje nekega solidnega dohodka v obliki plače. Poslovanje v tem primeru ni 

ozko usmerjeno v zasledovanje povečevanja profita in rasti. V drugem primeru, ko govorimo 

o podjetništvu, je obnašanje podjetniško z zasledovanjem dolgoročne rasti in povečevanjem, 

maksimiziranjem profita. Dejstvo je tudi, da se ambicije lahko spreminjajo in so običajni tudi 

prehodi med obema tipoma obnašanja. 

 

Kljub različnim tipom obnašanja podjetnikov in predvsem, ko govorimo o podjetništvu, 

predstavlja financiranje eno izmed pomembnejših podjetniških področij. Splošno lahko 

opredelimo štiri namene potreb po financiranju (Osteryoung et al., 1997, str. 249): 

• zagonski stroški, zaloge, človeški kapital, 

• osnovna sredstva, 

• obratni kapital, 

• podjetja rasti za razširitve v prihodnosti. 

 

Višina finančnih sredstev, potrebnih za financiranje, je odvisna od narave posla, ki ga želimo 

izpeljati. Z natančnim poslovnim načrtom je potrebno proučiti različne možnosti. Ob tem je 

pomembno upoštevanje in predvidevanje različnih možnosti tudi preoblikovanja pravno-

formalne organiziranosti. Verjetno je precej običajno, da se bo v začetku športne kariere 

vrhunski tekmovalec registriral kot poklicni športnik. Kasneje, ko bo pridobil nekaj izkušenj 

in znanja ter se odločil za podjetniški izziv, bo zaradi poslov prav gotovo ustreznejša neka 

oblika gospodarske družbe, kar posledično pomeni tudi spremenjene pogoje poslovanja in s 

tem iskanje novih virov financiranja, potrebnih za izpeljavo želenega posla. 
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Za športnika kot podjetnika je pomembno poznavanje temeljnih oblik virov lastniškega 

kapitala in virov dolga. Vire lastniškega kapitala in njihovo dostopnost prikazujemo v tabeli 

6. 

 

Tabela 6: Viri lastniškega kapitala in njihova dostopnost 
Vir lastniškega kapitala Dostopnost 

javna izdaja delnic, obveznic težko dostopno za manjša podjetja 
lastna sredstva ustanovitelja, družine, prijateljev dokaj lahko dostopno, pogosto uporabljeno, tudi lahko problem v pomanjkanju 

lastnih sredstev in zaupanju 
zadržani dobički (tudi plače) dobičkov v začetku običajno ni, plače se pogosto reivestirajo 
tvegani kapital v Sloveniji malo število skladov, ki ponujajo tvegani kapital, bolj ekskluzivno 
zaprta prodaja problem prepričanja investitorjev, težje dostopno 
od drugega podjetja problem prepričanja investitorjev, težje dostopno 
prva javna prodaja problem velikosti podjetja, težje dostopno v začetku 

Vir: Osteryoung et al., 1997, str. 249-253. 

 

V začetku športne poti, ko je dotok premij za vrhunskega športnika še nizek, težko 

pričakujemo financiranje posla iz lastnih sredstev. Kasneje ta sredstva zagotovo predstavljajo 

pomemben in obenem v večini primerov tudi glavni vir financiranja. Zanimive so tudi druge 

kombinacije, predvsem tvegani kapital, sredstva drugega podjetja in lastna sredstva družine 

ter prijateljev. Pogoj za tovrstno pridobivanje finančnih virov je uspešno izdelan in 

predstavljen poslovni načrt posla, s katerim športnik prepriča vlagatelje v varno in donosno 

naložbo. 

 

Poleg virov lastniškega kapitala lahko posel financiramo tudi z viri dolga. V tabeli 7 

prikazujemo vrste dolga glede na ročnost in zavarovanje pred tveganjem neizterjave. 

 

Tabela 7: Vrste dolga glede na ročnost in zavarovanje pred tveganjem neizterjave 
Ročnost Oblika zavarovanja Način odplačila 

dolgoročni dolg   
dolgoročni dolg s sredstvi podjetja (hipoteka, zastava) anuitetni dolg 
  obročni dolg 
  odplačilo glavnice ob dospetju 
dolgoročni dolg z zasebno lastnino lastnika po možnostih 
kratkoročni dolg   
obveznosti do dobaviteljev menica, nezavarovano enkratni znesek 
bančna kreditna linija menica enkratni znesek, obrok 
- izkoriščena v celoti z naložbo presežkov   
- izkoriščena po potrebi   
zavarovano bančno posojilo menica enkratni znesek 
kreditne kartice trajni nalog za prenos sredstev enkratni znesek 

Vir: Prirejeno po Osteryoung et al., 1997, str. 255 in lastna ocena. 

 

Pridobivanje finančnih virov z zadolževanjem je na slovenskem bančnem trgu dokaj težka 

naloga. Banka običajno dolga ne odobri, če ni prepričana v vračilo. Najpogostejše oblike 
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zavarovanja, ki jih zahteva banka so: hipoteka in zastava lastnine ter poroštvo za večja 

odobrena finančna sredstva, za pridobitev manjših kratkoročnejših posojil se običajno le 

ugotavlja boniteta komitenta, ki se ocenjuje na podlagi preteklega stanja denarja na njegovem 

bančnem računu.  

Osnovo vsakemu poslu financiranja predstavlja cena financiranja, ki je pravzaprav obrestna 

mera. Kako visoka je obrestna mera je seveda odvisno od večih dejavnikov, kot so na primer 

obrestne mere na finančnem trgu, tveganje neizterjave, stopnja pričakovane inflacije v 

gospodarstvu, ipd. Denar ima v času tudi različno vrednost in z obrestno mero dejansko tudi 

nevtraliziramo razliko oziroma ohranjamo realno vrednost denarja v času. Tako je pomembno 

dobro poznati osnovno logiko izračuna vrednosti denarja v času.  

 

Obrestno obrestna formula tako je (Osteryoung et al., 1997, str. 194-195): 

 

Prihodnja vrednost 1 SIT = (1 + r)n  

 

Kjer je:  r – letna obrestna mera, 

  n – število let za katerega je bil denar naložen. 

 

Sedanja vrednost pričakovanega denarnega toka v prihodnosti potemtakem je: 

 

 Sedanja vrednost 1 SIT = 1 / (1 + r)n 

 

Kjer je: 1 / (1 + r)n – diskontni faktor. 

 

Iz predhodnih formul tako sledi, da je: 

 

Sedanja vrednost = Prihodnja vrednost  X  Diskontni faktor 

 

Diskontni faktor mora vedno biti manjši od ena, kajti vedno se bomo pripravljeni odpovedati 

tolarju danes, če bomo v prihodnosti lahko imeli več kot en tolar, ki smo se mu odpovedali v 

preteklosti. 
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Poznavanje temeljnega principa delovanja finančnega trga in s tem izračunov je za 

vrhunskega športnika osnova za uspešno poslovodenje kateregakoli posla. Seveda od njega ne 

moremo pričakovati poznavanja vseh zakonitosti in dejavnikov, ki vplivajo na ceno denarja 

na trgu. Obseg področja tudi presega obseg tega dela, zato se bomo v naši analizi omejili zgolj 

na osnovo upravljanja s finančnimi sredstvi odnosno z denarjem, kar zadostuje za našo 

analizo. 

 

2.1.3. Trženje 

 

Trženje lahko opredelimo na več načinov (Kotler, 1996, str.6 in 33) in sicer kot: 

• družbeni in vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, 

kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, 

ki imajo vrednost, 

• proces, s pomočjo katerega se organizacija kreativno, produktivno in donosno poveže 

s trgom, 

• umetnost, s katero ustvarimo in zadovoljimo kupce ter dosežemo dobiček, 

• to, da pravim ljudem ob pravem času, kraju in ceni, s pravo komunikacijo in 

promocijo priskrbimo prave izdelke in storitve. 

 

Osnovni koncept trženja in njegove sestavine prikazujemo v sliki 7, Osnovni koncept trženja 

in njegove sestavine. 

 

Slika 7: Osnovni koncept trženja in njegove sestavine 

 

 
 

Vir: Kotler, 1996, str. 7. 

 

Iz opredelitev trženja in osnovnega koncepta trženja ter poznavanja dela vrhunskega športnika 

lahko sklepamo, da obstaja dvosmerno razmerje med podjetji in vrhunskim športnikom. 

Podjetje lahko preko vrhunskega športnika svojemu ciljnemu trgu sporoča o svojih izdelkih 
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ali storitvah. Vrhunski športnik na drugi strani poskuša doseči čim višji donos za svoje 

rezultate. 

 

Ko podjetje sporoča preko vrhunskega športnika svojemu ciljnemu trgu o svojih izdelkih ali 

storitvah, uporablja splet trženjske komunikacije ali tudi promocijski splet, ki ga sestavlja pet 

poglavitnih dejavnosti (Kotler, 1996, str. 596; prirejeno po Bennett, 1988): 

• Oglaševanje: Vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin 

ali storitev s strani znanega plačnika. 

• Neposredno trženje: Komuniciranje z določenimi obstoječimi in možnimi odjemalci po 

pošti,  telefonu ali na drug neoseben način ter ugotavljanje, kako se odzivajo. 

• Pospeševanje prodaje: Kratkoročne dejavnosti za spodbujanje preizkusa ali nakupa 

izdelkov ali storitev. 

• Odnosi z javnostmi: Razni programi za promocijo in/ali ohranjanje podobe podjetja 

oziroma izdelkov. 

• Osebna prodaja: Osebni stik z enim ali več možnimi kupci. 

 

V tabeli 8 prikazujemo orodja za izvajanje dejavnosti promocijskega spleta, ki jih lahko 

podjetja učinkovito izpeljejo s pomočjo vrhunskega športnika. 

 

Tabela 8: Orodja za trženjsko komuniciranje s pomočjo vrhunskega športnika 
Dejavnost promocijskega spleta Orodje 
oglaševanje tiskani in radiotelevizijski oglasi, zunanja stran embalaže, filmi, brošure in knjižice, lepaki in 

zgibanke, imeniki, ponatisi oglasov, oglasne deske, prikazovalniki na prodajnih mestih, 
simboli in logotipi, oprema tekmovalcev 

pospeševanje prodaje nagradna tekmovanja, igre, žrebanja, darila, vzorci, sejmi in prodajne razstave, razstave, 
predstavitve, kuponi, zabave, vezana prodaja 

odnosi z javnostmi tiskovna poročila, govori, seminarji, dobrodelna darila, sponzorstvo, objave, lobiranje, revije 
podjetij, dogodki 

osebna prodaja prodajne predstavitve, prodajna srečanja, vzorci, sejmi in prodajne razstave 

neposredno trženje katalogi, trženje po telefonu, televizijska prodaja 

Vir: Prirejeno po Kotler, 1996, 597. 

 

Vlogo vrhunskega športnika v orodjih promocijskega spleta, kot to prikazujemo v tabeli 8, 

moramo razumeti kot osebo, s katero podjetja dosežejo ciljne kupce ali kot osebo, ki poveča 

sporočilno vrednost komunikacije. Oglaševanje je tako najbolj razširjena oblika komunikacije 

preko športnikov, še posebej v obdobju vrhunskih rezultatov. Podjetja oglašujejo na športni 

opremi, avtomobilih, itd. Pomembne so tudi druge oblike promocijskega spleta, ki jih podjetja 

nikakor ne smejo zanemarjati. Sicer dolgoročno sodelovanje med podjetjem in športnikom ni 

pogosto, še posebej, če ne gre za posle, povezane s prodajo športne opreme. Prav takšno 
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sodelovanje je tisto, ki lahko prinese obojestranske koristi in hkrati pomeni podjetniško 

priložnost za vrhunskega športnika po izteku športne kariere. 

 

Dobri primeri dolgoročnega sodelovanja v tujini so dokaj pogosti: Alberto Tomba in 

Rossignol, Eddie Merxx in njegovo podjetje za proizvodnjo koles, Michael Jordan in Nike, 

Jean Cloude Killy in njegovo podjetje Killy sports ter Savoysko smučišče Espace Killy, Boris 

Becker in Puma, itd. V Sloveniji oziroma na slovenskem trgu je takšnega sodelovanja manj 

oziroma ni tako izrazito: Bojan Križaj in Elan, Andrej Miklavc in Mobitel, Dušan Puh in 

Mobitel, itd.  

 

Za športnika je torej pomembno poznavanje promocijskega spleta, s katerim podjetja 

komunicirajo s kupci, saj morajo odigrati svojo vlogo, za kar prejemajo tudi ustrezno plačilo. 

Trženje svojih športnih dosežkov je za tekmovalca poglavitna dejavnost v toku športne 

kariere. Po drugi strani si z dosežki ustvarjajo neke vrste osebno blagovno znamko, preko 

katere lahko tudi kasneje tržijo mnoge izdelke in storitve. Prav ponudba svojih osebnih 

storitev v smislu trženja izdelkov in storitev za druga podjetja pomeni pomemben potencial, 

ki bi ga moral zasledovati vsak športnik, še posebej vrhunski športnik z željo po podjetniškem 

podvigu. 

 

Ime in priimek tekmovalca in morda tudi njegov vzdevek je neke vrste osebna blagovna 

znamka, ki dejansko tudi uživa pravno varstvo. V Sloveniji to področje ureja Zakon o 

intelektualni lastnini, ki ščiti pravice intelektualne lastnine. Za vrhunskega športnika je 

zanimiv v našem primeru del, ki ureja področje varstva oziroma zaščite pravic blagovne 

znamke ter avtorskih in sorodnih pravic. Smiselno je, da se v poslovni načrt oziroma v toku 

športne kariere tekmovalec spozna tudi s tem področjem, saj mu lahko v prihodnosti to 

predstavlja pomemben vir dohodka. V tem smislu gre za posel prodaje pravic uporabe 

njegovega imena, priimka, vzdevka in nekega tipičnega obnašanja, ki je razpoznaven širši 

množici ljudi. 

 

2.1.4. Sponzoriranje 

 

Kot sponzorstvo (Kovač, 1998, str. 33–36) razumemo finančno pomoč, ki jo prejme vrhunski 

tekmovalec, sponzor pa pričakuje iz tega naslova povratno korist. Koristi iz naslova 

sponzoriranja se torej pojavijo pri obeh strankah v poslu. Pogosto se posel sponzorstva 
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zamenjuje z donatorstvom, mecenstvom, reklamno dejavnostjo, marketingom in podobnim. 

