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POVZETEK 

S projektno nalogo sem želela približati marketing v športu. V projektni nalogi sem najprej 
predstavila teorije osnovnega marketinga in marketinga v športu. Zadnji del projektne naloge 
se nanaša na predstavitev marketinga v športni organizaciji. Na primeru nogometnega kluba 
Maribor sem s pomočjo podatkov, pridobljenih iz nogometnega kluba, zajela in opisala 
različne načine za uspešno predstavitev kluba v javnosti, pospeševanje prodaje, osebno 
prodajo, medijsko pokritost in način kako pridobiti čim več privržencev in sponzorjev ter si 
na takšen način omogočiti nemoteno poslovanje in ugled kluba.  

Ključne besede: marketing v športu, sponzorstvo, pospeševanje prodaje, medijska pokritost, 
ciljna skupina, odnosi z javnostmi, nogometni klub. 

SUMMARY 

I embarked on this project thesis with the desire to become acquainted with sports marketing. 
The project thesis first presents the basic marketing theory and marketing used in the sports 
sector. The second part comprises the presentation of marketing in a specific sports 
organisation. The thesis focuses on the Maribor Soccer Club. Using data obtained from the 
soccer club, various ways for successfully presenting the club to the public, promoting sales, 
personal sales, media coverage, sponsorship and acquiring as many adherents and sponsors as 
possible are given which will enable the club uninterrupted operations and strengthen its 
image.  

Keywords: sports marketing, sponsorship, sales promotion, media coverage, target group, 
public relations, soccer club. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Obravnavani problem se navezuje na področje marketinga, in sicer marketinga v športu s 
poudarkom na sponzorstvu.  

Šport je danes zelo širok svetovni družben pojav. Z globalizacijo sta se njegova razvejanost in 
pomen še povečala. Njegova najbolj vidna metoda se kaže prek različnih športnih dejavnosti, 
najpogosteje kot tekmovanja, prek različnih povezav na makroekonomski ravni (turizem in 
prosti čas, proizvodnja in trgovina športne opreme, oblačila in obuvala, proizvodnja zdrave 
hrane, različne storitvene dejavnosti, povezane z zdravim načinom življenja) pa postaja tudi 
vse bolj pomemben dejavnik nacionalnih ekonomij (Jurak 2007, 9). 

Udeleženci v športu se razlikujejo, in sicer od profesionalcev do amaterjev. Pri razlikovanju 
le-teh imajo veliko vlogo finance. Pri tem pa je povsem jasno, da si prvi danes ne morejo 
zagotoviti vrhunskih pogojev brez sponzorjev ali pokroviteljev. 

V šport je treba vlagati, za to pa so potrebna sredstva, ki jih športne organizacije velikokrat 
pridobijo prav z ustreznim marketinškim programom in seveda z dobrimi rezultati. Na trgu je 
veliko konkurence, ki si želi pridobiti čim več financ oziroma sponzorskega denarja. Vsi klubi 
si prizadevajo, da bi danes bili konkurenčni oziroma uspešnejši od svojih tekmecev. Ta 
tekmovalnost pa se ne pokaže zgolj na igrišču, temveč tudi v sami ekonomiji in ne nazadnje 
uspešnosti marketinškega programa.  

Retar (1996, 115) ugotavlja: »Sponzoriranje športa je celovita menjava med sponzorjem in 
sponzorirancem, pri kateri dobi sponzor v zameno za sponzoriranje njemu ustrezno in 
primerno povračilo, sponzoriranec pa finančna ali druga sredstva za uresničitev svojega 
poslanstva.«  

Sponzoriranje je bistvenega pomena za razvoj športne organizacije. V prvi vrsti so pomembni 
rezultati, ki pa brez dobro podprte ekonomije velikokrat ne pridejo do izraza oziroma niso 
dolgoročni. Kljub rezultatski uspešnosti velja, da brez uspešnega marketinga športne 
organizacije težje prihajajo do sponzorjev in s tem do pomoči v različnih oblikah.  

Tako se uspešni klubi le redkokdaj soočajo s to problematiko, a jasno je, da ta uspešnost ne 
sme nihati, če si želijo obdržati pokrovitelje. Slabi rezultati ali neučinkovit marketinški 
program ni edini problem, ki se pojavlja pri težavnem pridobivanju sponzorjev. 

Šugman in drugi (2006, 226) ugotavljajo: »Ob pričakovanih spremembah v slovenskem 
gospodarstvu (koncentracija lastništva, prodaje podjetij tujcem) bo športni menedžment moral 
skrbno spremljati tudi spremembe v ciljih sponzoriranja.« 
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To še posebej velja za slovenske klube, saj vemo, da v Sloveniji ni tako velikega vlaganja v 
šport in ni takšnega marketing kot v drugih evropskih državah. V Sloveniji si klubi ne morejo 
zagotoviti dovolj finančnih sredstev zgolj od prodaj vstopnic, televizijskega oglasnega bloka 
ali od prodaj športnih artiklov. Zato je prisotnost sponzorjev izjemnega pomena.  

V Sloveniji je zgolj nekaj velikih močnih podjetji, ki si lahko sponzorstvo privošči, in sicer v 
večjih zneskih, vsekakor pa ne toliko kot v drugih evropskih državah.  

Podjetja izberejo predvsem športne organizacije, ki nizajo uspehe in skrbijo za svoj ugled ter 
so dolgoročno uspešne in se na takšen način promovirajo ne le v Sloveniji, ampak tudi zunaj 
meja. 

1.2 Cilji in namen naloge  

Namen projektne naloge je obravnavati osnove marketinga v športu ter ga na konkretnem 
primeru nogometnega kluba predstaviti ter ugotoviti vzroke za pridobitev sponzorstva, 
zadovoljstvo sponzorjev glede na vloženi denar ter na osnovi pridobljenih podatkov podati 
predloge za izboljšanje stanja marketinga nogometnega kluba.  

Cilj projektne naloge je analizirati, proučiti pomen in uporabnost marketinga v športu s 
poudarkom na sponzoriranju, pri tem pa upoštevati elemente marketinškega komuniciranja 
(oglaševanje, prodaja, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo). Sestavni del projektne 
naloge bo tudi proučiti ciljne skupine, trženjsko komuniciranje, sponzorstvo in medijsko 
pokritost na konkretnem primeru nogometnega kluba Maribor in ugotoviti, kakšen je proces 
marketinga v nogometne klubu, ter podati predlog za izboljšanje marketinga v nogometnem 
klubu.  

1.3 Metode dela 

Zaključna projektna naloga temelji na teoretičnem delu. Pri pisanju naloge si bom pomagala z 
domačo in tujo literaturo ter z internetnimi viri. V zadnjem delu naloge bom podatke pridobila 
od športne organizacije nogometnega kluba Maribor.  

Pri tem bom uporabila različne metode dela: 
 metode deskripcije ali opisovanja, 
 metode kompilacije ali prevzemanja, 
 metode komparacije ali primerjave, 
 statistične metode, 
 induktivno-deduktivno metodo ali metodo sklepanja iz posameznih primerov. 
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Pri delovanju marketinga na primeru nogometnega kluba Maribor bom podatke pridobila z 
intervjuji, in sicer z osebami, ki so pristojne za to (odnosi z javnostmi, marketing), in z 
literaturo, ki mi jo bo športna organizacija posredovala. Nekatere podatke bom prikazala v 
obliki tabel in grafov z dodatno razlago.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Predpostavke, na katerih temelji projektna naloga: 
 Šport je vedno bolj prisoten in pomemben v naših življenjih in višjo stopnjo pomembnosti 

pričakujemo tudi v prihodnosti. 
 Tako športna društva kot igralci s svojim uspehom vsekakor vplivajo na ljudi, ki nogomet 

spremljajo. 
 Marketing v Sloveniji ni na isti stopnji, kot je v drugih gospodarsko in športno uspešnih 

državah EU.  
 Športne organizacije, ki nizajo uspehe, lažje pridejo do sponzorskih sredstev. 
 Marketinško komuniciranje je bistvenega pomena pri pridobivanju sponzorjev. 

Povsem jasno je, da je marketing v športu postal pomemben dejavnik tako v svetu kot tudi pri 
nas. Nekateri klubi skrbno varujejo podatke znotraj okolja. Omejitev, ki bi lahko nastala pri 
pisanju projektne naloge, je omejitev le na en športni klub, in sicer NK Maribor. Projektna 
naloga bo temeljila predvsem na strokovni literaturi, mojem dosedanjem znanju, ki sem ga 
pridobila skozi izobraževanje, in omejenih podatkih s strani kluba.  



4 

2 MARKETING V ŠPORTU 

2.1 Definicija in opredelitev marketinga  

Definicija ali opredelitev marketinga je predvsem odvisna od izhodišča, na katerega se bomo 
usmerili. V osnovi je marketing enak, odtenki različnosti se pojavijo glede na področje 
oziroma panoge, v kateri organizacija deluje. Veliko je ljudi, ki marketing uvrščajo zgolj v 
prodajo in oglaševanje, vzrok za to pa je vsakodnevni stik z različnimi oblikami marketinških 
aktivnosti, kot so izpostavljanje različnim reklamnim panojem, televizijskim oglasom, 
časopisnim oglasom, promocijskim letakom, prodajnim klicem itd., ki nam neprestano 
»vsiljujejo« nakup in na takšen način ustvarijo podzavestno željo po določenem nakupu. 
Kljub temu je marketing veliko več.  

Odkar se je izraz marketing ob začetku 20. stoletja pojavil v ameriški strokovni literaturi, 
obstajajo razprave o ustrezni opredelitvi marketing. Ena izmed najbolj posrečenih opredelitev 
marketinga (Kotler 1972): »Marketing je zavestno ustvarjanje hotene reakcije ciljne skupine z 
oblikovanjem in ponujanjem določenih (uporabnih, op. p.) vrednosti.«  

Reakcija ciljne skupine, ki jo izvajalec marketinga hoče zavestno (ciljno) ustvariti, je odvisna 
od konkretnih stanj in gibanj ponudbe ter povpraševanja, v katerih nastajajo (možni) 
udeleženci v menjalnih procesih (Snoj in Gabrijan 2008, 21). 

Prav tako Kotler (2004), eden od največjih trženjskih gurujev, navaja, da je trženje tako 
družben kot vodstven 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. Osnovne sestavine te opredelitve so: potrebe, želje in povpraševanje, izdelki, 
vrednost, strošek in zadovoljstvo, menjava, transakcija in odnos, trgi, trženje in tržniki 
(Makovec Brenčič 2008, 13). 

Pojem trženje se je prvič pojavil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in se je skozi leta 
izjemno razvijal ter ima v današnjem času pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. 
Uporabniki imajo širok asortiment različnih ponudb od zdrave prehrane, obutev in oblačil, 
različnih športnih storitev itd. 

Mullin, Hardy in Sutton (2000, 9) poudarjajo, da je izredno pomembno razumeti, da je trženje 
v športu sestavljeno iz dveh vej: 
 trženje športnih izdelkov/storitev/dogodkov/športnikov pri porabniku športa; 
 trženje drugih končnih porabniških in industrijskih izdelkov ali storitev z uporabo tržnega 

komuniciranja. 

Gre torej za razliko med trženjem športa in trženjem prek športa, čeprav se področji 
medsebojno tudi vseskozi prepletata in dopolnjujeta. Trženje prek športa se neposredno 
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navezuje ne tiste dejavnosti, ki šport uporabljajo kot komunikacijsko osnovo, medtem ko se 
trženje športa bolj nanaša na športne subjekte ter blagovne znamke športne opreme. Vendar 
globalen trg narekuje smernice, ki vse bolj brišejo meje trženja športa in trženja prek športa. 
To velja na različnih ravneh – tako pri športnih opremljevalcih kot tudi športnih subjektih in 
medijih, ki se medsebojno strateško povezujejo in dosegajo boljše poslovne rezultate 
(Makovec Brenčič 2008, 14). 

Ko govorimo o marketingu v športu, imamo v misli marketinški splet kot celovit in 
prevladujoč družbeni odnos na področju športnega trga, ki kateremukoli kupcu ponuja 
kakršnekoli športne programe (Retar 2006, 77). 

Šugman in drugi (2006, 212) so mnenja, da mora športna organizacija zasnovati primeren 
program, poiskati ustrezne poti do uporabnika in ga spodbuditi, da se na ponudbe odzove. 
Vodilne športne organizacije so ustvarjalne, iščejo nove vsebine in oblike, kako se približati 
uporabniku. Racionalizirati morajo svoje marketinške aktivnosti in uresničiti takšne, ki dajejo 
nove vire. S tem lahko postanejo konkurenčne na športni sceni, kjer morajo športno dejavnost 
povezati z »zabavo« in predstavo.  

Do osamosvojitve Slovenije k procesu trženja (marketinga) športnih organizacij ni bilo 
pravega pristopa, ker trženje (marketing) ni bilo menjava. V predhodnem obdobju pa je ta 
aktivnost prevladujoča usmeritev vsake športne organizacije, če želi povečati učinkovitost, 
ohraniti ali razširiti svoj trg, pridobiti javnost, skratka, se razvijat. Trženjski ali marketinški 
pristop omogoča hitro odzivnost, ki je v skladu s povpraševanjem, načrtovanim oglaševanjem, 
skrbno prodajo, kakovostno zasnovo in izvedbo programa, nadzorom (Šugman in drugi 2006, 
212).  

2.2 Menjalni proces v športu 

Menjava blago za blago, blago za denar, storitve za denar, blago za storitve so procesi, ki so 
se razvijali skozi stoletja. Menjalni proces nas spremlja na vsakem koraku. Danes si življenja 
ne moremo predstavljati brez menjalnih procesov, s katerimi si zagotovimo vire, in ne 
nazadnje z menjavo zadovoljimo svoje potrebe.  

Menjava je dajanje in prejemanje uporabne vrednosti (koristi) med dvema ali več udeleženci. 
Vsak vstopa v menjavo, zato da nekaj pridobi. Za pridobitev želene vrednosti pa mora v 
zameno dati protivrednost, ki zanj predstavlja stroške (ceno, vložek). Ti stroški pa so za 
drugega udeleženca v menjavi lahko uporabne vrednosti (Snoj in Gabrijan 2008, 43). 

Shank (1999, 29) podaja pet pogojev za proces menjave: 
 obstajati morata najmanj dva udeleženca; 
 vsak izmed udeležencev ima nekaj, kar predstavlja vrednost za drugo stran; 
 vsaka stran je sposobna komunikacije in dostave; 



6 

 vsaka stran je svobodna pri sprejemu ali zavrnitvi ponudbe; 
 vsaka stran verjame, da je primerno ali želeno kupčevati z nasprotno stranjo.  