Mecenstvo je bolj uveljavljen institut v umetnosti, kjer podpremo določenega umetnika z 

denarnimi sredstvi ali drugo obliko pomoči pri njegovem ustvarjalnem delu. Cilj je človek kot 

umetnik in ne njegov umetniški izdelek. Donacije so bolj namenjene inštitucijam oziroma t.i. 

neprofitnim organizacijam. Pri donaciji običajno ne pričakujemo protistoritev in drugih 

povratnih koristi za dana finančna sredstva. Čista oblika donacije nastane, ko donator ostane 

anonimen (tiho financiranje). Sponzorstvo tudi ni reklamna ali marketinška dejavnost, katere 

cilje poznamo. Meenaghan (1983, str. 5-71) opredeljuje sponzorstvo kot dejavnost, kjer 

podjetje nameni sredstva (finančna, materialna ali v obliki storitev) za izvedbo določene 

negospodarske dejavnosti ali projekta z namenom doseganja svojih gospodarskih ciljev. 

 

V športu se pogosto srečujemo s pojmom sponzorstvo, čeprav je v mnogih primerih uporaba 

tega pojma neupravičena. Večina finančnih sredstev, pridobljenih iz tega naslova, nudi 

protiuslugo v oglaševanju, kar je marketinška dejavnost. Dejstvo je, da ima prostor na športni 

opremi vrhunskega športnika določeno vrednost, ki je odvisna od večih dejavnikov (gledanost 

športne panoge, rezultati športnika, pomembnost tekmovanj, na katerih športnik nastopa, 

pojavljanje v medijih, itd.). Poleg opreme tekmovalcev, ki v bistvu predstavlja manjši delež 

oglasnega prostora v športu, se za oglaševanje namenja tudi prostor na športnih 

infrastrukturnih objektih, logistiki, medijih, namenjenih odnosom z javnostjo, itd. Koristi 

morajo imeti pri sponzoriranju obojestranski učinek. Sponzor pridobi neko obliko reklame ali 

drugo obliko posredne komercializacije, medtem ko sponzoriranec lahko uresničuje svoje 

tekmovalne načrte. V primeru, da povratnih učinkov nasproti sponzorju ni oziroma so 

neznatni, gre za posel donatorstva. 

 

Pridobivanje sponzorskih sredstev in izpolnjevanje sponzorskih obveznosti je načrtna in 

sistematična dejavnost. Dostop do sredstev je odvisen od večih dejavnikov. Najpomembnejši 

med njimi je prav gotovo medijska pojavnost sponzorja. Tisti tekmovalci, ki rezultatsko niso 

v vrhu in tekmujejo v športni panogi z nizko stopnjo popularizacije, so manj zanimivi za 

sponzorje ter so tako njihovi finančni prihodki iz naslova sponzoriranja ustrezno manjši. 

Poleg tega je za slovenski sponzorski trg značilno, da se večina sponzorstev pridobi preko 

dobrih osebnih stikov z managerji v potencialnih sponzorskih podjetjih.  
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Ne glede na to, kdo pridobiva sponzorska sredstva, ali je to športnik sam ali kdo drug, je 

pomembno, da pri svojem nastopu oziroma predstavitvi upošteva številne informacije, kot na 

primer (Kovač, 1998, str. 36): 

• povezanost s sponzorjevimi proizvodi in storitvami, 

• poudarjanje sponzorjevega dobrega imena, 

• primerjava možnih sponzorjevih ciljev, 

• dosedanja sponzorstva in njihovi rezultati, 

• koristi in škode sponzoriranja in podobno. 

 

Pridobivanje sponzorskih sredstev mora biti sistematično in načrtno, zato mora biti to del 

celotnega poslovnega načrta, ki je sestavni del športnikovega dela kot vrhunskega 

tekmovalca. 

 

Temeljni elementi politike sponzoriranja pri sponzorjih, ki jih je potrebno upoštevati v 

pogajanjih in v sponzorski pogodbi in od katerih je posel sponzoriranja odvisen so (Kovač, 

1998, str. 35 in priloga 5): 

• določitev ciljev sponzoriranja,  

• opredelitev proračuna za financiranje sponzorstev, 

• analiza občinstva, ki jim je sponzorstvo namenjeno, 

• SWOT analiza, 

• opredelitev poslovnih načrtov, povezanih s sponzorstvom, 

• ocena koristi in stroškov sponzoriranja, 

• določitev načinov komuniciranja s športniki, 

• opredelitev nadzornih mehanizmov za nadzor nad pogodbenimi obveznostmi.  

 

Pomembno je, da se športnik ali tisti, ki se v njegovem imenu ali za njegovo ime pogaja s 

sponzorji, zaveda politike sponzorja glede sponzoriranja in temu ustrezno tudi pripravi 

predstavitev projekta, ki mora zajemati vse informacije, pomembne predvsem za 

potencialnega sponzorja. V Sloveniji (Kranjec, 1997, str. 3) se ugotavlja, da so medsebojni 

pogodbeni odnosi v športni sponzorski praksi dokaj slabo urejeni. Podjetja, ki se resno 

ukvarjajo s sponzoriranjem v športu, naj bi sestavila poseben sponzorski kodeks. Kodeks naj 

bi predstavljal splošne pogoje poslovanja v poslu sponzorstva.  
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Velik problem in oviro pri pridobivanju sponzorskih sredstev predstavljajo tudi zaprti 

sponzorski krogi, ki preprečujejo vstop novim sponzorjem. Sponzorski krogi se lahko zapirajo 

na obeh straneh, torej tako pri sponzorjih kot tudi pri sponzorirancih. Primer zaprtega 

sponzorskega kroga je prav gotovo sponzorski klub pri slovenskem olimpijskem komiteju. 

Politika komiteja je, da sponzorje olimpijske reprezentance selekcionira in dopušča 

ekskluzivnost podjetjem v določeni gospodarski panogi, kar vodi do monopolov. Po drugi 

strani obstanek v elitni druščini zagotovo stane in je vprašljivo, če se vsa sredstva dejansko 

pojavijo v skladu sponzorskih sredstev (Sovdat, 1996, str. 12). 

 

Starman (1993, str. 19) ugotavlja, da je pomanjkanje profesionalnosti na obeh straneh glavna 

ovira za uspešno sodelovanje. Nadalje ugotavlja, da so poglavitne težave v nenačrtnosti, 

osebnih interesih, nepoznavanju ciljev sponzorja oziroma njegova nezainteresiranost za 

seznanjanje sponzoriranega z njegovimi cilji, pomanjkanju strategije tržnega komuniciranja, 

neopredeljenosti ciljnih segmentov, nedoslednosti in nekoordiniranem izvajanju akcij. S tem 

so rezultati nezadostni in se lahko odpravijo le sčasoma.  

 

2.1.5. Organizacija 

 

Ob obravnavanju organizacije in predvsem njenem organiziranju na primeru posameznika v 

začetku ter šele kasneje v obliki podjetja z večimi zaposlenimi si moramo ogledati področje 

organizacije z dveh vidikov. Prvič kot organiziranje dela in drugič kot strukturiranje 

organizacijske strukture, ki predstavlja mrežo ali sestav razmerij med ljudmi (Lipovec, 1986, 

str. 60). Razlog za takšen pogled je v tem, da športnik v začetku svoje športne kariere in 

deloma med njo vzpostavi le razmerje med njim in okoljem v katerem posluje. Pravno-

formalna organiziranost (na začetku športne kariere) omogoča športniku »preprosto« 

poslovanje. Kasneje se poslovanje lahko razširi. To pomeni prehod v drugačno obliko 

povezav med ljudmi odnosno oblikovanje, najprej enostavne ter kasneje bolj formalne 

organizacijske strukture. 

 

Organiziranje dela 

Organiziranje (Lipičnik, 1998, str. 309) dela pomeni stalno in sistematično preučevanje 

poteka dela, nalog, problemov ter iskanje primernih poti, načinov in metod dela za doseganje 

predvidenih ciljev, torej rezultatov pri lastnem delu, delu v skupini ali delovni organizaciji. 

Ob tem so pomembne ustrezne izkušnje in znanje. 
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Glede na različne ravni opravljanja dela lahko organiziranje dela ločimo v tri dele (Lipičnik, 

1998, str. 309): 

• organiziranje samega sebe, 

• organiziranje drugih, 

• organiziranje dela v večjih ali manjših organizacijskih enotah v podjetju. 

 

Organiziranje samega sebe je pomembna naloga športnika na začetku njegove športne kariere 

oziroma tudi že prej, ker si s tem zagotovi ustrezen sistem za zaznavanje in reševanje 

problemov, za priprave na treninge in tekmovanja, za odnose z organizacijami, prireditelji in 

logistiko, itd. 

 

Organiziranje drugih je področje, ki je povezano z razporejanjem dela ljudi, ki neposredno 

delajo ob njem in ki zagotavljajo pogoje za njegovo delo kot delo vrhunskega tekmovalca. 

Primer takšnega organiziranja je prav gotovo načrtovanje in uresničevanje skupno 

postavljenih nalog, ki jih je potrebno opraviti za dosego uspeha v kolektivnem športu. 

 

Organiziranje dela v večjih ali manjših organizacijskih enotah, ko govorimo o športniku kot 

podjetniku, je področje, ki običajno nastopi, ko se športnik odloči za delovanje ali v svojem 

ali v drugem podjetju. 

 

Strukturiranje organizacijske strukture 

Osnovni elementi organizacijske strukture so naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna 

razmerja (odnos, funkcija) (Lipičnik, 1998, str. 52). Za strukturiranje organizacijske strukture 

so torej potrebni ljudje, ki bodo v takšni strukturi delovali. Ko govorimo o strukturiranju, ki 

ga opravlja vrhunski športnik, mislimo predvsem na obdobje, ko se odloči, da bo oblikoval 

organizacijo, ki bo zasledovala njegove poslovne cilje. Upoštevati moramo tudi razvoj 

organizacijske strukture skladno s povečevanjem ljudi, ki so povezani s poslom. V tem 

pogledu sicer nekoliko zanemarjamo pomen neformalnih in formalnih razmerij, vendar 

pričakujemo razvoj neformalnih razmerij v formalne. Takšen primer lahko zasledimo v 

družinskih podjetjih, ko se prvinske (družinske in sorodniške) strukture formalizirajo. S tem 

se prvinske strukture nekoliko prilagajajo potrebam razvitega gospodarstva (Barry, 1976).  

 

Projektiranje organizacije (Lipičnik, 1998, str. 60-61) je proces smiselnega in ciljno 

usmerjenega povezovanja nosilcev in nalog. Posledica procesa je opis organizacijskih enot, ki 
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skupaj z dodatno opremo predstavlja sistematizacijo. Če gre za organizacijske enote, delovna 

mesta, govorimo o sistematizaciji delovnih mest. Bistveno je, da poskušamo naloge smiselno 

združiti v okviru posameznih nosilcev, ki jih lahko v našem primeru imenujemo kar 

podjetniška področja. V sliki 8 prikazujemo primer razdelitve nalog po posameznih področjih, 

ki so pomembna za vrhunskega športnika. 

 

Slika 8: Primer razdelitve nalog po posameznih področjih, ki so pomembna za vrhunskega 

športnika 

 
Vir: Lasten model. 

 

V sliki 8 smo prikazali primer funkcijske organizacijske strukture, kjer je prišlo do delitve 

funkcij oziroma podjetniških področij, kot smo jih poimenovali. Športnik dejansko vodi 

posamezna področja, jih usklajuje, hkrati pa skrbi in prevzema odgovornost za celoto, 

oziroma odgovornost razporeja po posameznih poslovnih funkcijah. 

 

Vprašanje za vrhunskega športnika z željo po podjetništvu je, ali je sploh smiselno, da skuša 

vse opraviti in odločiti sam, ali je bolje, da izbira, spodbuja in pomaga osebju, ki deluje v 

njegovi organizacijski strukturi, da prispeva kar največ k dobrim poslovnim rezultatom. Ker 

gre za manjhno organizacijsko tvorbo oziroma v končni fazi malo podjetje ali poslovno enoto, 

je pomembno razvijati občutek za skupinsko delo. Vprašati se je potrebno, ali je smiselno 

organiziranje vseh poslovnih funkcij v enem podjetju ali je učikonvitejše alociranje teh 

funkcij tako, da jih opravljajo zunanji specialisti. Vsekakor, kot smo že ugotavljali v prejšnjih 

poglavjih, je vprašljivo znanje vrhunskega športnika s področja podjetništva. Po drugi strani 

je natančno poznavanje vseh področij dokaj težko in obsežno, če ne celo nemogoče. 

 



 

 67

V nadaljevanju predstavljamo nekaj bistvenih področij, katerih naloge lahko opravljajo tudi 

zunanji specialisti, sodelavci19. Takšen način povezovanja je tudi trend v novi ekonomiji, kjer 

organizacijo, temelječo na znanju, poskušamo vzpostaviti okoli mrežne organizacijske 

strukture (Penger, 2001, str. 94). Tako naj bi vrhunski športnik zasledoval značilnosti pete 

generacije managementa, ki si postavlja nove potrebe po človeški komponenti v organizaciji, 

kjer je potrebno dosežke večrazsežnih projektno osredotočenih timov integrirati v skupni 

dosežek podjetja (Savage, 1996, str. 130-131). V tem pogledu je pomembno tudi oceniti, 

kakšen vpliv ima takšno sodelovanje na finančnem področju. Vsekakor je potrebno ob 

vstopanju v povezave opraviti ustrezno analizo, ki si mora zaslužiti vso pozornost. 

 

2.1.5.1. Sodelovanje z managerjem 

 

Priljubljen izraz v športu je prav gotovo manager. Glede na naravo nalog, ki jih managerji 

opravljajo, izraz ni sporen. Prav pa je, da opredelimo naloge, ki jih takšni managerji 

opravljajo. V prvem delu tega dela smo opredeljevali management športa, ki smo ga definirali 

kot posebno tehniko managementa, sicer z vsemi značilnostmi managerskih funkcij, ker se 

neposredno ukvarja s športniki in jih povezuje z organizacijami v športu, prireditvami in 

logistiko.  

 

Nekateri primeri najpogostejših nalog, ki jih opravljajo managerji v okviru managementa 

športa so: 

• posredovanje pri prestopih športnikov, 

• urejanje pogodbenih odnosov med športnikom in klubom, 

• pogajanja o plačilih za športnikovo delo, 

• svetovanje pri investiranju premij, 

• urejanje potrebnih licenc za nastopanje na tekmovanjih, 

• lobiranje za udeležbo športnika na elitnih tekmovanjih, 

• prodaja oglasnega prostora na športnikovih oblačilih, 

• odnosi z javnostjo, 

• davčno svetovanje, itd. 

 

                                                 
19 Kot zunanje specialiste oziroma sodelavce smatramo po posameznih področjih specializirane strokovnjake 
posameznike ali organizacije, ki niso neposredno zaposleni v okviru podjetja vrhunskega športnika, so pa del 
njegove organizacijske strukture. 
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V svetu poslujejo posebne agencije, ki s svojo dejavnostjo pokrivajo mnogo poslovnih 

funkcij, pomembnih za poslovanje vrhunskega športnika. Pri odnosu z managerji ali 

agencijami, ki ponujajo športnikom takšne storitve, je potrebno na podlagi neke SWOT 

analize preceniti celotne pozitivne učinke takšnega sodelovanja. Športnik se mora dobro 

zavedati, katera so tista pomembna področja oziroma naloge, ki jih brez specializiranih 

strokovnjakov ne bo zmogel opraviti sam in s tem zagotavljati optimalnega poslovnega 

rezultata. 

 

V slovenski športni praksi se športniki običajno poslužujejo tujih managerskih storitev, ko 

želijo s svojimi dosežki prodreti na tuja športna tekmovanja. Primere takšnih praks 

zasledujemo pri tenisu, nogometu, košarki, itd. Na slovenskem športnem trgu, če ga tako 

imenujemo, je strokovnjakov, ki bi bili sposobni uspešno povezano in usklajeno voditi 

področja svetovanja, zelo malo ali jih za nekatere športne panoge sploh ni. Pogosto se vrzel 

nadomešča s splošnimi davčnimi svetovalci, advokati, posameznimi zdravniki, itd., ki le 

deloma poznajo problematiko poslovanja športnika. Iz tega stališča je ocena posamezne 

poslovne funkcije še posebej pomembna in jo mora zato športnik napraviti sam ali si poiskati 

pomoč svetovalca, ki mu bo svetoval pri celotni zasnovi poslovanja. V končni fazi mora 

takšen team strokovnjakov delovati usklajeno, »dirigent« mora vsekakor biti športnik sam. 

 

2.1.5.2. Računovodstvo 

 

Računovodstvo (Hočevar, Igličar, 1996, str. 12) moramo razumeti kot celoto štirih 

računovodskih funkcij (glej sliko 9): 

• knjigovodstva, 

• računovodskega načrtovanja, 

• računovodskega nadzora, 

• računovodske analize. 

 

Poslovni informacijski sistem zajema štiri informacijske funkcije (Hočevar, Igličar, 1996, str. 

12-13): obravnava podatke o preteklosti, o prihodnosti, nadzira obravnavanje podatkov in jih 

analizira. Računovodstvo prevzema od vsake informacijske funkcije določen del, kar tudi 

prikazujemo v sliki 9. Knjigovodstvo potemtakem obravnava podatke o preteklosti, 

računovodsko načrtovanje je del funkcije obravnavanja podatkov o prihodnosti, računovodski 
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nadzor je del funkcije nadziranja obravnave podatkov, računovodska analiza je del funkcije 

analiziranja podatkov. 

 

Slika 9: Sestavine računovodstva 

 
Vir: Turk, Melavc, 1994, str. 17. 

 

Uporabnike računovodskih informacij (Hočevar, Igličar, 1996, str. 14) podjetja oziroma 

posameznika lahko razvrstimo na zunanje in notranje uporabnike (glej tabelo 9). 

 

Tabela 9: Zunanji in notranji uporabniki računovodskih informacij 
Zunanji uporabniki Notranji uporabniki 

lastniki podjetja brez aktivne pravice do upravljanja in možni 
vlagatelji kapitala v podjetje 

poslovodstvo podjetja 

dajalci dolgoročnih in kratkoročnih posojil lastniki podjetja z možnostjo upravljanja podjetja in izvršilni organi 
upravljanja 

dobavitelji zaposleni 
glavni stalni kupci  
konkurenti podjetja  
država  
javnost  

Vir: Prirejeno po Hočevar, Igličar, 1996, str. 14. 

 

V Sloveniji področje računovodenja urejajo Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o 

računovodstvu, Zakon o revidiranju, Slovenski računovodski standardi in drugi predpisi, 

sprejeti na podlagi navedene zakonodaje. 

 

Zakonodaja in drugi predpisi torej od poslovnega subjekta zahtevajo ustrezno vodenje 

poslovnih knjig. V primeru vrhunskega športnika, ko je pravno-formalno organiziran kot 

poklicni športnik ali kot samostojni športni delavec, je področje računovodenja dokaj 

enostavno. Z ustanovitvijo gospodarske družbe se funkcija ob nekoliko večjem obsegu 
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poslovanja hitro razširi. Običajno jo opravljajo zunanji izvajalci oziroma t.i. računovodski 

servisi. 

 

Osnovno poznavanje funkcije računovodstva je pomemben pogoj za uspešno poslovanje. 

Pogosto se v poslovni praksi dogaja, da zaradi nepoznavanja računovodstva s strani 

podjetnika prihaja do nezadostne informiranosti, kar lahko privede do propada posla. 

Pomembno se je zavedati računovodskih informacij in v primeru (kar je običajno) opravljanja 

funkcije računovodstva s strani računovodskega servisa izbrati servis, ki nam bo lahko 

zagotovil optimalne in ažurne informacije. Pri izbiri računovodskega servisa je pomembna 

zadostna velikost servisa (število zaposlenih), ki omogoča pokrivanje večih področij, pretekle 

izkušnje pri računovodenju (npr. število let poslovanja in število strank), uporaba načinov 

elektronske komunikacije (internet), dodatne storitve, ki nam jih nudijo, itd.  

 

Zavedati se moramo, da je zanemarjanje poslovne funkcije lahko tudi zelo draga izkušnja, saj 

je nadzor države na tem področju dokaj strog. Predvsem so davčne obveznosti, ki izhajajo iz 

poslovanja ter zamudne obresti iz tega naslova lahko usodne za obstanek, v našem primeru 

začetega posla. Podjetnik naj bi samostojno znal napraviti vsaj preprosto analizo 

računovodskih poročil, kot so bilanca stanja, izkaz uspeha in davčna bilanca ter načrtovati 

denarni tok. 

 

2.1.5.3. Odnosi z drugimi organizacijami 

 

Pri odnosu z drugimi organizacijami lahko odnose obravnavamo z dveh vidikov. V prvem 

primeru gre za odnos, ko športniku neka organizacija prevzame vodenje nekega področja 

poslovanja (računovodstvo, trženje oglasnega prostora, itd.). V drugem vidiku gre za odnose z 

organizacijami, v katere se mora športnik vključevati in mu dejansko tudi usmerjajo njegovo 

poslovanje. Od načina poslovanja in pravil, ki obstajajo v teh organizacijah, je odvisno tudi 

razmerje športnik – organizacija. Ko govorimo o tovrstnih organizacijah, mislimo predvsem 

na: športne klube in ekipe, panožne zveze, različne reprezentance, sponzorske sklade, itd., 

torej organizacije, v katerih članstvo je pogoj za nastopanje na tekmovanjih. 

 

Vsako članstvo v omenjenih organizacijah je razmerje, iz katerega izhajajo določene 

obveznosti med športnikom in organizacijo. Poleg obveznosti, ki nastanejo s članstvom, 

običajno obstajajo tudi določeni pogoji za članstvo (na primer pogoji za uvrstitev v državno 
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reprezentanco). Vsaka organizacija v svojem statutu in pravilih ter drugih aktih opredeli 

obveznosti in dolžnosti članov do organizacije in nasprotno. Poznavanje obveznosti in 

dolžnosti nasproti organizacijam, v katere se vrhunski športnik vključuje, je področje, ki 

usmerja njegovo poslovanje in ga mora zato sistematično obdelati.  

 

Nekatera izmed pomembnih področij, ki pomembno vplivajo na poslovanje vrhunskega 

športnika v razmerju članstva v športnih klubih in ekipah, panožnih zvezah, reprezentancah, 

sponzorskih skladih, itd. ter jih mora športnik obvezno upoštevati so: 

• članarine, licenčnine in druge ciklične obveznosti, 

• financiranje treningov in tekmovanj ter iz tega izhajajoče medsebojne obveznosti, 

• trženje športne opreme na različnih tekmovanjih, 

• odnosi z javnostjo, 

• skrb za razvoj tekmovalčevih sposobnosti in s tem njegovih zmožnosti na sploh 

(pogoji za zagotavljanje kvalitetnega trenažnega procesa), 

• sklepanje večpartitinih pogodb skupaj z organizacijo (na primer ko organizacija 

posreduje pri sponzorskih pogodbah), itd. 

 

Dejstvo je, da nekateri športniki pričnejo z urejevanjem razmerij šele, ko nastopijo problemi 

in ko so medsebojna razmerja že določena. Posledice takšnega načina »gašenja požara« so 

lahko problematične in običajno ogrožajo športnikovo kariero, saj so organizacije 

nepopustljive in delujejo zelo birokratsko, ko rešujejo omenjene probleme. Zato je potrebno 

opraviti predhodno sistematično analizo obveznosti in dolžnosti ter na pogajanjih med 

športnikom in organizacijo dogovoriti ustrezne medsebojne pogodbene obveznosti. 

 

V Sloveniji se pogosto dogaja, da prihaja do izkoriščanja moči organizacij, ki izhaja iz visoke 

stopnje centralizacije in hierarhije odločanja v sistemu organiziranosti športa v državi. Le zelo 

uspešni športniki si uspejo izboriti ugodne pogodbene obveznosti, pogosto v primeru, ko so 

eni izmed redkih tekmovalcev v posamezni športni panogi. Večkrat se ob tem tudi postavlja 

vprašanje, kdo je pravzaprav tisti, ki je največ prispeval k razvoju vrhunskega tekmovalca in s 

tem kdo je tisti, ki mora biti udeležen v njegovih prejetih premijah. Probleme takšnih posledic 

in sporov bi verjetno morali iskati v problematiki samega sistema oziroma v načinu 

organiziranosti ter poslovanja organizacij, v katere se mora športnik vključevati, da sploh 

lahko tekmuje na tekmovanjih. 
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2.1.6. Šolanje 

 

Človeške zmožnosti smo opredelili kot mobilizacijsko silo, ki jo sestavljajo znanje, 

sposobnosti in motivacija. Če predpostavimo, da motivacija za športnika ne bi smela 

predstavljati večjega problema v smislu iskanja motivov za športne in kasneje poslovne 

dosežke, potem nam ostaneta znanje in sposobnosti kot odločilni komponenti za razvoj 

športnikovih zmožnosti20. Dejstvo je, da sta znanje in sposobnosti komponenti, ki se 

dopolnjujeta. Tako bi na primer brez znanja tujega jezika kljub visokim retoričnim 

sposobnostim težko komunicirali s tujcem, če tudi on ne govori enakega jezika kot mi. Znanje 

si pridobivamo z učenjem v toku vzgojno-izobraževalnega procesa, deloma pa tudi razvijamo 

svoje sposobnosti. Razvoj specialnih sposobnosti, potrebnih za vrhunski športni rezultat, je 

stvar specialnega treninga, ki ga športniki opravljajo v toku svojega trenažnega procesa, 

običajno izven šolskega sistema. Šolski sistem razvija torej potrebna splošna znanja in 

sposobnosti, medtem ko je specialni trening športnikovih sposobnosti in deloma tudi znanj 

lociran zunaj šolskega sistema. 

 

Za kvalitetno raven življenja v naši civilizaciji je osnova uspešno absolviranje znanja in 

sposobnosti, ki ga ponuja šolski sistem in ki je tudi splošno priznan. Problem vrhunskega 

športnika je usklajevanje šolskih obveznosti z obveznostmi do specialnega treninga, ki je 

potreben za doseganje vrhunskih rezultatov. Pogosto je takšno usklajevanje celo nemogoče. 

Posledica je lahko v prekinitvi športne kariere ali v nedokončanju šolanja ter s tem nizka 

stopnja izobrazbe. Kako usklajevati vse obveznosti, je večen problem vrhunskega športa. Na 

probleme takšnega usklajevanja opozarjajo športniki, šolski učitelji in športni funkcionarji v 

Sloveniji (Possnig, 2002). 

 

Kovačeva (1998, str. 41) ugotavlja, da se je v Sloveniji pri delu z mladimi tekmovalci 

pojavilo precej negativnih usmeritev, ko se je preveč zanemarjalo strokovno in poveličevalo 

amatersko delo, finančna sredstva pa so se delila na podlagi rezultatov. Posledica tega je sicer 

uspešnost športnikov v mladinskih kategorijah ter pogostokrat neuspešnost v kasnejšem 

športnem obdobju. Mnogi so prenehali s športno kariero zaradi poškodb. Zaradi premajhne 

skrbi za šolanje mladih je veliko športnikov ostalo tudi brez ustrezne izobrazbe.  

                                                 
20 Bralca opozarjamo, da motivacije nikakor ne gre zanemarjati in jo je potrebno nujno vključevati v proces 
razvijanja človeških zmožnosti. Kljub temu pa brez znanja in sposobnosti s še tako veliko motivacijo težko 
dosežemo cilje, ki jih v naši analizi zasledujemo. 
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Zaradi premajhne skrbi za šolanje in s tem skrbi za znanje in sposobnosti v okviru šolskega 

sistema je lahko problematičen tudi nadaljni razvoj športa v Sloveniji. V sodobnem 

tekmovalnem športu je za kvaliteten nastop na tekmovanju pomembna cela vrsta dejavnikov. 