Shank (1999, 29) navaja:  
 športni gledalci izmenjujejo svoj denar, čas in/ali osebno energijo s športnimi ekipami za 

zabavo in uživajo ob gledanju dogodka;  
 športni udeleženci izmenjujejo svoj čas, energijo, denar za udeležbo v športu zaradi 

boljšega in kakovostnejšega življenja, ki ga šport prinaša; 
 sponzorske organizacije v zameno za denar ali produkt sodelujejo oziroma se povezujejo z 

različnimi igralci, ekipami, športnimi dogodki itd.  

Šugman in drugi (2006, 167) so prepričani, da trženje oziroma marketing ni (samo) prodaja, 
ampak gre v bistvu za proces menjave. Tudi v družbi se je menjava uveljavila kot način, kako 
priti do izdelka. Samo dejstvo, da imamo ljudje potrebe in želje, še ne more v celoti opredeliti 
trženja oziroma marketinga in dolgotrajnega obstoja. Naše trženjske oziroma marketinške 
aktivnosti se začnejo, ko se ljudje odločajo, da bodo z menjavo zadovoljili svoje potrebe in 
želje.  

2.3 Ciljne skupine športne organizacije 

Izraz športna organizacija je nedoločen in pravno neopredeljen. Uporabljamo pa ga lahko kot 
generičen pojem za vse subjekte, ki se s športom ukvarjajo kot s svojo dejavnostjo.  

Zato iz tega pojma izključujemo tiste organizacije, ki so sicer športu blizu in so pogosto zanj 
odločilnega pomena, vendar je vsebina ali metoda njihovega dela drugačna. Tako na primer 
za športne organizacije ne moremo šteti tistih, ki se ukvarjajo z izrazito komercialno 
dejavnostjo, čeprav je v zvezi s športom (na primer marketinška podjetja, podjetja, ki 
proizvajajo ali prodajajo športno opremo, tista, ki posredujejo različne storitve v športu), prav 
tako ne organizacij iger na srečo (kadar te uporabljajo športne rezultate), medijev (časopisnih 
in radiodifuznih organizacij) ter pedagoških in raziskovalnih ustanov na področju športa 
(Bergant Rakočević in drugi 2008, 42). 

Snoj in Gabrijan (2008, 47) pravita: »V menjavi vsak udeleženec da nekaj, da nekaj dobi, 
torej je sočasno dobavitelj in odjemalec. Uporabne (proti)vrednosti, ki jih organizacija 
oziroma izvajalec marketinga hoče prejeti od svojih dobaviteljev oziroma odjemalcev, so 
lahko v različnih pojavnih oblikah oziroma njihovih kombinacijah; denar, blago, storitve, 
blago in storitve, storitve in ideje …« 

Ker se trženje ukvarja prav z nami, porabniki, moramo najprej ugotoviti, kdo vse smo tisti, ki 
sodimo v ta nabor, ki jih poskuša zadovoljiti organizacija (Shank 2005 v Makovec Brenčič 
2008, 15): 
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 gledalci, navijači, opazovalci (gledalci kot odjemalec), 
 udeleženci v športnih aktivnosti (športnik kot odjemalec), 
 podjetja, organizacije, ki sponzorirajo šport (sponzor kot odjemalec). 

Makovec Brenčič (2008, 15) navaja, da smo pri tem porabniki: 
 organizirani/neorganizirani, 
 amaterji: vsi nivoji neprofesionalnega povezovanja, npr. šole, posamezniki, 
 profesionalci. 

Med vsemi udeleženci oziroma navedenimi skupinami prihaja do različnih menjalnih 
procesov. Trop (2005, 23–24) trdi naslednje:  

 Gledalec kot odjemalec 
Med gledalcem kot odjemalcem in športno organizacijo slednja ponuja gledalcem 
zabavo, veselje, druženje, sprostitev, objekt s sedeži, hrano in pijačo, animacijo med 
odmori, parkirni prostor, v zameno pa gledalci plačajo vstopnino, kupijo spominke 
(navijaške drese, šale, kape) in širijo dober glas. 

 Športnik kot odjemalec 
Med športnikom kot odjemalcem in športno organizacijo prav tako prihaja do menjalnih 
procesov. Pri tem športni klub nudi treninge, športno opremo, igranje tekem na 
prvenstvih, plačo, medtem ko jim športniki s svojim igranjem zagotovijo sponzorske 
pogodbe, gledalce in poslušalce. 

 Sponzor kot odjemalec  
Prav tako je v menjalnih procesih pomemben odnos med sponzorji in organizacijo. V 
zameno za sponzorjev denar, ki je pomemben vir finančnih sredstev, mu je organizacija 
pripravljena ponuditi različne oglasne prostore na športnih površinah, dresih in športnih 
pripomočkih. Tudi različne oblike sporočil v medijih tukaj niso izvzete.  

2.4 Marketinški splet 

Po Kotlerju (1996, 98) je trženjski splet ključni koncept v moderni trženjski teoriji. Gre za niz 
trženjskih instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi svojim trženjskim ciljem na 
ciljnemu trgu (Makovec Brenčič 2008, 18). 

Instrumente trženjskega spleta je McCarthy (1968 povzeto po Kotler 1996) razdelil na štiri 
prvine in jih poimenoval 4 P: produkt (izdelek ali storitev), prodajne cene, prodajne poti in 
trženjsko komuniciranje. Njegovo razdelitev je dopolnil Lauterborn (1990), ki je 4 P povezal s 
4 C: potrebe in želje kupca, kupčevi stroški, pripravnost in komunikacija (Šugman in drugi 
2006).  
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Makovec Brenčič (2008, 19) pravi: »Med vsemi elementi trženjskega spleta je 
najpomembnejši produkt (izdelek/storitev). Dober produkt ima med posameznimi elementi 
največjo možnost, da zadovolji porabnike. Toda le malo porabnikov se bo približalo zgolj 
zaradi produkta, saj ga morajo poznati (trženjsko komuniciranje), biti mora cenovno dostopen 
(cena), poleg tega pa še čim lažje dosegljiv (tržne poti). Produkt se mora ujemati in 
dopolnjevati z drugimi sestavinami trženjskega spleta. Zato so sestavine med seboj soodvisno 
povezane in neločljive.« 

Mullin, Hardy in Sutton (2000, 163) so mnenja, da morajo tržniki vedeti, da v trženju športa 
obstaja zelo širok razpon produktov, ki potrebujejo določitev cene: npr. športna oprema, 
oblačila, vstopnice, članarine, startnine, licenčne pravice, informacije prek medijev, 
zastopništvo, sponzorstvo, najemnine objektov itd.  

Športni produkt je kompleksen, saj gre za heterogeno zmes izdelkov in storitev, ki ga 
sestavljajo različne izdelčne in/ali storitvene ravni. 

Zaradi heterogenosti mora biti športni produkt dostopen prek različnih (prodajnih) poti. 
Bistvo prodajnih poti je najti najbolj učinkovite načine, kako porabniku približati produkt 
(Makovec Brenčič 2008, 20). 