Veliko prednost predstavlja tudi obvladovanje tehnike posameznega športa. Kakšna je 

optimalna tehnika za posameznega športnika, kondicijska in psihološka priprava, itd., je prav 

gotovo veliko področje raziskav in razvoja na področju športa. Povezava znanosti in 

tekmovalnih izkušenj je tako pomembna sestavina uspešnih raziskav in razvoja, ki jih je brez 

vrhunskih tekmovalcev težko zagotoviti. 

 

Skrb za razvoj znanja in sposobnosti tekmovalca ni samo v okolju okoli njega. Pomembno se 

je zavedati možnosti, ki jih ima vrhunski športnik v okviru obstoječega slovenskega šolskega 

sistema. Z ustreznim odnosom do šolanja je potrebno osvojiti znanja in sposobnosti, ki mu 

zagotovo nudijo osnovo za doseganje vrhunskih športnih rezultatov in kasneje odpirajo 

številne možnosti, med drugim tudi v podjetniškem izzivu. Pomembno prednost ima vrhunski 

športnik prav gotovo v bogatih izkušnjah, ki si jih je pridobil v toku svoje športne kariere. V 

kolikor zna združiti še znanje iz drugih področij ter izkoristiti svoje športne rezultate kot 

lastno promocijo, lahko govorimo o izredni osnovi za poslovno kariero in s tem podjetniški 

podvig. 

 

2.1.7. Odnosi z javnostjo in mediji 

 

Tisti, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostjo, zagotovijo informacijo izvrševalcem o učinkih 

njihovih odločitev v javnosti. Delničarjem, zaposlenim in ostalim zagotovijo druge relevantne 

informacije, ki so potrebne za sprejemanje odločitev o podjetju. Oglaševalci zagotovijo 

potrošnikom informacije, ki jih potrebujejo za odločitev o nakupu oglaševanih proizvodov. 

Uporabne ekonomske informacije se zagotovijo z bolj natančnimi novinarskimi 

informacijskimi viri, kot so trgovske publikacije in mediji za splošne novice (Moss, Verčič, 

Warnaby, 2000, str. 20). Običajno se večja podjetja temu področju načrtno posvečajo in tudi 

zaposlujejo specializirane strokovnjake za vodenje področja odnosov z javnostjo. 

 

Odnosi z javnostjo in mediji torej predstavljajo občutljivo področje, ki je še kako pomembno 

za posameznega vrhunskega športnika, saj je posredni člen med podjetji in javnostjo. Javnost 

običajno pričakuje od športnikov, da so pozitivne osebnosti. Odnosi z javnostjo lahko 

predstavljajo del integralnih tržnih komunikacij podjetja, ki sponzorira športnika (Starman, 
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1993, str. 19). Športnik je dolžan opravljati svojo vlogo v tem procesu. Prekinitev razmerja s 

sponzorjem lahko pomeni za športnika izgubo pomembnega vira financiranja in dohodka. 

 

Poleg osebnega stika z ljudmi je za športnika pomemben odnos do novinarjev in s tem 

različnih medijev, ki pokrivajo športne dogodke. Ravno odnos z novinarji, ki so glavni akterji 

medijev, pomeni za športnika proces, ki pomembno vpliva na javno mnenje. Javno mnenje in 

vtis, ki si ga ustvari javnost je pomemben za tiste, ki športnika potrebujejo v medijih za 

uresničevanje svojih ciljev (na primer podjetja v okviru svojih trženjskih strategij). V toku 

tega procesa lahko govorimo o dveh možnostih. Prva je informiranje, ki je enosmeren proces, 

medtem ko je druga komuniciranje, kjer lahko pričakujemo povratno informacijo (Pezelj, 

1998, str. 74). Ne glede na to, ali gre za informiranje ali vzpostavimo nek daljši dialog z 

novinarji ali mediji ter govorimo o komuniciranju, obstajajo utečeni procesi oziroma orodja 

komunikacije z novinarji in mediji. 

 

Pomembna orodja za odnose z javnostjo preko novinarjev do medijev so: 

• novinarska konferenca, 

• sporočilo za javnost, 

• objava odgovora (popravka), 

• izdajanje biltenov, 

• sodelovanje s komentatorji ob prenosih (radio in televizija), 

• intervjuji, 

• sodelovanje pri strokovnih razpravah in soočenjih (radio in televizija), 

• objavljanje strokovnih člankov in informacij o posameznem športu, itd. 

 

Orodij za komunikacijo z javnostjo je torej veliko in jih je potrebno tudi primerno izbirati. 

Predvsem je pomemben stalen stik z novinarji, v primeru športa so to t.i. športni novinarji. 

Sicer je res, da novinarji običajno napovejo svoj obisk, ko se obeta »zgodba«, ki se bo brala, 

in ne takrat, ko bi si to želeli. Prav zaradi tega je potrebno poskrbeti za stalen stik z novinarji. 

V slovenskem športu je običajno, da se odnosi z novinarji organizirajo na relaciji organizacija 

(reprezentanca, klub, športna zveza, itd) - novinar. Vendar se morajo tudi posamezni vrhunski 

športniki zavedati posredne komunikacije z novinarji, saj so pravzaprav oni »glavni igralci« v 

športu. Pogosti, če ne celo sestavni del vsakega športnega dogodka, so tudi krajši intervjuji 

športnikov z novinarji. V tem odnosu se pojavlja večna dilema etike takšnega intervjuvanja, 
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ki ga nekateri označujejo kot etično sporno. Reakcija športnikov mora kljub temu 

»nadlegovanju« ostati profesionalna. Nekatere organizacije in športniki posamezniki tudi za 

odnose z javnostjo najemajo posebne agencije ali posameznike, ki to delo običajno 

profesionalno opravljajo. 

 

Pri komunikaciji z novinarji mora športnik upoštevati, če gre za ekipni šport, interese ekipe za 

katero nastopa, in jih nikakor ne sme podrejati svojim lastnim interesom. Priporočljivo je 

usklajevanje mnenj med športniki posamezne ekipe, da ne bi prihajalo do nepotrebnih sporov. 

Dober primer je »slovenska nogometna pravljica« s svetovnega nogometnega prvenstva v 

Koreji. Spor med igralcem, selektorjem in Nogometno zvezo Slovenije, ter s tem sporom 

povezane reakcije nasproti javnosti so lahko učbeniški primer slabe prakse v odnosih z 

novinarji. Komentator Dnevnika je obračun imenoval celo kot »vulgaren obračun med 

zvezdama nogometne pravljice« (Šetinc, 2002, Iz parterja). Ob tem sploh ni pomembno, kdo 

je imel prav. Dejstvo je, da je spor močno vplival na celotno reprezentanco. 

 

Za vrhunskega športnika kot posameznika je pomembno, da se zaveda in upošteva: 

• način komuniciranja z novinarji, ki je že utečen v njegovi športni panogi; 

• lastne interese in interese ekipe; 

• interese sponzorjev (tako osebnih kot celotne ekipe); 

• pričakovanja javnosti po različnih informacijah; 

• svoje retorične sposobnosti in pravila nastopanja pred medijem; 

• informacije, ki jih lahko in ki jih ne sme izdati; 

• poznavanje športne panoge s strani novinarja; 

• da bo način komunikacije prispeval k njegovemu ugledu in ugledu športne panoge kot 

celote. 

 

2.1.8. Internet 

 

Internet (Penger, 2001, str. 63) je največje globalno sestavljeno omrežje povezav in zaradi 

številnih lastnosti tvori osnovo medorganizacijskega komuniciranja. Rosen in Howard (2000, 

str. 48-80) kot glavne vzroke eksponentne rasti elektronskega poslovanja navajata nižje 

operativne stroške, obstoj rizičnega kapitala, davčne olajšave, podporo države, nove 



 

 76

tehnologije, porast učinkovitosti poslovanja in udobnost, ki jo nudi oblika elektronskega 

poslovanja. 

 

Najbolj celovit prikaz elektronskega poslovanja temelji na razširjeni matriki devetih oblik (A 

Survey of E-Commerce, 2000, str. 9-10, Coppel, 2000, str. 4, Gričar, 1998, str. 152). V sliki 

10 prikazujemo širši spekter elektronskega poslovanja, kjer sta obliki B2B in B2C tista dela 

E-ekonimije, kjer lahko zasledimo največji napredek (Coppel, 2000, str. 4). 

 

Slika 10: Elektronsko poslovanje in njegove širše aplikacije 
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Vir: Coppel, 2000, str. 4. 

 

Iz matrike povezav, kot jih prikazujemo v sliki 10, lahko vidimo možnosti elektronskega 

poslovanja med različnimi subjekti. Tako na primer povezava B2C (podjetje – potrošnik) 

omogoča elektronsko nakupovanje in neposreden dostop do informacij pri proizvajalcu. 

Podobno velja za druge povezave, ki dejansko omogočajo neposreden stik med posameznimi 

subjekti in znižujejo marsikatere stroške poslovanja. 

 

V dinamiki razvoja elektronskega poslovanja obstajajo med državami v svetu velike razlike. 

Zaradi tega je pričakovati visoko stopnjo rasti med leti 2000 in 2010, kar prikazujemo v sliki 

11, Časovni okvir rasti elektronskega poslovanja po svetovnih področjih do leta 2010. 

Skupina Forrester (Penger, 2001, str. 68) navaja sledeče dejavnike, ki vplivajo na časovni 

okvir rasti elektronskega poslovanja po svetovnih področjih (Sanders, 2000, str. 2-6): državna 

regulativa, tehnološka infrastruktura države, mednarodne preskrbovalne verige in trgovinski 

bloki. 
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Slika 11: Časovni okvir rasti elektronskega poslovanja po svetovnih področjih do leta 2010 

 
Vir: Sanders, 2000, str. 2. 

 

Slovenija ima dobro osnovo za razvoj elektronskega poslovanja. Med državami srednje in 

vzhodne Evrope ima najsodobnejšo in dobro razširjeno telekomunikacijsko infrastrukturo, ki 

predstavlja pomembno tehnično osnovo za elektronsko poslovanje (Čuk, 2000, str. 156). 

Poleg tehnične infrastrukture je Slovenija v juniju leta 2000 tudi sprejela Zakon o 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki predstavlja pravni okvir za uvajanje 

elektronskega poslovanja v družbo (Zakon o elektronskem poslovanju). V raziskavi o stanju 

prenove poslovnih procesov v slovenskih organizacijah (Jaklič, Kovačič, Štemberger, 2000, 

str. 226), je bilo ugotovljeno, da predstavlja prehod na elektronsko poslovanje enega izmed 

pomembnejših vzrokov za prenovo poslovanja. Slovenija ima dobre pogoje za razvoj 

elektronskega poslovanja. Tudi v pogledu opremljenosti z računalniki in dostopom do 

interneta ne zaostaja za razvitejšimi državami (Vehovar, Jovan, 2000, str. 330). Rogljeva 

(2000, str. 9) glavne vzroke zaostanka Slovenije z vidika uporabe internetnega poslovanja 

pripisuje majhnosti in zaprtosti slovenskega gospodarstva. Čuk (2000, str. 157) navaja, da 

podjetja dodajajo še dejavnike, kot so visoki stroški informacijske tehnologije, pomanjkanje 

ustreznih kadrov, nerazvit domači trg, premajhno število uporabnikov, draga in nezanesljiva 

infrastruktura. Kljub temu smernice razvoja kažejo na porast razvoja elektronskega 

poslovanja v Sloveniji. Zanimivo je, da kar 84 odstotkov organizacij načrtuje izrabo 
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priložnosti elektronskega poslovanja (Elektronsko poslovanje, 1999, str. 30, Pucihar, 2000, 

str. 239). 

 

Interneta ne smemo jemati preveč lokalno. Prednost poslovanja preko omrežja je namreč 

globalna dostopnost med vsemi uporabniki. Za uspešen posel in moderen način poslovanja je 

nujno vključevanje posla v svetovni splet. Na ta način si pridobimo virtualni prostor, ki je še 

kako pomemben za vzpostavljanje različnih povezav. V primeru vrhunskega športnika in 

njegovem odnosu do interneta v smislu vključevanja v splet lahko govorimo o dveh 

možnostih. Kot prva je dejavnost pridobivanja različnih informacij, ki jih športnik potrebuje 

pri svojem poslovanju. Medtem ko druga predstavlja ponudbo posla, ki ga tekmovalec 

trenutno opravlja, in posla, ki ga načrtuje v prihodnosti. V drugem primeru, ko govorimo o 

neki ponudbi, je nujno oblikovati oziroma zakupiti ustrezno domeno kot neke vrste naslov v 

virtualnem prostoru ter oblikovati internetne strani.  

 

Ob oblikovanju internetnih strani ima športnik dve možnosti pri odločitvi o arhitekturi in 

strategiji svojega elektronskega poslovanja. Prva je tip informacijske predstavitvene strani, 

kjer gre samo za predstavitev športnika kot osebnosti, in ponuja osnovne informacije, ki ne 

zahtevajo velike ažurnosti. Medtem ko je drugi tip strani namenjen dvosmernemu 

komuniciranju med športnikom in različnimi podjetji. V tem primeru že lahko govorimo o 

poslovanju. V Sloveniji je med športniki že čutiti zavedanje za tovrstne možnosti, ki jih 

ponuja tehnologija. Je pa vprašanje, ali se lotevajo poslov načrtno ali je pojavljanje v 

virtualnem prostoru zgolj naključje ter dodaten imidž. 

 

Pomembno je zavedanje športnikov o možnostih, ki jih ponuja elektronsko poslovanje, 

predvsem o prednostih, ki jim jih lahko prinese takšno poslovanje. Elektronsko poslovanje 

mora postati del poslovnega načrta vsakega športnika. Prednost povezav je v združevanju 

znanja, ki postane pomembnejše od funkcijskih vlog posameznikov v takšnem virtualnem 

timu. Govorimo lahko o virtualnem podjetništvu kot procesu, v katerem organizacije združijo 

svoje sposobnosti in vzpostavijo večrazsežne (multiple) medfunkcijske time, ki vključujejo 

tudi člane zunanjih organizacij (Savage, 1996, str. 230-233). 
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2.2. Tveganje, donosi, žetvena obdobja 

 

Tveganje, donosi in obdobja žetev pomenijo bistvena področja, ki vplivajo na odločitev o 

posameznem poslu. Tako je predvidevanje in načrtovanje tveganj, donosov in žetev 

pomembna sestavina vsakega poslovnega načrta ter mora postati pomembno področje 

sistematičnega načrtovanja tudi za vrhunskega športnika kot poslovnega subjekta, še posebej 

kot podjetnika. 

 

Tveganje 

Tveganje pomeni nastop določenih nepričakovanih dogodkov, ki imajo za posledico 

nezmožnost ali oteženo doseganje postavljenih ciljev21. Za vrhunskega tekmovalca lahko 

opredelimo dve področji tveganj. V prvo področje spadajo dogodki, ki neposredno vplivajo na 

njegovo športno kariero. To so na primer: poškodbe, izguba vira financiranja (sponzorja, 

donatorja, lastnih sredstev, itd.), spremenjen tekmovalni sistem, itd. Drugo področje je 

povezano z njegovim poslovanjem med in po končani športni karieri. V to področje spadajo 

vsa tveganja, povezana s posli, ki jih zasleduje kot podjetnik. Ustrezni ukrepi za zmanjševanje 

tveganja so za vrhunskega športnika nujnost, ne glede na to, v katero področje tveganje spada. 

Primere ukrepov prikazujemo v tabeli 10, Ukrepi za zmanjševanje tveganja vrhunskega 

tekmovalca in vpliv na tveganje. 

 

Z različnimi vrstami zavarovanj pri zavarovalnicah lahko športnik zavaruje svoje dohodke iz 

naslova nezmožnosti opravljanja neke dejavnosti. V njegovem primeru so to tekmovalne 

premije. Poleg zavarovanj si lahko s povečevanjem obsega znanja odpira tudi druge možnosti 

pridobivanja dohodka. Ena izmed možnosti je lahko podjetništvo. Z ustreznim načrtovanjem 

poslov, trenažnega in tekmovalnega procesa in s sodelovanjem s svetovalci lahko športnik 

znižuje rizičnost svojih odločitev ali vsaj predvidi možne ukrepe. 

 

Tveganje predstavlja tudi ključni element, ki se pojavi v zvezi z vrednotenjem vrednostnih 

papirjev22 v razmerah negotovosti. Tveganje ima zato svojo ceno (in obseg). Pri finančnih 

naložbah v vrednostne papirje se to kaže v zahtevi po višji donosnosti vrednostnega papirja 
                                                 
21 Tveganja na tem mestu ne smemo zamenjevati s tveganjem kot ga poznamo v finančnem poslovanju. Za 
primer tveganja neizterjave odobrenega kredita se poslovna banka zavaruje s premijo, ki jo vkalkulira v obrestno 
mero.  
22 Vrednostne papirje lahko v našem primeru primerjamo z lastništvom posla, ki ga opravlja športnik. Pri 
vrednotenju tega posla bi lahko nastale večje razlike zaradi prenosa posla, ki je vezano na “ključno osebo”, 
vendar smatramo, da se v poenostavljeni obliki primerjava lahko uporablja in je tudi smiselna. 
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oziroma diskontnem faktorju pri večjem tveganju (Mramor, 2000, str. 50). Tveganje 

predstavlja enega izmed parametrov cilja poslovanja. Športnik kot podjetnik mora pri svojem 

poslovanju upoštevati tudi ta dejavnik, saj mu mora stabilno poslovanje predstavljati temeljni 

cilj posla. 

 

Tabela 10: Ukrepi za zmanjševanje tveganja vrhunskega tekmovalca in vpliv na tveganje 
Ukrep Vpliv na tveganje 

nezgodna in življenjska zavarovanja denarna premija, renta 
zavarovanje škode in izpada dohodka denarna premija 
poslovno načrtovanje in analiza zniževanje rizičnosti posla 
lastno izobraževanje povečevanje kapitala znanja, več možnosti 

pridobivanja dohodka 
zunanje svetovalne storitve zniževanje rizičnosti posla, več informacij 
vlaganje, investiranje tekmovalnih premij denarna premija, renta 
tekmovalni, karierni in poslovni načrti zniževanje rizičnosti športnih dosežkov 
Vir: Lastna simulacija. 

 

Donosi 

Donose lahko razumemo kot denarna sredstva, pridobljena na račun vloženih sredstev. 

Donosi lastniških vrednostnih papirjev na dolgi rok pomenijo pomemben parameter cilja 

poslovanja, ki poleg tveganja sestavljajo cilj poslovanja lastnikov podjetja. Pojem pričakovani 

donosi pa uporabljamo za razmere negotovosti, ko trg kapitala ne deluje brez trenja (Mramor, 

2000, str. 19-21). 

 

Mramor, Groznik, Valentinčič (2000) kot primarni cilj poslovanja podjetij, ki poslujejo v 

tržnih gospodarstvih, navajajo maksimiziranje vrednosti premoženja lastnikov. V teh 

gospodarstvih velja, da je vrednost premoženja lastnikov tem večja, čim večje denarne donose 

pričakujejo lastniki v prihodnosti (na primer v obliki dividend, kapitalskih dobičkov ob 

prodaji delnic ali pa kako drugače), čim prej bodo ti denarni donosi nastopili in čim manjše je 

tveganje, da dejanski denarni donosi ne bodo enaki pričakovanim. Avtorji ugotavljajo, da ko 

podjetje primarno sledi cilju maksimiziranja vrednosti premoženja lastnikov, lahko v tržnem 

gospodarstvu dolgoročno obstaja in raste ter hkrati zagotavlja tudi zadovoljivo doseganje 

ciljev ostalih interesnih skupin podjetja (zaposlenih, managerjev, kreditodajalcev, države, 

dobaviteljev, kupcev, itd.). 

 

Ob upoštevanju zakonitosti in izkušenj pri zasledovanju cilja poslovanja lahko ugotovimo, da 

mora vrhunski športnik zasledovati te cilje, ker si bo le na ta način lahko zagotovil dolgoročno 
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stabilno in donosno poslovanje. Zasledovanje maksimizacije lastnih dohodkov v obliki plače 

pri svojem poslovanju na dolgi rok ni smiselno. Pri tem velja poudariti, da ni pomembno, 

kako je športnik pravno-formalno organiziran, temveč je pomemben način zasledovanja 

maksimiziranja vrednosti lastnega premoženja. Dohodke, ki jih prejema v toku svoje športne 

kariere v obliki premij za vrhunske rezultate, mora vlagati z namenom povečevanja svojega 

lastnega premoženja. 

 

Žetev in žetvena obdobja 

Uspešnost podjetniškega podviga lahko razumemo v razmerju do pričakovanj posameznih 

interesnih skupin, zbranih okoli podjetniškega podviga. Pričakovanja imajo lahko ekonomski 

in socialni značaj. Podjetnika pogosto nekoliko površno označujemo kot človeka, ki je 

zasvojen z delanjem poslov, medtem ko je vloga investitorja precej drugačna. Njegov kapital, 

vložen v podjetje, mu pomeni bogastvo. Povezovanje podjetnikovih pričakovanj s 

pričakovanji investitorjev pravzaprav pomeni oblikovanje žetvenih strategij znotraj podjetja. 

Žetev naj bi v glavnem pomenila zadnji korak podjetniške dejavnosti (Tajnikar, 2000, str. 

111-113). 

 

Kot lahko vidimo v prejšnjem odstavku, je potrebno uskladiti pričakovanja podjetnika in 

investitorja v podjetniški podvig. V našem primeru lahko vrhunski športnik nastopa v vlogi 

podjetnika, investitorja ali celo v obeh hkrati. Ne glede na vlogo, ki jo ima pri podjetniškem 

podvigu, mora z vidika žetvene strategije opredeliti kdaj, zakaj in v kakšni obliki se pričakuje 

žetev v podjetniškem poslu. 

 

Bygrave, William (1994), Timmons (1999) navajajo nekaj tipičnih oblik žetev ali žetvenih 

možnosti (Tajnikar, 2000, 236-238), ki so: 

• maksimizacija tekočega prostega denarnega toka, 

• prodaja podjetja, 

• spojitve, pripojitve, prevzemi in strateške zveze, 

• javna prodaja delnic. 

 

Žetveno obdobje za vrhunskega športnika lahko predstavlja celotno obdobje produkcije, kot 

smo ga opredelili v drugem delu tega dela. Število posameznih žetev in oblika žetve je 

odvisna od števila poslov in vrste posla, ki jih zasleduje vrhunski športnik kot podjetnik. Če 
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zasledujemo temeljni cilj poslovanja, kot smo ga opredelili v poglavju o donosih, in se torej 

odločamo za žetev, ko maksimiziramo vrednost premoženja lastnikov, moramo zagotovo 

pozornost nameniti vrednosti podjetja oziroma posla. Z ustreznim vrednotenjem lahko ob 

določenem časovnem trenutku ocenimo vrednost podjetja oziroma posla. Temeljne metode za 

vrednotenje podjetij in poslov so (Hisrich, 1998): vrednotenje na podlagi premoženja, 

primerljive tržne vrednosti, kapitalizacije zaslužkov in sedanje vrednosti prihodnjih 

podjetniških denarnih tokov. 
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IV. Druge oblike športa, trendi, nacionalni interes in vrhunski šport 
 

Vrhunski šport predstavlja izredno zanimivo in široko področje poslovanja. Veliko 

organizacij in posameznikov išče v športu svoje poslovne motive ali šport uporablja kot 

orodje (na primer marketinško) za zagotavljanje skupnega cilja poslovanja. Različne interesne 

skupine imajo z vrhunskim športom različen odnos. V nadaljevanju tega dela bomo opozorili 

na nekatera bistvena področja, ki imajo tesno zvezo z vrhunskim športom. Povezovanje teh 

področij je smiselno tudi za vrhunskega športnika kot podjetnika, saj svojo športno panogo 

dobro pozna in lahko svoje zmožnosti tudi po končani karieri usmeri v takšno dejavnost, v 

kateri išče svoj podjetniški izziv oziroma podvig. 

 

1.  Druge oblike športa in vrhunski šport 

 

Poleg vrhunskega športa lahko kot druge oblike športa opredelimo (Zakon o športu RS): 

športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni šport in šport invalidov. Športna vzgoja je 

dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-

izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko. Športna rekreacija je športna 

dejavnost odraslih vseh starosti in družin. Kakovostni šport je priprava in tekmovanje 

posameznikov, ki nimajo strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 

program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Šport invalidov 

je dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

 

Najbolj množična pojavna oblika športa je prav gotovo športna rekreacija. Nekateri jo celo 

poimenujejo »šport za vse«. Šport se v večini evropskih držav močno prepleta z vsakdanjim 

življenjem in predstavlja kvaliteto življenja (Ivančič, 1997, str. 21-24). Prav ta oblika športa  

je za športno industrijo še posebej pomembna. Množični potrošniki športne opreme so v veliki 

meri ravno rekreativni športniki. Interes po promociji podjetij s športno opremo preko 

vrhunskega športa je torej iz tega vidika pomembna dejavnost pri osvajanju tržnih deležev.  

 

V Sloveniji ugotavljamo tudi porast deleža tistih, ki se redno ukvarjajo s športno rekreativno 

dejavnostjo (glej prilogo 4). Delež tistih, ki so se le občasno ukvarjali s športno rekreativno 

dejavnostjo pa se je v enakem obdobju zmanjšal. V letu 1998 se je tako 34,4 odstotka moške 

populacije in 29 odstotkov ženske populacije redno ukvarjalo s športom. Zanimiv je tudi 
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podatek, da so večja slovenska podjetja oziroma takratne delovne organizacije v sedemdesetih 

in osemdeseti letih zaposlovale poklicne strokovnjake, diplomante današnje Fakultete za 

šport, za organizacijsko in vsebinsko vodenje športne rekreacije v podjetjih (Berčič, 1996, str. 

268). S tranzicijo države in prestrukturiranjem gospodarstva so se kasneje ta delovna mesta 

ukinjala, čeprav raziskave kažejo na smiselno povezovanje področja rekreacije zaposlenih in 

njihovih delovnih mest v podjetjih. 

 

Športna rekreacija je zagotovo v porastu, kar nam potrjujejo tudi statistični podatki prejšnjega 

odstavka. Vedno več ljudi se ukvarja s športom, saj to ugodno vpliva na njihovo delo, ki ga 

opravljajo v različnih podjetjih ali drugih organizacijah. Čeprav rekreacija ni več prisotna v 

podjetjih, se je ta dejavnost preselila izven podjetij in tako predstavlja pomembno 

gospodarsko dejavnost, ki je še posebej zanimiva za vrhunske športnike po končani športni 

karieri ali tudi med njo.  

 

Vrhunski športnik lahko ne samo v športni rekreaciji, ki predstavlja največje področje, temveč 

tudi v drugih oblikah športa išče svoj neposreden interes kot izkušen strokovnjak. Pri tem sta 

pomembni sestavini njegovih zmožnosti znanje in motivacija za takšno delo. Posreden interes 

športnikov se kaže v ustanavljanju različnih »športnih šol« z njihovim osebnim imenom kot 

blagovno znamko, prepoznavno predvsem pri mladih. Primeri takšnih dejavnosti so 

Smučarska šola Bojana Križaja, Košarkarska šola Dušana Hauptmana in Jureta Zdovca, itd. V 

teh primerih so bivši ali celo še aktivni športniki neposredno izkoristili svoje ime kot 

blagovno znamko, ki dobro ime športnika izkorišča za trženje storitev na področju športne 

rekreacije in športne vzgoje. 

 

2. Sodobni trendi in vrhunski šport 

 

Spremembe, ki vplivajo na civilizacijski razvoj, se dogajajo na številnih področjih. Razvoj 

informatike in s tem hitrejši prenos informacij je pospešil tehnološki razvoj, ki omogoča 

spreminjanje in pospeševanje poslovanja oziroma vseh ekonomskih aktivnosti. Zerdick (2000, 

str. 139-141) kot temeljne tehnološke dejavnike sodobnega plimovanja navaja: digitalizacijo, 

miniaturizacijo, izboljšano stroškovno učinkovitost in standardizacijo. Elektronsko poslovanje 

je v sodobni ekonomiji eden izmed pogojev za uspeh, saj omogoča bistveno prednost pred 

konkurenco. Čas v pridobivanju informacij oziroma časovna prednost v razpolaganju z 

informacijami, predstavlja garancijo za konkurenčno prednost. 
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Razvoj tehnologije in s tem materialov ter proizvodov je lahko odločilen dejavnik pri 

doseganju vrhunskih dosežkov v večini športov. V športih kot so formula ena, jadranje, 

smučanje, itd., kjer je kvalitetna športna oprema pogoj za vrhunski rezultat, je tehnološki 

razvoj še posebej pomemben. Posredno si lahko podjetja preko vrhunskega športnega 

rezultata zagotovijo pomemben delež promocije pri osvajanju tržnega deleža, ker je »njihov 

proizvod zmagal«. Po drugi strani si s takšnim sodelovanjem zagotavljajo tudi del svoje 

razvojno raziskovalne dejavnosti. Proizvode tako lahko preizkušajo v ekstremnih razmerah, 

kjer se vrhunski šport odvija. Pri tem je pomembno sodelovanje športnika z opremljevalci 

predvsem v smislu povratnih informacij, na primer pri preizkušanju športne opreme. 