Shank (1999, 424–430) navaja različne distribucijske kanale v športu: 
 kraj oziroma lokacija (dvorana, stadion, okolica): poleg zabave in vzdušja na stadionih in 

v dvoranah so za lokacijo športnega produkta pomembni urejena parkirišča, dostopna 
lokacija, atraktivne restavracije, nakupovalni centri, udobje na stadionu in v dvoranah …  

 prodaja vstopnice: v tem trženjskem kanalu je pomembno sodelovanje služb prodajnega 
osebja, tehnične podpore, podpore strankam in oglaševanja;  

 mediji in športni mediji: zaradi priljubljenosti in atraktivnosti različnih športov so mediji 
pomemben dejavnik pri prenosu dogodka h končnemu gledalcu. Mediji, ki se v športu 
največkrat pojavljajo, so televizija, tiskani mediji, internet, radio, telefonske športne linije 
itd.; 

 geografska lokacija: tržimo lokalno (občina, regija, država) ali globalno. 

Vsi elementi trženjske spleta so pomembni in se morajo med seboj prepletati. Da bi se 
dogodek oziroma izdelek prodajal, je potrebno trženjsko komuniciranje. Potrebno je tudi 
promocijsko načrtovanje.  

Shank (1999, 319) trdi, da je promocija eden izmed pomembnejših elementov trženjskega 
spleta, ki vključuje oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebno prodajo, odnose z javnostmi in 
sponzorstvo. Veliko športnih organizacij uporabi kombinacijo naštetih metod trženjskega 
komuniciranja in si na takšen način poskuša ustvariti dobro ime, dobro prodajo in ne nazadnje 
dobiček.  
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE V ŠPORTU 

3.1 Oglaševanje v športu 

Oglaševanje smo do nedavnega imenovali kar propaganda. Beseda izhaja iz latinske besede 
clamare ali reclame. V starih časih je oglaševanje potekalo neposredno, torej so trgovci na 
trgu kričali, da bi opozorili na svoje izdelke.  

Danes pa je oglaševanje nekaj povsem drugega. S pravim pristopom, načrtovanjem in 
privlačnim načinom je glavni cilj pritegniti pozornost kupca na oglaševane izdelke ali storitve. 
V oglaševanju se pojavlja menjalni proces, saj oglaševanje ni zgolj ustvarjanje oglasov ali 
tiskanje plakatov. Oglaševanje je veliko več, saj gre za oglaševalni splet, ki vključuje različne 
elemente, in sicer gre za marketinško filozofijo.  

Snoj in Gabrijan (2008, 181) pravita, da je oglaševanje plačano komuniciranje izvajalca 
marketinga (naročnika, plačnika, financerja) s ciljnimi skupinami prek množičnih medijev. 

Šport je praviloma že sam po sebi privlačna dejavnost, zato je njegovo oglaševanje, če se ga 
seveda pravilno lotimo, lažje in učinkovitejše.  

Oglaševanj v okviru športa ima številne razsežnosti. Lahko poteka na oglasnih površinah, ki 
so v športu namenjene oglaševalcem – gre za oglaševanje na prizorišču, na oglasnih panojih 
športnih objektov, napisanih na tekmovališču, dresih itd. Največ pa je še vedno oglaševanja v 
medijih – televiziji, radiu, spletnih straneh, novih medijih, tudi na prostem (Makovec Brenčič 
2008, 29). 

Ko načrtujemo strategijo, je nadvse pomembno, da upoštevamo naslednjih pet elementov 
(Retar 2006, 99–100): 
 Cilj: Opredeliti moramo problem, ki ga želimo rešiti. 
 Ciljna skupina: Kdo so naši najpomembnejši kupci? 
 Odločilna prednost: Zakaj ne bi potrošniki kupovali naših storitev? 
 Primerjalna prednost: Zakaj naj bi potrošnik našem oglasu verjel? 
 Pristop: Kako predstaviti osebnost naše storitve? 

Športne organizacije so posebne. V oglaševanju se od drugih organizacij razlikujejo prav po 
tem, kaj oglašujejo oziroma tržijo. Tržijo lahko svoje površine, prostore in ne nazadnje svojo 
lastno organizacijo. Športna organizacija oziroma nogometni klub Arsenal oglašuje oziroma 
promovira svoje »ime« in svojo organizacijo na različne načine. Za oglaševanje pa 
uporabljajo ključen element, in sicer »nogometne zvezdnike«, ki sodelujejo pri različnih 
izobraževanjih, pri dobrodelnosti, družbenih aktivnostih ipd. Osebe, ki so znane in 
priljubljene, največkrat pritegnejo pozornost kupcev ali uporabnikov storitev.  
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Ciljno usmerjanje promocijske aktivnosti ali oglaševanja mora biti jasno. Retar (2006, 106) 
meni, da ni učinkovito čezmerno povečevati obsega obstoječih promocijskih aktivnosti, 
ampak je treba izboljšati kakovost oglaševalskih kampanj, delovati usmerjeno in nagovarjati 
ključne ciljne skupine, ki se ukvarjajo s športom. 

Kotler in Keller (2006, 569) navajata naslednje cilje oglaševanja: 
 cilje informiranja; 
 cilje prepričevanja; 
 cilje spominjanja (na nekaj); 
 cilje podpiranja že sprejete odločitve. 

Realni cilji so vedno dobro vodilo športne organizacije na vseh področjih, prav tako je tudi v 
tem primeru na področju oglaševanja. Odgovor na vprašanje, kako dobro je oglaševanje in ali 
je zadovoljilo cilje, ki smo si jih zastavili, dobimo z merjenjem oglaševanja. 

Uspešno oglaševanje je treba meriti, da pridemo do končnih rezultatov oglaševanja, ki smo ga 
izvedli.  

Samo s skrbno izbranimi objektivnimi in merljivimi kazalci lahko ocenjujemo uspešnost in 
učinkovitost promocijske aktivnosti tako pri dosegu ciljne skupine, prepoznavnosti 
promocijskega sporočila kot pri priklicu in odzivu na posredovano sporočilo oziroma 
povabilo k aktivnemu športnemu načinu življenja.  

Z izvajanjem in umeščanjem navedenih smernic v nacionalne in lokalne programe 
promocijskih aktivnosti na področju promocije gibanja, športa in zdravja s posebnim 
poudarkom na ciljnih, kakovostnih, prepoznavnih in merljivih aktivnostih lahko pričakujemo 
hitrejše in večje premike v zmanjševanju števila športno povsem neaktivnih ter s tem tudi 
posledično povečanje števila prebivalcev Slovenije, ki so že športno dejavni (Retar 2006, 
107). 

3.2 Pospeševanje prodaje v športu  

Pospeševanje prodaje zajema aktivnosti marketinškega komuniciranja, ki jih organizacija 
oziroma izvajalec marketinga uporabi z namenom takojšnjih in kratkoročnih učinkov pri 
ciljnih skupinah: lastno osebje, primarni in sekundarni udeleženci (Snoj in Gabrijan 2008, 
183). 