 

Vloga vrhunskega športnika postaja vse pomembnejša, česar se zavedajo tudi podjetja. Primer 

izgube velikega tržnega deleža je zagotovo slovensko podjetje Elan, ki je v obdobju težav 

stroške zniževal tudi na račun vlaganja v tekmovalni šport. Pri tem je izgubil velik del 

promocije svoje blagovne znamke, poznane po kvalitetnih smučeh, in velik del informacij pri 

raziskovalno razvojni dejavnosti. Velik pomen pri ponovnem vzponu podjetja je prav gotovo 

pripisati uspešni marketinški potezi pri promociji smučke s poudarjenim stranskim lokom t.i. 

carving smuči v devetdesetih letih. Poteza je povrnila ugled blagovni znamki tudi na račun 

uspešne promocije smučke, kajti povečan stranski lok smuči ni nekaj povsem novega, temveč 

je bil že v začetku dvajsetega stoletja spoznan kot nujna geometrijska sestavina smuči, ki 

omogoča lažje vodenje smuči v zavoju. Res pa je, da je Elan prvi proizvajalec, ki je 

skonstruiral smuči s tako ekstremnim stranskim lokom.   

 

Sodobna podjetja bodo v prihodnosti morala zasledovati optimalen splet sodelovanja z 

vrhunskim športom. Dolgoročno sodelovanje s športniki, kjer se bo začetek sodelovanja pričel 

še pred vrhunskimi rezultati, bo prinašalo podjetjem pomembne prednosti pred konkurenti. V 

nekaterih športnih panogah je takšno sodelovanje že običajno in temu je podrejen tudi 

tekmovalni sistem (formula ena, drugi avtomobilski športi, jadranje, kolesarstvo, itd.). 

Vsekakor bo v prihodnosti ključno vlogo pomenilo znanje, ki ga bo podjetje preko 

vrhunskega športa pridobilo. To pomeni tudi zahtevo po izobraževanju športnikov, ki postaja 

vse pomembnejše in že danes predstavlja konkurenčno prednost. 
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3. Nacionalni interes in vrhunski šport 

 

Že v prejšnjih poglavjih smo govorili o deležu izmed vseh podjetij, ki ga predstavljajo mala in 

srednja podjetja v Evropski uniji in v Sloveniji. V letu 1998 je v Sloveniji delež malih podjetij 

bil 95,55 odstotkov od vseh podjetij v gospodarstvu. Mala podjetja so zaposlovala 25,78 

odstotkov od vseh delavcev. Njihova prodaja je predstavljala 34,42 odstotka celotne prodaje, 

delež celotnega izvoza pa je bil 17,87 odstotka (Glas, Drnovšek, 2000, str. 14). Iz podatkov 

lahko sklepamo, da je in mora biti malo gospodarstvo izrednega pomena za državo in hkrati 

tudi za vse njene prebivalce. 

 

Vzpodbude na področju malega podjetništva so za državo izredno pomembne, saj ji ustrezna 

politika na tem področju na dolgi rok prinaša zelo ugodne rezultate. Država se mora zavedati 

problemov na področju malega podjetništva predvsem v samem začetku podjetništva. V 

Sloveniji so po raziskavah ugotovljene sledeče potrebe malih podjetij (Glas, Drnovšek, 2000, 

str. 18):  

• manj administrativnih procedur in birokracije; 

• davčne vzpodbude in zagotavljanje okolja, ugodnega za nove tvegane posle, novo 

zaposlovanje, R&D dejavnost; 

• izobraževalne ustanove, ki promovirajo znanje, marketinške sposobnosti, 

internacionalizacijo; 

• dostopne finančne sklade, bodisi dolžniške ali kapitalske; 

• podjetniške mreže in grozde za povezavo podjetnikov in delitev resursov in izkušenj; 

• večje sodelovanje med velikimi in malimi podjetji; 

• razvoj podjetniške infrastrukture (trda in mehka podpora). 

 

Izkušnje iz poslovanja malih podjetij in podjetnikov kažejo, da podjetniki pravzaprav iščejo 

takšne resurse, čeprav jim jih država ne zagotavlja. Znanja in izkušenj slovenskih podjetnikov 

na tem področju nikakor ne gre podcenjevati. To znanje in te resurse zagotovo potrebujejo in 

jih tudi pridobijo. Problematika je v tem, da država na račun neustrezne politike izgublja del 

davkov, ki bi jih lahko pridobila ob zagotavljanju ustrezne podpore malemu gospodarstvu.  

 

Začetek podjetniškega izziva vrhunskega športnika je prav gotovo v malem podjetništvu. Če 

gledamo na te razmere iz »nepodjetniške perspektive«, potem bi lahko dejali, da mora 
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športnik na žalost sprejeti pravila igre, kot veljajo za tiste, ki niso posegli po vrhunskem 

rezultatu. Pogled iz podjetniške perspektive nam lahko sliko nekoliko obrne. Lahko torej 

rečemo, da država vseeno nudi vrhunskim športnikom določene bonitete predvsem v času 

njihove športne kariere, in sicer z zagotavljanjem socilanega varstva (plačevanje prispevkov). 

Predvsem v tej fazi si lahko športnik pridobi finančna sredstva kot kapital, ki ga kasneje vlaga 

v svoj podjetniški podvig. V tem se športnik tudi malenkostno razlikuje od drugih 

podjetnikov. Vendar se sprašujemo, ali takšna vzpodbuda zadostuje za optimalen začetek 

posla.  

 

Interes države bi moral biti v spodbujanju podjetništva med vrhunskimi športniki, ker 

predstavljajo njihove zmožnosti, tekmovalčevo ime kot blagovna znamka in izkušnje dobro 

osnovo za uspešen posel. Ta osnova hkrati pomeni tudi manjše tveganje neuspeha kot pri 

ljudeh, ki niso nikoli preverjali svojega znanja, sposobnosti in motivacije v ekstremnih 

razmerah, kjer lahko preživijo le zmagovalci.  
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Sklep 
 

Vrhunskega športnika kot posameznika lahko smatramo kot ključni element športa. Zaradi 

njega se odvijajo športni dogodki in obstojajo organizacije, povezane s športom. Ker šport 

običajno zbira veliko število ljudi, ki dogodke spremljajo, je vrhunski športnik zanimiv tudi 

za podjetja, ki tržijo svoje proizvode in storitve. Zaradi številnih povezav med vrhunskim 

športnikom in različnimi subjekti v športu lahko ugotovimo, da je potrebna posebna tehnika, 

ki zagotavlja obstoj vrhunskemu športniku v omenjenih povezavah. Imenovali smo jo 

management športa. Management športa ima vse značilnosti procesa managementa, kot ga 

poznamo pri poslovanju podjetij. Temeljne funkcije managementa, planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje se tako pojavljajo tudi v procesu managementa športa. Zaradi 

posebnosti, ki se pojavljajo v športu, lahko govorimo o posebni tehniki. 

 

Za vrhunskega športnika je primarni cilj doseganje vrhunskih tekmovalnih rezultatov, za kar 

potrebuje znanje iz velikega števila področij. Pridobivanje znanja in njegova implementacija v 

vrhunski tekmovalni dosežek je v današnjem športu zelo zahtevna naloga. Zaradi tega se 

pojavlja management športa, ki športniku omogoča in zagotavlja ustrezne pogoje za kvaliteten 

trenažni proces kot pogoj za doseganje vrhunskih rezultatov. Vrhunski tekmovalec običajno 

ne zmore opravljati vseh funkcij, zato to delo opravijo strokovnjaki, ki so specialisti na 

posameznih področjih. Naloga managementa športa je različna področja združiti in jih 

posredovati tekmovalcu. Športniki se morajo zavedati pomembnosti različnih področij, ki 

vplivajo na njegov vrhunski rezultat in morajo zato poiskati ustrezne ljudi. Okoli športnikov 

se zato oblikujejo ekipe strokovnjakov, ki te naloge tudi opravljajo. 

 

Poslovanje vrhunskega športnika z ekipo strokovnjakov z različnih področij lahko primerjamo 

s poslovanjem podjetja. Prav zaradi takšnega poslovanja lahko športnik išče podjetniške 

izzive, podvige in priložnosti tudi na tem področju. Za vsako uspešno opravljanje dela so 

potrebne določene človeške zmožnosti, ki jih opredeljujemo kot splet znanja, sposobnosti in 

motivacije. Poslovanje vrhunskega športnika, ko zasleduje vrhunske tekmovalne dosežke, in 

poslovanje podjetja je podobno. Zaradi tega lahko prenesemo spoznanja, ki veljajo za 

podjetja, tudi na vrhunskega športnika ali obratno. S tem lahko utemeljujemo podjetništvo kot 

izziv vrhunskega športnika. Problem človeških oziroma športnikovih zmožnosti je 

pridobivanje znanja, ki je potrebno za doseganje podjetniških oziroma poslovnih uspehov. 
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Kljub temu lahko trdimo, da je potrebno oceniti in razvijati športnikove zmožnosti kot celoto. 

Nekoliko manjši obseg znanja pa je potrebno nadomestiti na primer z drugimi sposobnostmi, 

ki lahko nadomestijo znanje. Seveda je nujno potrebno vsaj osnovno znanje, kajti brez znanja, 

sposobnosti in motivacije ne moremo govoriti o človeških zmožnostih za delo.  

 

Tako kot je zmaga za vrhunskega športnika v tekmi z drugimi vrhunskimi športniki posledica 

nečesa posebnega v danem trenutku, je tudi za podjetje določen tržni delež, ki ga dosega v 

nekem času, posledica nekega posebnega spleta aktivnosti, ki vodi do konkurenčnih prednosti 

nasproti ostalim podjetjem v panogi. Rekli bi celo lahko, da tako športnik kot podjetje 

dosegata trenutni monopol, ki zagotavlja dobiček, ki je večji od konkurentov. Poznavanje poti 

do zmage in izkušnje, ki jih vrhunski športnik spozna v toku športne kariere so potemtakem 

zelo podobne kot pri podjetjih. Dejstvo je, da takšne izkušnje vrhunski športnik lahko prenaša 

že med samo športno kariero kot tudi kasneje na podjetništvo oziroma posle, ki mu 

povečujejo njegovo celotno premoženje. 

 

Na kakšen način doseči trenutni monopol ali zaznati priložnost v določeni tržni niši, je 

vprašanje, s katerim se ukvarja vsak podjetnik, ko načrtuje nov posel. Kako ob snovanju 

novih idej razmišljati oziroma na kakšen način se lotevati konstruiranja novih poslov v 

sodobnem svetu, je uganka vseh podjetnikov, ki si želijo ustvarjati posle in v njih iskati svoje 

podjetniške priložnosti. Nekateri avtorji temu pravijo Funky business. Pravzaprav naj bi 

bodoči podjetnik razmišljal o nečem, kar je trenutno neuresničljivo, in poskuša rešiti problem 

ter ustvariti nemogoč posel. Dober primer je lahko mobilna telefonija, kjer si verjetno pred 

petdesetimi leti ni nihče izmed nas predstavljal, da bo praktično vsak imel svoj mobilni 

telefon. Za podjetniško razmišljanje je zanimivo tudi razmišljanje profesorja Porscheja, ki je 

dejal, da problem, ki se ga spomnijo človeški možgani, morajo znati človeški možgani tudi 

rešiti. Torej se tudi v sodobni družbi, ko tehnologija omogoča marsikaj, lahko poiščejo 

problemi, ki jih podjetniki lahko spremenijo v svoj podjetniški izziv. 

 

Vrhunski športnik za svoje rezultate v toku športne kariere prejema premije kot nagrade za 

rezultate. Premije mu predstavljajo dohodek, ki ga lahko usmeri v podjetniški izziv, v kolikor 

se zanj tudi odloči. Na takšen način lahko tudi financira svoj posel. Zaradi tega je smiselno 

načrtovanje in ustrezno vlaganje denarnih sredstev, ker lahko le na takšen način športnik 

povečuje svoje premoženje ali ga vsaj ohranja. Napačno bi bilo, če bi samo takšno vlaganje 

finančnih sredstev smatrali za podjetništvo in bi športnik samo v tem iskal svoje podjetniške 
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priložnosti. Podjetniški izziv naj bi vrhunskemu športniku pomenil izkoriščanje njegovega 

znanja, sposobnosti in motivacije, ki jo je že dokazal s svojimi vrhunskimi tekmovalnimi 

dosežki v kakršnihkoli novih poslih, ki so posledica njegovih lastnih idej. Ob tem ni 

pomembno, kako bo na primer pravno-formalno organiziran, temveč je potrebno njegov 

podjetniški uspeh meriti s povečevanjem, lahko tudi investitorjevega premoženja, ki je 

posledica njegovih podjetniških aktivnosti. 

 

V Sloveniji smo v preteklosti zasledili veliko primerov težav športnikov in športnih 

organizacij pri njihovem poslovanju. Posledice težav pri poslovanju v končni fazi vplivajo na 

samo športno panogo in športnike, ki se jim zaradi neustrezne politike zmanjšujejo možnosti 

za doseganje vrhunskih rezultatov. Prav dobro poznavanje posameznih področij poslovanja je 

za vrhunskega športnika najprej osnova za vrhunske tekmovalne dosežke, ker si s tem 

zagotavlja ustrezne pogoje za treninge in tekmovanja ter si s tem posledično odpira možnosti 

tudi po zaključku športne kariere. 

 

Prava kombinacija različnih možnosti v mejah zakonodaje šele zagotavlja konkurenčne 

prednosti nasproti ostalim bodisi tekmecem na športnih tekmovanjih bodisi na trgu. Menimo, 

da je za vsakega vrhunskega športnika pomembno temeljno poznavanje področij poslovanja 

oziroma poslovnih funkcij. V našem delu smo jih analizirali v tretjem delu magistrskega dela. 

Pri načrtovanju svojega poslovanja je smiselno, da vrhunski športnik: 

• oceni svoje pričakovane dohodke in si zagotoviti ustrezen pravno-formalni status, ki 

omogoča maksimalen ekonomski profit (povečevanje premoženja); 

• pripravi proračun in si zagotoviti ustrezna finančna sredstva za financiranje najprej 

športne kariere in kasneje morebitnega posla (sponzorski in drugi viri); 

• pripravi strategijo trženja svojih športnih rezultatov in kasneje poslov; 

• prouči organizacijo poslovanja in povezave z drugimi subjekti, pomembnimi za 

njegove športne ter poslovne dosežke; 

• neprestano izpopolnjuje in dopolnjuje svoje znanje; 

• pazi na lasten ugled zaradi vrednosti svojega imena kot neke vrste blagovne znamke. 

 

Aktivnosti, omenjene v prejšnjem odstavku, pomenijo osnovni koncept posla in predstavljajo 

izhodišče za pripravo dobrega poslovnega načrta ali načrtov. S poslovnimi načrti se bo 

športnik kasneje lahko loteval številnih poslov, privabljal druge investitorje ter ocenjeval 
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svoje poslovne ideje. Izdelava poslovnega načrta je neke vrste risanje zemljevida, ki kaže pot 

k ciljem in v končni fazi do uspešnega posla. Ljudje, ki se ukvarjajo z managementom športa, 

lahko športniku le pomagajo pri uresničevanju njegovih poslovnih ciljev, nikakor pa ne 

morejo namesto vrhunskega športnika opraviti temeljnega načrtovanja posla in njegovega 

osebnega poslovanja. Iz tega razloga je osnovno poznavanje podjetniških področij še posebej 

pomembno in je pogoj za podjetništvo kot izziv vrhunskega športnika. 

 

Področje športa je za športnika kot podjetnika zanimivo zaradi njegovega poznavanja še 

posebej tiste športne panoge, v kateri je nastopal kot vrhunski tekmovalec. Verjetno bo 

športnik svoje podjetniške izzive najprej iskal v tem segmentu, ni pa nujno. Prenašanje 

izkušenj iz panoge v panogo, torej neke vrste interdisciplinarno povezovanje znanj in izkušenj 

iz različnih področij je lahko dobra osnova za nove ideje in iskanje novih možnosti ter tržnih 

niš na drugih področjih. Po drugi strani lahko opazimo tudi ambicije podjetij po različnih 

povezavah s športniki, ki dobro poznajo vrhunski šport in iščejo nove možnosti pri osvajanju 

tržnega deleža. Združevanje človeških zmožnosti lahko vsem prinese dodatne koristi. 

Sodelovanje je zato za vse subjekte pomembno in vsaj v podjetništvu pomeni tudi ključ do 

uspeha. 
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Priloga 1: Primerjava gibanj cen delnic podjetij s športnimi artikli ali kot sponzorjev 

olimpijskih iger glede na čas olimpijskih iger v obdobju od 1998 do 2002 

 

Slika 1.1.: Borzi v Frankfurtu in Parizu 

Zimske OI Nagano
7/2 - 22/2 1998

Pol et ne OI sydney
15/9 - 1/10 2000

Zimske OI Salt  l ake cit y
8/2 - 24/2 2002

 
Vir: [URL:http://www.euroland.com/SiteFiles/start/start.asp], 26.12.2002. 
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Slika 1.2.: Borza v New Yorku 
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Vir: [URL:http://www.bloomberg.com/gcenter/gcenter.cgi], 26.12.2002. 
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Slika 1.3.: Borza v New Yorku 
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Vir: [URL:http://www.bloomberg.com/gcenter/gcenter.cgi], 26.12.2002. 
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Priloga 2: Glavni sponzorji in njihove blagovne znamkena prihodnjih olimpijskih igrah leta 

2004 in 2008 

 

Slika 2.1.: Pano nacionalnih sponzorjev in njihove blagovne znamke na poletnih olimpijskih 

igrah 2004 v Atenah - Grčija  

 
Glavni sponzorji:  

  
Hellenic Telecommunications Organisation 

(OTE - COSMOTE - OTENET Consortium) 
 

ALPHA Bank 
(prva grška privatna banka) 

 

  
 

Heineken/Athenian Brewery 

 

 
ERT (Hellenic Broadcasting Corporation) 

   
DELTA and FAGE 

(vodilni mlekarski podjetji v Grčiji) 

 

 
HYUNDAI HELLAS 

  
Hellenic Post 

 
 

 
SWATCH 

 
Uradni pokrovitelji: 

 

 

  
Ticketmaster 

 
SHELL HELLAS S.A. 

 

Vir: [URL:http://www.athens2004.com/page/default.asp], 28.12.2002. 
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Slika 2.2.: Pano sponzorjev in njihove blagovne znamke na poletnih olimpijskih igrah 2008 v 

Beijingu – Kitajska  

 

  
EC- FOUNDER CO.,LTD   

CAPINFO COMPANY LIMITED 

  
CHINA NETCOM CORPORATION LTD   

CHINA CONSTRUCTION FIRST DIVISION GROUP 

  
SHANGHAI GENERAL MOTORS CORPORATION 

LIMITED 
  

A.P.MOLLER-MAERSK GROUP 

  
BEIJING TOURISM GROUP 

  
CITIC GUOAN GROUP 

  
LEGEND COMPUTER SYSTEMS LIMITED   

XEROX (CHINA) LIMITED 

  
P&G (China) Ltd.  

  
BEIJING LI-NING SPORTS GOODS CO.,LTD   

TIANJIN DAWEI INCORPORATION LIMITED 

  
ZHUHAI CHIEF GROUP COMPANY 

  
CRYSTAL IMAGING 

 
YANGSHENGTANG CO.,LTD 

  
BEIJING DYNATON REFINEMENT CHEMICAL COMPANY 

LIMITED 

  
FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO.,LTD   

BLUE RIBBON BEER MARKETING CO.,LTD 

 
BEIJING TOP   

ACER INCORPORATED 

  

 
 

 

Vir: [URL:http://www.beijing-2008.org], 27.12.2002. 

 



 

 vii

Priloga 3: Strukturiranost športa v Sloveniji 
 

Tabela 3.1.: Pregled strukturiranosti športa v Sloveniji 
1. SPLOŠNI KONCEPT ŠPORTA 
Organizacija športa v Sloveniji temelji na aktivnostih federacij, zvez in klubov, ki delujejo neodvisno. Trenutno šport močno podpira država 
na nacionalnem, regionelnem in lokalnem nivoju. 
 
2. ZAKONODAJA 
Šport ni vključen v slovensko ustavo, temveč je definiran kot temeljna človekova pravica za fizično aktivnost vsakega posameznika.  
Odgovornost za razvoj športa je na strani države. Šport je vedno deloval po zakonu o zvezah, sprejetem leta 1974.  
Leta 1993 je Slovenija prvič v svoji zgodovini uvedla lasten, nacionalni program športa, ki temelji na Zakonu o športu. Pred razglasitvijo 
samostojnosti, leta 1991, je bila Slovenija del jugoslovanskega federalnega športnega sistema. 
Vlada podpira šport preko proračuna, kjer alocira sredstva preko večih skladov. 
Slovenija je 2. julija 1992 podpisala Evropsko kulturno konvencijo, ratificirala s tem Evropsko antidopinško konvencijo, Evropsko 
konvencijo o nasilju in slabem vedenju gledalcev na nogometnih tekmah. 4. februarja 1994 je vlada RS sprejela Evropsko športno listino, 
kjer so v njeni vsebini navedena priporočila pri sprejemanju zakonodaje na področju športa. Tudi ostale evropske listine je slovenska vlada 
priznala. 
Športni klubi in zveze v splošnem delujejo po lastnih statutih, osnovanih na temelju posebnih regulativ, ki veljajo za posamezen šport ter v 
skladu z omenjenim Zakonom o zvezah. 
 
3. VLADNE STRUKTURE 
3.1. Na nacionalnem nivoju 

1. Najpomembnejše vladno telo, odgovorno za šport na nacionalnem nivoju je Ministrstvo za znanost in šport, ki finančno podpira 
in spodbuja šport v njegovem razvoju, še posebej pa program »Šport za vse«. Odgovorno je tudi za športno vzgojo v javnem 
izobraževalnem sistemu od osnovne šole do univerze. 

2. Drugo pomembno vladno telo na nacionalnem nivoju je Svet za znanost in šport, ki predstavlja znanstveno ozadje za šolski šport 
in športno vzgojo ter razvija različna stališča za šolski športni učni načrt. 

3. Tretje je »pol-vladno« telo, Zavod za šport RS, ki sta ga ustanovila Nacionalni olimpijski komite – Združenje športnih zvez in 
Ministrstvo za znanost in šport. Zavod nudi ekspertno podporo obema ustanoviteljema. Njegova glavna naloga je vzpostavljanje 
nacionalnega informacijskega sistema za vsa športna gibanja. 

4. Naslednja zelo pomembna inštitucija je Inštitut za šport, ki je odgovorna za raziskovalno delo za potrebe športa v vseh njegovih 
dimenzijah. 

 
3.2. Na lokalnem nivoju 
Najpogostejša vladna telesa na lokalnem nivoju so Sekreteriati za odnose z javnostjo. Obstojajo le v večjih mestih (npr. Ljubljana, Maribor), 
medtem ko so v manjših mestih odgovorni za šport klubi in zveze, ki nastopajo bolj ali manj neodvisno. 
 
4. NE-VLADNE STRUKTURE 
4.1. Na nacionalnem nivoju 
Slovenski olimpijski komite-Zveza športnih zvez poleg promocije olimpijskih idealov skrbi tudi za kakovostni in vrhunski šport. Je osrednja 
nacionalna organizacija v športu, ki združuje in zastopa vse klube ali zveze posameznega športa, ki jih je 59 (59 različnih športov). Zastopa 
organiziran šport, kolektivne interese, vodi skupne finančne posle zvezam in predstavlja slovenski šport na mednarodnem področju.  
 
4.2. Na lokalnem nivoju 
Vsaka športna zveza za posamezen šport na lokalnem nivoju nastopa neodvisno, vendar v skladu s politiko športa, ker je članica Slovenskega 
olimpijskega komiteja-Zveze športnih zvez na višjem, nacionalnem nivoju. 
 
5. POSVETOVALNA TELESA 
5.1. Na nacionalnem nivoju 

1. Strokovni svet za šport predstavlja za Ministrstvo za znanost in šport splošno posvetovalno telo za politiko na področju športa. 
2. Strokovni svet za vrhunski šport kot posvetovalno telo slovenskih športnih zvez sprejema merila in pripravlja klasifikacije za 

vrhunski šport ter opravlja selekcijo nacionalnih reprezentanc za mednarodna tekmovanja, svetovna prvenstva in olimpijske igre. 
3. Komite za šolska športna tekmovanja je posvetovalno telo Ministrstva za znanost in šport za izobraževanje in vsebino šolskega 

športa. 
 
6. ŠOLSKI ŠPORT 
Uradna vladna telesa na nacionalnem nivoju so: Ministrstvo za znanost in šport, ki podpira in promovira šport; Svet za znanost in šport, ki 
razvija različne vsebine šolskega športa; Fakulteta za šport in Inštitut za šport ter Zavod za šport, ki odgovarjajo za izobraževanje in 
usposabljanje športnih pedagogov, trenerjev, opravljajo znanstveno in razvojno raziskovalno dejavnost v športu in skrbijo za športne 
programe izven vsebin izobraževalnega procesa. 
V splošnem športna vzgoja obsega 3 ure v programih šolskega izobraževanja in je pod nadzorom športnih pedagogov izven rednih 
izobraževalnih programov. 
Vir: http://www.spic.tv/dokumenti/sportne.html, 15.1.2003.
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Priloga 4: Podatki iz statističnega letopisa Republike Slovenije pomembni za šport 

 

Tabela 4.1.: Športno rekreativna dejavnost po spolu v Sloveniji do leta 1998 v % 
Oblika 
športne 

  moški     ženske   

aktivnosti 1986 1989 1992 1997 1998 1986 1989 1992 1997 1998 
Redna 29,5 25,5 28,2 32,8 34,4 13,7 12,1 14,5 26,4 29 
Občasna 33,8 39,7 36,8 24,2 26,5 36,6 36,7 36,8 17,6 18,1 

Vir: Statistični letopis RS, 1999, str. 174. 

 

Tabela 4.2.: Usposabljanje strokovnih kadrov v športu in diplomanti fakultete za šport 
Leto Udeleženci Udeleženci s pridobljeno 

usposobljenostjo 
Akademsko leto Diplomanti 

1988 1554 1185 1987/1988 60 
1989 1232 983 1988/1989 67 
1990 1147 794 1989/1990 65 
1991 1101 806 1990/1991 73 
1992 1067 901 1991/1992 106 
1993 971 828 1992/1993 43 
1994 610 534 1993/1994 63 
1995 1047 643 1994/1995 47 
1996 1345 987 1995/1996 76 
1997 1581 1156 1996/1997 89 
1998 1759 1275 1997/1998 60 

Vir: Statistični letopis RS, 2000, str. 180. 

 

Tabela 4.3.: Finančna sredstva iz državnega proračuna za programe športa v letu 1999 in 2000 

v mio SIT 
Programska točka Proračun 1999 Realizacija 1999 Proračun 2000 Realizacija 2000 

SKUPAJ 1431 1448 1655 1499 
Priznanja Stanka Bloudka 5 5 7 7 
Uradna tekmovanja športa invalidov 6 6 12 12 
Nezgodno in invalidsko zavarovanje 
vrh. Športnikov 

10 10 7 10 

Športna tekmovanja (OI, Alpe 
Jadran,...) 