K pospeševanju prodaje prištevamo vse ukrepe, ki kratkoročno spodbujajo potrošnike k 
nakupu. Sem sodijo nagrade, natečaji, sejmi, predstavitve izdelkov, ugodnosti pri prodaji, 
kuponi itd., skratka, vsa nerutinska prodajna prizadevanja (Starman in Hribar 1994, 18). 
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Orodja, ki jih uporabljamo pri pospeševanju prodaje, so nekoliko bolj raznovrstna (Tavčar 
2002, 188): 
 doseganje ciljnih prejemnikov: stresanje sporočil med osebe, ki niso odjemalci, pri 

uporabnikih zmanjšujejo učinkovitost; doseganje je lažje zagotoviti v osebnem kot v 
medijskem komuniciranju; 

 doseganje pozornosti: sporočila naj prodrejo skozi zaznavne pregrade, ki se jih prejemnik 
zaveda; ob konkurenčnih sporočilih naj prejemnik sporočilo zazna namerno ali vsaj 
naključno in ga zardi vsebine sprejme; 

 vzbujanje občutkov: sporočilo naj deluje na zaznavanje prejemnika in vzbudi čustva, 
jakost čustev je mogoče meriti po odzivih; 

 pomnjenje: prejemnik naj pomni čim večji del posredovanih informacij; postanejo naj del 
njegove predstave o storitvi, izvajalcu, podjetju; 

 naklonjenost: sporočilo naj zadane podzavestne potrebe, vzbudi željo in obeta izpolnitev; 
prejemnika naj prepriča; 

 zanimanje: sporočilo naj toliko spodbudi zanimanje prejemnika, da se ta ukvarja z njim in 
da obravnava ponujeno storitev/izdelek kot možen nakup; 

 informiranost: zaradi nesnovnosti in zlasti pri kompleksnejših storitvah je ključno 
informiranje o vsebini, obsegu in poteku storitve/izdelka; 

 proženje nakupov: sporočilo naj sproži nakup, pritegne odjemalca od konkurence ali ga 
zdrži zase ter tako povečuje ali vsaj ohranja raven prodaje storitve/izdelka.  

Pri pospeševanju prodaje v športu pa se vse bolj uveljavlja tako imenovani »merchandising«. 
V okviru trženja v športu (športnih subjektov) je pomen »merchandisinga« nekoliko 
drugačen, saj se ne nanaša toliko na izvajanje aktivnosti na prodajnem mestu, temveč 
predvsem na izdelke. Zajema vse izdelke, kot so športna oprema, prostočasni tekstil (tudi 
izdelki športne mode; angl. sport fashion) in dodatki (angl. accessories), ki so označeni s 
simbolom (logotip/grb) športnega subjekta (Makovec Brenčič 2008, 21).  

V tujih najmočnejših ligah so te številke bistveno višje. Prihodki iz naslova »merchandisinga« 
v petih najvišjih evropskih nogometnih ligah so prikazani na sliki 1.  
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Slika 1: Merchandising v najmočnejših evropskih ligah 
Vir: Štraus 2011, 32. 

3.3 Osebna prodaja 

Shank (1999, 296) pravi: »Osebna prodaja v športu je interaktivna oblika medsebojnega 
komuniciranja, ki skrbi za učvrstitev oziroma gradnjo odnosov s potencialnimi oziroma 
obstoječimi strankami pri prodaji oziroma ustvarjanju novih športnih izdelkov, storitev ali 
novih idej.« 

Shank (1999, 349) navaja koristi oziroma ugodnosti, ki jih prinaša osebna prodaja: 
 osebna prodaja prodajalcu dopušča takojšnjo prilagoditev sporočila oziroma ponudbe 

ciljni skupini glede na njihovo povratno informacijo; 
 osebna prodaja dopušča in omogoča prodajalcu posredovati ciljni skupini večje število 

informacij v primerjavi z drugimi načini promocije; prodajalec zapletene informacije pri 
osebni prodaji lažje razloži oziroma posreduje ciljni skupini; 

 osebna prodaja močno poveča možnost, da bo sporočilo do ciljne skupino prišlo in bo ta 
nanj pozorna; manjša verjetnost pa je, da bi se ciljna skupina sporočilu izognila oziroma 
ga ne bi prejeli; 

 osebna prodaja povečuje možnosti razvoja dolgoročnega sodelovanja s partnerji in 
potrošniki prav zaradi rednega osebnega stika in komunikacije. 

3.4 Odnosi z javnostmi v športu 

Komuniciranje z javnostmi je načrtovano spodbujanje in vzdrževanje odnosov, ki omogočajo 
in zagotavljajo uresničevanje poslanstva in organizacije, najsi bodo javnosti naklonjene in 
spodbujevalne ali nenaklonjene in zavirajoče (Retar 2006, 108).  

Snoj in Gabrijan (2008, 176) navajata splošne cilje odnosov z javnostmi določene 
organizacije: 
 informiranje, 
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 vplivanje, 
 ohranjanje, 
 spreminjanje in 
 nevtraliziranje javnega mnenja 

zaradi ustvarjanja, spreminjanja in negovanja obojestranskih koristnih odnosov ter imidža 
organizacije in njenih delov. 

Namen odnosov z javnostmi je identificirati, ustvarjati in ohranjati obojestransko koristne 
odnose organizacije oziroma izvajalca marketinga z njenimi ciljnimi skupinami (Watson in 
Noble 2005, 5).  

Odnosi z javnostmi so pomembna prvina tudi v športu, od katere je lahko odvisen uspeh ali 
celo neuspeh.  

Najpomembnejše skupine, s katerimi je treba skrbno upravljati odnose z javnostmi v športu, 
so (Milovanovič 2004, 7): 
 Člani: Vsaka organizacija ima nekaj članov, zaposlenih itd., brez katerih ne more nič in 

jih mora zato vedno postaviti na prvo mesto. Športniki in drugi člani športnih društev so 
pogosto lahko daleč najpomembnejša skupina, s katero je treba delati. 

 Gledalci in navijači: Te skupine imajo za šport enak pomen kot kupci in potrošniki za 
poslovni svet. Poklicnim klubom prav te skupine omogočajo obstoj in jim dajejo smisel 
poslovanja. 

 Donatorji, pokrovitelji in drugi podporniki: Tudi amaterski šport nekaj stane in skrb za 
gojenje dobrih odnosov s tistim, ki nam (lahko) pomagajo z denarjem ali z drugimi 
potrebnimi sredstvi, odloča o možnostih razvoja ali hiranja. 

 Politika, državna in lokalna uprava: Politika in država določata pogoje dela v športu, zato 
morajo tudi športni delavci skrbeti za to, kaj si politiki in državni uslužbenci mislijo o 
njihovem delu in kakšna pravila delovanja, predvsem zakone pa tudi podzakonske akte 
snujejo in sprejemajo.  

 Druge športne organizacije, tudi mednarodna združenja: V športnem svetu ni nobena 
športna organizacija sama, saj brez drugih organizacij ne bi imela s kom tekmovati, ne bi 
imela s kom sodelovati pri urejanju skupnih interesov, pravil, standardov in podobno. 

 Lokalna skupnost: Vsaka organizacija deluje v nekem konkretnem prostoru, v katerem 
člani teh organizacij živijo in so na športne organizacije tudi čustveno vezani. 

 Mediji: Novinarji in njihovi uredniki so za marsikoga najpomembnejša skupina, od katere 
sta odvisna poznavanje in odnos do športne organizacije pri vseh drugih pomembnih 
skupinah. Zato je treba delu novinarjev posvetiti še posebno skrb.  

Odnose je zelo težko ohranjati, lažje pa jih je izgubiti, zato je treba v odnose vložiti veliko 
truda. Negativne reakcije in aktivnosti se v javnosti hitreje širijo kot pa dobre. 
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4 SPONZORIRANJE 

Sponzorstvo v športu je celovita menjava med sponzorjem in sponzoriranim, pri kateri 
sponzor v zameno za sponzoriranje dobi ustrezno in primerno povračilo, sponzorirani pa 
finančna ali druga sredstva za uresničitev svojega poslanstva (Retar 2006). 