20 20 30 37 

Šahovska olimpijada 2002 20 20 30 0 
Kandidatura ZOI 2006 10 30 - - 
Strokovne naloge s področja športa 59 56 83 78 
Šport za vse 75 75 88 176 
Sofinanciranje zavodov s področja 
športa 

103 103 118 120 

Šport otrok in mladine 199 199 224 176 
Investicije v športno infrastrukturo 230 230 264 63 
Vrhunski šport 695 695 792 770 

Vir: Statistični letopis RS, 2001, str. 185. 

 



 

 ix

Priloga 5: Analiza pogodb o nagrajevanju, sponzoriranju in drugem sodelovanju med 

vrhunskimi tekmovalci, nacionalno športno zvezo in podjetji 

 

Raziskavo smo opravili med slovenskimi športniki, funkcionarji v športnih klubih in med 
managerji v podjetjih. Rezultate raziskave pogodb o nagrajevanju, sponzoriranju in drugem 
sodelovanju med vrhunskimi tekmovalci, nacionalno športno zvezo in podjetji podajamo v 
nadaljevanju. Raziskava je bila izvedena v času od maja 2002 do januarja 2003. Pogovore 
smo opravili s tridesetimi vrhunskimi športniki, dvanajstimi športniki iz mladinskih 
reprezentanc, sedmimi funkcionarji v športnih klubih in trinajstimi managerji v podjetjih, ki 
vlagajo sredstva v šport. 
 

Zanimalo nas je mnenje in osebna analiza pogodbenih razmerij med športniki – vrhunskimi 

tekmovalci, klubi, nacionalno športno zvezo in podjetji. Vsebinske sklope razgovorov in 

sklenjenih pogodb smo razdelili na: 

• število pogodbenih strank v poslu, 

• podlago pogodbenemu razmerju, 

• obveznosti pogodbenih strank, 

• običajne klavzule pogodb, 

• trajanje pogodbenega razmerja, 

• zavarovanje posla. 

 

V tabeli 5.1. na naslednji strani povzemamo glavne ugotovitve, ki izhajajo iz pogodbenih 

razmerij med športniki, klubi, panožnimi zvezami in podjetji v Sloveniji. 
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Tabela 5.1.: Lastnosti pogodbenih razmerij med športniki, klubi, panožnimi zvezami in 
podjetji v Sloveniji 
Število pogodbenih strank v poslu 

Običajno so tri pogodbene stranke (športnik, panožna zveza in podjetje). Športniki sklepajo tudi individualne pogodbe s t.i. osebnimi 
sponzorji, vendar je teh primerov relativno malo. 
Opomba: Razmerje regulira organizacija (športna zveza), ki trži rezultate tekmovalcev. 
Podlaga pogodbenemu razmerju 

Podlaga pogodbenemu razmerju so pravilniki panožne športne zveze ali organizacije, katere član je tekmovalec in zakonodaja s področja 
obligacijskih razmerij. 
Obveznosti pogodbenih strank 

Podjetja skrbijo za: zagotavljanje kvalitetne opreme, izplačilo premij za rezultate tekmovalcu, prispevki za članstvo v sponzorskem krogu 
organizacije. 
Organizacija (panožna športna zveza) poskrbi za: obveznosti, ki izhajajo iz poslovnika sponzorskega kroga, ki ga upravlja zveza oziroma 
organizacija, zagotavljanje oglasnega prostora na oblačilih tekmovalcev na vseh javnih nastopih. 
Vrhunski tekmovalec se obveže, da bo: nosil opremo, ki je predmet pogodbenega razmerja na vseh javnih nastopih, kamor se prištevajo tudi 
tekmovanja, javni nastopi pred panoji, kjer je znak podjetja, ki je v pogodbenem razmerju. 
Običajne klavzule pogodb 

Če tekmovalec storji prekršek, se mu znižajo, odvzamejo ali celo dodatno zaračunajo premije. Klavzule o roku dospelosti za izplačilo premij 
(običajno se ga podjetja ne držijo), prenosu bonitet v naslednje tekmovalno obdobje (stalna mesečna premija), prenehanju obveznosti, če 
tekmovalec preneha biti član določene ekipe ali preneha s tekmovanjem. Opredeljeni so tudi odpovedni rok pogodbe in zaupnost 
pogodbenega razmerja. 
Trajanje pogodbenega razmerja 

Pogodbena razmerja se sklepajo za minimalno eno sezono. Običajna ciklizacija je olimpijsko obdobje, to je štiri leta. Razmerje se prekine, če 
tekmovalcu preneha članstvo v ekipi (reprezentanci) ali preneha z aktivnim tekmovanjem.  
Zavarovanje posla 

Zelo redko se pogodbena razmerja zavarujejo, kot tudi ni običajno zavarovanje tekmovalca kot obvezno za celotno zavarovanje posla in s 
tem zmanjševanje rizika. Podjetja si le pridržijo pravico do odpovedi pogodbe, dočim tekmovalcu te možnosti običajno ne dajo oziroma jo 
ostro sankcionirajo pri čemer jim pomaga še panožna zveza oziroma organizacija, ki posreduje pri sklepanju pogodbenega razmerja. 
Skupnega prevzemanja rizika običajno ni. 

Vir: Lastna analiza. 
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Priloga 6: Zakonodaja, ki ureja področje športa v Sloveniji 

 

Tabela 6.1.: Pregled zakonodaje, ki ureja področje športa v Sloveniji 

Temeljna 
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98)  
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00)  

Podzakonski akti 
Pravilnik o vpisu v razvid poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 50/99)  
Pravilnik o vpisu v razvid zasebnih športnih delavcev (Uradni list RS, št. 50/99)  
Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov (Uradni list RS, št. 50/90)  
Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99)  
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni list RS, št. 35/00)  
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35/00)  
Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00)  
Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport (Uradni list RS, št. 
49/00)  
Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 64/93)  
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 19/01)  
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (Uradni list RS, št. 36/00, 103/00)  

Za šport pomembna 
Zakon o Kobilarni Lipica  
Zakon o orožju  
Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa   
Zakon o varstvu pred utopitvami  
Zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih  
Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval  
Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah   
Zakon o društvih  
Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge  
Zakon o Bloudkovih priznanjih  
Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj  

Fundacija za šport 
Odlok o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji  
Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji  
Pravila Fundacije za finaciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji  
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za finaciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji  

Drugi normativni akti 
Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa  
Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov -kategoriziranih športnikov  

Vir: http://ares.spic.tv:1180/servlet/page?_pageid=782&_dad=portal30&_schema=PORTAL30, 
http://ares.spic.tv:1180/servlet/page?_pageid=664&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=373&_fid=46885&_fnavba
rid=1&_fnavbarsiteid=373&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=, 
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Priloga 7: Simulacija poslovnega rezultata glede na pravno-formalno organiziranost  
 
1. Status poklicnega športnika 
 
Predpostavke izračunov: 

• izpolnjevanje pogojev za registracijo, 
• upoštevani prihodki 1, 3 in 10 mio SIT, 
• normirani stroški 40%  
• olajšave izkoriščene v celoti (splošna 11%, + 3%). 

Ker gre za vrhunskega športnika pričakujemo, da mu prispevke za socialno varnost plačuje 
država. 
 
 
Tabela 7.1.: Simulacije izračuna dohodnine za leto 2001 v SIT  

 Simulacija 1 Simulacija 2 Simulacija 3 Opombe 
Prejeti dohodki 1.000.000 3.000.000 10.000.000 simulirano 
Socialna varnost - - - po zakonodaji 
Normirani stroški -400.000 -1.200.000 -4.000.000 40% - 53. člen ZD  
OSNOVA I 600.000 1.800.000 6.000.000  
     
Splošna olajšava 283.221 283.221 283.221 11% - 7. člen ZD 
3% računi 18.000 54.000 180.000 3% - 9. člen ZD 
SKUPAJ OLAJŠAVE 301.221 337.221 463.221  
     
Dohodnina 50.792 281.709 1.839.141 dohodninska lestvica 
Akontacije doh. 150.000 450.000 1.500.000 25% od osnove I 
     
Razlika 99.208 168.291 -339.141  

     

Skupaj 949.208 2.718.291 8.160.859  

Vir: Zakon o dohodnini, 1993, lasten preračun. 
Opomba: Pri izračunu smo upoštevali najboljšo možnost za vrhunskega športnika, in sicer da prispevke za 
socialno varnost plačuje država. V kolikor jih ne, potem se osnova za dohodnino ustrezno zmanjša na račun 
vplačanih prispevkov za socialno varnost. Višina prispevkov je odvisna od osnove, ki jo izberemo. 
 
 
Tabela 7.2.: Dohodninska lestvica za leto 2001 

nad do Znaša davek   
0 SIT 1.279.236 SIT  17%  

1.279.236 SIT 2.558.470 SIT 217.469 SIT + 35% nad 1.279.236 SIT 
2.558.470 SIT 3.837.708 SIT 665.201 SIT + 37% nad 2.558.470 SIT 
3.837.708 SIT 5.116.942 SIT 1.138.520 SIT + 40% nad 3.837.708 SIT 
5.116.942 SIT 7.675.412 SIT 1.650.215 SIT + 45% nad 5.116.942 SIT 
7.675.412 SIT  2.801.526 SIT + 50% nad 7.675.412 SIT 

Vir: Zakon o dohodnini, 1993, lasten preračun. 
 
 
2. Gospodarska družba 
 
 
Predpostavke izračunov: 

• izpolnjevanje pogojev za registracijo, 
• upoštevani prihodki 1, 3 in 10 mio SIT, 
• stroški plač za neto plačo 200.000 SIT/mesečno oz. 100.000 SIT/mesečno 
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• olajšave izkoriščene v celoti (splošna + 3%), 
• plačevanje stroškov računovodstva v višini 150.000 SIT/letno. 

 
 
Tabela 7.3.: Poenostavljena simulacija poslovnega izida za poslovno leto v 1000 SIT 

 Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 1/2 Sim 2/2 Sim 3/2 
Prihodki od prodaje 1.000 3.000 10.000 1.000 3.000 10.000 

- Stroški blaga, materiala in storitev 150 150 150 150 150 150 

- Stroški dela 4.800 4.800 4.800 2.160 2.160 2.160 

Čisti poslovni izid iz rednega delovanja -3.950 -1.950 5.050 -1.310 690 7.690 

       

Poslovni izid iz poslovanja  -3.950 -1.950 5.050 -1.310 690 7.690 

       

Dohodek športnika iz naslova plače (letno) 2.930.794 2.930.794 2.930.794 1.296.837 1.296.837 1.296.837 

Vir: Lasten preračun. 
 
 
Tabela 7.4.: Simulacije izračuna dohodnine za leto 2001 v SIT  

 Plača 1 Plača 2 Opombe 
Prejeti dohodki 2.400.000 1.200.000 simulirano 
Socialna varnost 888.540 392.052 po zakonodaji 
Normirani stroški - - 40% - 53. člen ZD  
OSNOVA I 1.511.496 807.948  
    
Splošna olajšava 283.221 283.221 11% - 7. člen ZD 
3% računi 45.345 24.238 3% - 9. člen ZD 
SKUPAJ OLAJŠAVE 338.566 307.459  
    
Dohodnina 201.098 85.083 dohodninska lestvica 
Akontacije doh. 731.892 181.920 25% od osnove I 
    
Razlika 530.794 96.837  

Vir: Zakon o dohodnini, 1993, lasten preračun. 
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Priloga 8: Slovar  
 
Angleško Slovensko 
Association of National Olympic Committee  
(krajše ANOC) 

Zveza nacionalnih olimpijskih komitejev 

Association of National Olympic Committees of 
Africa  
(krajše ANOCA) 

Zveza nacionalnih olimpijskih komitejev Afrike 

Business to Business (krajše B2B) elektronsko poslovanje med podjetji 
Business to Customer (krajše B2C) elektronsko trgovanje 
Business to Governement (krajše B2G) elektronsko poslovanje z državno upravo 
Carving smučanje s smučmi s poudarjenim stranskim lokom, 

kjer smučar izpeljuje zavoje brez oddrsavanja z 
večjimi nagibi v zavoj 

Customer to Business (krajše C2B) elektronsko trgovanje, npr. v smislu primerjave cen 
Customer to Customer (krajše C2C) elektronsko poslovanje med potrošniki; t.i. internetne 

dražbe 
Customer to Governement (krajše C2G) elektronsko poslovanje z državno upravo 
The Court of Arbitration for Sport (krajše CAS) Arbitražno sodišče za šport 
European Olympic Committees (krajše EOC) Evropski olimpijski komiteji 
Funky business poslovanje, podjetništvo, ki temelji na drugačnosti od 

drugih, kar omogoča konkurenčne prednosti 
Governement to Business (krajše G2B) elektronsko poslovanje z državno upravo; informiranje 

podjetij 
Governement to Customer (krajše G2C) elektronsko poslovanje z državno upravo; informiranje 

potrošnikov 
Governement to Governement (krajše G2G) elektronsko poslovanje z državno upravo; medresorsko 

informiranje 
International Olympic Committee (krajše IOC) Mednarodni olimpijski komite 
Internet največje globalno sestavljeno omrežje 
National Olympic Committee (krajše NOC) Nacionalni olimpijski komite 
Northamerican basketball Assossiation (krajše NBA) Severnoameriška košarkarska zveza 
Oceania National Olympic Committees (krajše 
ONOC) 

Nacionalni olimpijski komite Oceanije 

Olympic Council of Asia (krajše OCA) Olimpijski svet Azije 
Pan American Sports Organisation (krajše PASO) Pan-ameriška športna organizacija 
Play-off turnir najboljših ekip po preteku rednega dela 

tekmovanja 
Research and Development (krajše R&D) raziskave in razvoj; raziskovalno razvojna dejavnost 
strenghts, weaknesses, opportunities, threats (krajše 
SWOT) 

analiza prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti 

The Organising Committees of the Olympic Games 
(krajše OCOG) 

Organizacijski komite za pripravo olimpijskih iger 

The World Anti-Doping Agency (krajše WADA) Svetovna protidopinška agencija 
World Olympians Association (krajše WOA) Svetovna olimpijska zveza 
Francosko Slovensko 
manege jahalnica oz. prostor, kjer konji tečejo v krogu in jih 

dreser spodbuja z dolgim bičem 
Italijansko Slovensko 
maneggio ograjeno jahališče 
manegiare vodenje konj v ograjenem jahališču  
 
 

 