Sponzoriranje je bilo poznano kot pomemben pripomoček oglaševanja, kot poslovni strošek, 
potreben upravičenosti v smislu protiusluge investicije. Uspešna podjetja so razvila svoje 
sponzoriranje do stopnje, ki jim je omogočala prednost pred konkurenco. Tako je 
sponzoriranje postalo čedalje bolj pomembna oblika tržnega komuniciranja podjetja. Hitra 
rast sponzoriranja se kaže tudi v hitrosti naraščanja odstotka, ki ga podjetja namenjajo 
sponzoriranju, glede na celoten znesek, ki je namenjen oglaševanju. Sponzoriranje je leta 
1987 predstavljalo 2,5–3,5 % vseh oglaševalskih investicij po svetu: ta odstotek se je v letu 
2001 povzpel že na 5,8 %, po napovedih pa naj bi se ta povišal na 8,5 % vseh oglaševalskih 
stroškov do leta 2010 (Šugman in drugi 2006, 222). 

Komercializacija športa temelji na novi tehnologiji, ki omogoča razmah množičnih medijev 
(televizija, časopis, medmrežje, mobilna tehnologija z internetom na daljavo), pri katerih so 
pomembna naslednja spoznanja (Kramberger 2000, 22): 
 Mark McCormack je med prvimi odkril vrednost, ki se skriva v t. i. zlatem trikotniku 

odnosov med športom, televizijo in gospodarstvom. Leta 1985 je prišel do spoznanja, da 
je športnike mogoče tržiti za vrtoglave vsote. Postal je agent treh igralcev golfa. Palmer, 
Player in Nicklaus so naslednji dve desetletji predstavljali prvo violino tega športa v svetu. 
Podatek, da je Palmer s pogodbo leta 1989 zaslužil 59.000 ameriških dolarjev in leta 1961 
že nad 50.000, priča o tem, kako dobro je agent McCormack znal unovčiti njegovo ime. 
McCormack je pozneje ustanovil agencijo IMG (Internetional Management Group) za 
zastopanje športnikov, ki je danes prerasla že v pravi imperij. 

 Horst Dassler, soustanovitelj Adidasa, je že v 60-ih letih prejšnjega stoletja množično 
plačeval športnike, da so tekmovali v njegovih čevljih. Že sredi 70-ih let prejšnjega 
stoletja je po vsem svetu upravljal in prodajal kar celotno športno disciplino (nogomet), 
deset let pozneje pa je ustanovil agencijo ISL (Internetional Sport and Leisure), ki je tržila 
olimpijske igre v Seulu in Barceloni ter svetovna prvenstva v nogometu in atletiki. 

 Roon Arledge (s televizijske mreže ABC) je pokazal, kako je mogoče s televizijo tržno 
izkoristiti šport. Vrhunski športniki potrebujejo za svoje dosežke sponzorje, slednji pa 
televizijo kot medij za komunikacijsko s potrošniki. S prodajo televizijskega oglasnega 
prostora sponzorjem in drugim pridobi televizija sredstva za nakup TV pravic za prenos 
športnega dogodka, kjer športniki na tekmovanju oglašujejo svoje sponzorje. Brez 
televizije si ni mogoče zamisliti vrhunskega športa, zato je kot najbolj množičen medij 
nosilka razvoja vrhunskega športa.  
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Veliko je primerov, kjer so organizacije dodobra izkoristile sponzorstvo in si na ta način 
pridobile nove simpatizerje. Sponzorstvo je dobrodošlo zlasti pri dveh industrijah, ki v 
medijih po zakonu ne smeta oglaševati svojih izdelkov. Govorimo o tobačni in alkoholni 
industriji. S sponzorstvom imata ti dve industriji odprta vrata za t. i. reklamiranje svojih 
izdelkov, ki pa je povsem zakonito. Vse bolj se pojavljajo sponzorstva s strani igralništva 
oziroma iger na srečo. Tako je npr. vodilni svetovni ponudnik spletnih iger na srečo BWIN 
sponzor največjima evropskim nogometnim klubom, kot sta Real Madrid in Milan. Podjetju 
BWIN na slovenski trg ni uspelo prodreti zaradi zapletene slovenske zakonodaje.  

 

Slika 2: BWIN kot sponzor na majicah Real Madrida in Milana 
Vir: Asiaplate.com 2009.  

Sponzorstvo je v športu poleg izdatkov gospodinjstev najpogostejši vir sredstev za delovanje 
športnih organizacij in delovanje njihovih programov. Sponzorji (pokrovitelji) potrebujejo 
dostop do komunikacij s specifičnim trgom; to so navijači in gledalci. Pot prek športa 
predstavlja podjetjem dobre možnosti komunikacije s ciljno skupino na trgu. V samo nekaj 
letih se je sponzoriranje v športu razvilo iz majhne nepomembne promocijske aktivnosti 
podjetij v globalno industrijo, v katero naj bi se leta 2004 vložilo 28 milijard USD (Šugman in 
drugi 2006, 223). 

Da je sponzorstvo v velikem porastu, kaže tudi spodnja slika, saj za klasičnim oglaševanjem 
zaostaja vse manj (Makovec Brenčič 2008, 24). 
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Slika 3: Sponzorstvo v porastu 
Vir: Makovec Brenčič 2008, 24. 

4.1 Cilji sponzoriranja 

Da bi bilo sponzorstvo uspešno, mora podjetje opredeliti cilje, ki jih želi s sponzoriranjem 
doseči. Za dosego čim večje izkoriščenosti sponzorstva kot pomemben dejavnik navajamo 
ujemanje med ciljno skupino podjetja in ciljno skupino sponzoriranega subjekta. Zato 
podjetja, ki se odločajo za sponzorstvo, pazljivo določajo svoje ciljne trge oziroma skupine. 
Ciljna skupina v t. i. prestižnih športih, kamor denimo sodijo golf, jadranje itd., se seveda 
razlikuje (tako po velikosti skupine kot po kupni moči) od tiste, ki je prisotna v množičnih, 
vsakdanjih športih (nogomet, košarka itd.). V prestižnih športih so prisotni predvsem 
sponzorji/blagovne znamke prestižnega značaja (npr. francoska luksuzna blagovna znamka 
Louis Vuitton), v bolj množičnih športih pa blagovne znamke vsakdanje porabe, ki se dotikajo 
širše množice (npr. Coca-Cola). Sicer pa mora biti odnos med sponzorjem in sponzorirancem 
interaktiven in predvsem partnerski (Makovec Brenčič 2008, 24). 

Vsi avtorji, ki pišejo o sponzorstvu, poudarjajo oziroma veliko pomembnost pripisujejo 
postavljanju ciljev predvsem zaradi končnih koristi, ki jih bo sponzorstvo prineslo. Toliko 
kolikor je avtorjev, toliko je tudi definicij, ki pa so vsebinsko precej podobne. V nadaljevanju 
bom naštela nekaj definicij različnih avtorjev.  

Cilji, ki jih želijo podjetja uresničiti prek sponzoriranja, so različni. Bednarik (1998, 22) 
navaja naslednje cilje športnega sponzoriranja za podjetja, ki jih sponzoriranje v športu 
zanima:  
 izboljšati celotno podobo podjetja; 
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 pojavljanje podjetja oziroma blagovnih znamk v medijih; 
 izboljšati javno mnenje o podjetju ali izdelkih; 
 izboljšati in razširiti poslovne zveze; 
 spremeniti javno predstavo o podjetju; 
 vključevanje podjetja v širšo družbeno skupnost; 
 identifikacija ciljne tržne skupine s podjetjem oziroma storitvami; 
 povečana prodaja oziroma tržni delež; 
 dejavnost podjetja v dobrodelne namene; 
 izpolniti družbeno odgovornost; 
 drugi cilji; 
 onemogočiti konkurenco. 

Preglednica 1: Primerjava ciljev sponzoriranja slov. športa med letoma 1998 in 2003 

Cilji 2003 
(mesto) 

1998 
(mesto) Trend 

pojavljanja imena in logotipa podjetja v medijih 1 2 ↑ 
vključevanje podjetja v socialno okolje 2 6 ↑ 
izboljšanje javnega mnenja o podjetju in njegovih proizvodih 3 3 ∙ 
izboljšanje splošne podobe podjetja 4 1 ↓ 
aktivnost podjetja v humanitarne namene 5 9 ↑ 
izboljšati in razširiti poslovne povezave 6 4 ↓ 
izpolnjevanje socialne odgovornosti 7 10 ↑ 
identifikacija ciljnih skupin 8 7 ↓ 
povečanje prodaje in dobička 9 8 ↓ 
prehiteti konkurenco 10   

Vir: Jurak 2007. 

V obdobju petih let (primerjava z izsledki Bednarik 1998a) je sicer prišlo pri sponzorjih do 
spremembe zasledovalnih ciljev. Izboljšanje splošne podobe podjetja je na prvem mestu 
zamenjalo pomembnost pojavljanja imena in logotipa podjetja v javnosti. Rast zasledovalnih 
ciljev pri sponzorjih, so izboljšanje poslovnih povezav, identifikacija ciljnih skupin in 
povečanje prodaje in dobička (Jurak 2007, 215). 

Ob pričakovanih spremembah v slovenskem gospodarstvu (koncentraciji lastništva, prodaje 
podjetij tujcem) bo športni menedžment moral skrbno spremljati tudi spremembe v ciljih 
sponzoriranja. Poznavanja trženjskih strategij potencialnih sponzorjev in ustvarjanje 
primernih športnih storitev zanje bo namreč zagotovilo vzdrževanje sedanjega sponzorskega 
potenciala (Šugman in drugi 2006, 226).  
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4.2 Tipi sponzorstva 

Tipi sponzorstva, ki jih Retar (2006, 125–126) navaja, so: 

Ekskluzivni sponzor 

To je sponzor, ki ima edini vse razpoložljive pogodbeno dogovorjene pravice za trženje 
sponzoriranca. To je za sponzorja najvišja in najzahtevnejša oblika sodelovanja s športno 
organizacijo. Praviloma gre za eno samo organizacijo, ki v celoti pokriva tržno 
najzanimivejše oglaševalne površine tako, da za morebitne druge oglaševalce oziroma 
sponzorje ne ostane veliko: denimo samo transparenti na športnem igrišču. Tovrstni dogovor 
se sklepa za najmanj eno in običajno za največ štiri leta (olimpijski cikel) po skrbnem 
premisleku in trdih pogajanjih. Za oba partnerja je to po eni strani dobra in po drugi strani 
tvegana naložba, iz katere se je ob nastopu težav težko umakniti brez hudih finančnih 
posledic.  

Glavni sponzor 

Glavni sponzor je najpomembnejši na lestvici sponzorjev in mu pripadajo najzanimivejše 
pozicije, največ oglaševalnega prostora in največ ugodnosti za seveda največ denarja. Takoj 
za petami so mu sponzorski pool in posamični sponzorji. 

Sponzorski pool 

Sponzorski pool je nekakšna komercialna oblika ekskluzivnega sponzorstva. Ker je 
ekskluzivno sponzorstvo izjemno draga in tvegana naložba, so se sponzorji pripravljeni 
združiti v skupine, grupe (angl. pool) in tako poceniti nakup oglaševalnih možnosti ter tudi 
razpršiti možnost tveganja. Za ceno ekskluzivnega sponzorstva v samo eni športni 
organizaciji dobijo prav tako zanimiv kos oglaševalnega kolača v več različnih športnih 
organizacijah. Sponzorji v sponzorskem poolu imajo praviloma enake pravice in enako 
odmerjene ugodnosti, pojavljajo pa se v natančno opredeljeni celostni grafični podobi.  

Individualni sponzor 

Individualni sponzor je tisti, ki izbere enega ali več atraktivnih bodisi nadarjenih mladih ali pa 
že uveljavljenih in prepoznavnih vrhunskih športnikov ter z njimi sklene individualno 
sponzorsko pogodbo.  
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Posamični sponzor  

Posamični sponzor običajno v manjšem obsegu sponzorira športno organizacijo s povsem 
določenimi kratkoročnimi cilji. Praviloma so to sponzorji, ki delujejo lokalno in iščejo najbolj 
ekonomično sponzorsko rešitev. 

Kombinirano sponzorstvo 

Pri tej obliki se lahko pojavlja več načinov ali tipov, ki so s soglasjem sponzorjev sestavljeni v 
sponzorsko kombinacijo. To je oblika, ki kaže iznajdljivost iskalcev in pripravljenost 
sponzorjev za ugodne, odmevne in odzivne pristope k sponzoriranju.  

4.3 Sponzorstvo v Sloveniji  

Sponzorstvo je v Sloveniji še vedno nekakšne fenomen, sponzorji neradi odkrivajo višino 
sredstev, ki jih namenijo določeno ekipi, športniku, športnim dogodkom itd. Prav tako se 
sponzorske pogodbe sklepajo na kratek rok, saj podjetja znova in znova iščejo aktualne ekipe 
ali športnike, ki bodo dosegali odlične rezultate. Malo je podjetij, ki se odločijo za dolgoročno 
sponzorstvo. Razlog gre iskati predvsem v nestabilnem gospodarstvu, zlasti v zadnjih nekaj 
letih, ko je mnoga podjetja prizadela finančna kriza. Tako denimo lahko omenimo gradbeno 
podjetje Primorje, ki je bilo kar šest desetletij generalni sponzor nogometnega kluba iz 
Ajdovščine, ampak se je v letu 2011 umaknilo zaradi slabega poslovanja v zadnjih nekaj letih. 
Kako velik vpliv ima sponzorstvo na šport, dokazuje tudi to, da se je nogometna ekipa iz 
Ajdovščine iz prve slovenske nogometne lige preselila v zadnjo ligo.  

Poleg gradbenega podjetja Primorje se je zaradi istega razloga umaknil tudi dolgoletni 
sponzor nogometašev iz Gorice, HIT, d. d. 

Sponzorstvo je pomemben vir financiranja slovenskih civilnih športnih organizacij. Na 
podlagi analize več virov ocenjujejo, da prihodki od sponzorstev in TV pravic predstavljajo 
63-odstotni delež prihodkov športnih društev. Ocena sredstev, ki so jih leta 2005 slovenska 
podjetja namenila športu, je 94,7 milijona EUR, kar je relativno veliko. Glede na stagnacijo 
celotnih prihodkov civilnih športnih organizacij pa se postavlja več pomembnih vprašanj, 
povezanih z nadaljnjim razvojem tega dela slovenskega športa (Jurak 2007, 204).  

V Sloveniji je aktualno sponzorstvo posameznih ekip, predvsem tistih, ki redno tekmujejo na 
evropskih prizoriščih. Po navadi si takšne ekipe ogleda več gledalcev in prav zaradi tega so te 
ekipe privlačne tudi za podjetja in organizacije, ki sponzorirajo, ki tako v povprečju namenijo 
več denarja. V povprečju podjetja namenjajo manj denarja posamičnemu športu oziroma se 
osredotočajo na tiste športnike, ki imajo konstanto vrhunske rezultate.  
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Sponzorsko zanimivi so tudi športni dogodki, na katerih lahko sponzorji neposredno 
komunicirajo z javnostmi ne glede na uspehe športnikov, saj ima športni dogodek že vnaprej 
okvirno znano odmevnost (število obiskovalcev, medijsko pojavljanje). Najmanj 
sponzorskega zanimanja je zato na splošno za sponzoriranje posameznih športnikov. Izjema 
so seveda športniki z medijsko zelo odmevnimi rezultati; to pa je praviloma povezano s 
komercializacijo športne panoge (Šugman in drugi 2006, 226). 

Preglednica 2: Sponzorsko zanimive športne panoge na slov. trgu (2003 in 1998) 

Športna panoga Zanimivost za 
sponzorje leta 2003 

Zanimivost za 
sponzorje leta 1998 Trend 

košarka 1 2 ↑ 
nogomet 2 6 ↑ 
alpsko smučanje 3 1 ↓ 
smučarski skoki 4 12 ↑ 
rokomet 5 5 ∙ 
odbojka 6 13 ↑ 
tenis 7 3 ↓ 
atletika 8 4 ↓ 
cestno kolesarstvo 9 11 ↑ 
plavanje 10 8 ↓ 

Vir: Šugman in drugi 2006, 227. 

Po zadnjih podatkih so sponzorsko najzanimivejše športne panoge v Sloveniji košarka, 
nogomet in alpsko smučanje. Najmanj zanimive športne panoge so go, taekwando in bridž. 
Sponzorska zanimivost največjih športnih panog se je v zadnjih letih nekoliko spremenila 
(preglednica). Analiza krivulje vrednosti glede na pomembnost posamezne športne panoge za 
uresničevanje sponzorskih ciljev kaže, da lahko športne panoge razvrstimo v pet skupin glede 
na sponzorsko zanimivost (Šugman in drugi 2006, 227). 

Jurak (2007, 213-214) navaja: 

V prvo skupino se kot najpomembnejši panogi uvrščata košarka in nogomet. Ti dve panogi 
izstopata po zanimivosti za sponzorje, saj sta obe dobili prek treh točk od šestih možnih točk v 
ocenjevanju sponzorske zanimivosti s strani sponzorjev. Ti dve športni panogi sta tudi v 
svetovnem merilu globalno tržno najbolj zanimiva športa (košarka: tekmovanja NBA, ULEB, 
FIBA; nogomet: tekmovanja FIFA, UEFA), zato ne preseneča, da sta na prvih dveh mestih tudi v 
Sloveniji.  

V drugi skupini so alpsko smučanje, smučarski skoki in rokomet. Prvi dve panogi sta 
tradicionalno vpeti v slovensko okolje. Pri smučarskih skokih, predvsem v povezavi s Planico in 
dogodki okoli športnih prireditev, ki tam vsako leto potekajo. Pri alpskem smučanju je zanimanje 
zelo veliko še iz časov Bojana Križaja in njegovih uspehov, ki so jih kasneje ponavljale tudi 
mlajše generacije. Kovačeva in sodelavci (2004) ugotavljajo pomembno vrednost nacionalne 
identifikacije z alpskim smučanjem in smučarskimi skoki, zato veliko sponzorsko zanimanje za ta 
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šport kljub nestabilnim tekmovalnim rezultatom v zadnjih letih ni toliko presenetljivo. Poleg tega 
imata ta športa zelo močno mednarodno medijsko podporo (televizijski in radijski prenos tekem 
svetovnega pokala in svetovnega prvenstva).« 

Rokomet je z močno domačo ligo in z mednarodnimi uspehi tako na reprezentančni (2. mesto na 
evropskem prvenstvu v Ljubljani 2004) kot tudi na klubski ravni (zmaga rokometne kluba Krim v 
evropski ligi prvakov za ženske v letih 2001 in 2003, zmaga rokometnega kluba Celje v evropski 
ligi prvakov za moške v letu 2004) zelo vpet v slovensko športno okolje. Poleg tega je tudi ta 
šport eden izmed medijsko najbolj pokritih, saj nacionalna televizija redno spremlja evropsko 
klubsko tekmovanje pri moških in ženskah.  

V tretji skupini so odbojka, tenis, atletika in cestno kolesarstvo. Za vse te športne panoge lahko 
ugotovimo, da imajo naši športniki v mednarodnem merilu dobre rezultate, občasno pa rezultate 
najvišjega svetovnega vrha, npr. v zadnjih letih rezultati Jolande Čeplak, Janija Brajkoviča, 
Katarine Srebotnik, moške odbojkarske reprezentance. Predvidevamo, da sponzorsko izstopajo 
zaradi mednarodne medijske zanimivosti (odbojka in atletika sta najbolj razširjena športna na 
svetu, tenis je s serijo turnirjev ATP in WTA medijsko najbolj izpostavljen individualni šport, 
izjemno pokritost pa imata tudi cestno kolesarstvo z dirkami profesionalnih kolesarskih moštev in 
atletika z mitingom Grand Prix). 

V četrto skupino sodi sedem športov, ki so se uvrstili še znotraj šestnajst sponzorsko 
najzanimivejših športnih panog: plavanje, hokej na ledu, športna gimnastika, tek na smučeh, 
veslanje, biatlon in alpinizem. V vseh teh športnih panogah Slovenci v zadnjih letih dosegamo 
zelo dobre mednarodne rezultate, v nekaterih športih tudi izjeme (npr. veslanje – Iztok Čop, 
svetovni veslač leta 2005). Značilnosti vseh teh športov v primerjavi s prejšnimi skupinami je, da 
kljub boljšim rezultatom naših športnikov v mednarodnem merilu niso tako dobor medijsko 
pokriti v mednarodnem prostoru. Ti športi so zato manj skomercializirani in posledično manj 
zanimivi za sponzorje.  

V peto skupino spada preostalih več kot 60 športov, med katerimi obstajajo le majhne razlike 
glede sponzorske zanimivosti v našem prostor. Nekateri od teh športov imajo izjemno 
mednarodno medijsko pokritost (npr. avtomobilizem), vendar mednarodno slabo konkurenčne 
rezultate naših tekmovalcev, drugi imajo zelo dobre rezultate naših tekmovalcev, vendar so 
mednarodno manj razširjeni in medijsko slabo pokriti (npr. judo). 
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Slika 4: Prihodki športnih društev po športnih panogah 
Vir: Jurak 2007. 

Skoraj 60 % odstotkov vse prihodkov športnih društev ustvari deset športnih panog (graf). V 
celotni strukturi prihodkov športnih društev v letu 2006 so nogometna društva v primerjavi z 
letom 2005 še povečala svoj položaj (leto prej 13 %). Nogometu sledijo smučarska društva in 
rokometna društva s podobnim deležem kot leto prej (vendar absolutno nižjimi prihodki), 
medtem ko košarka še naprej izgublja tako svoj delež (leto prej %) kakor tudi absolutno 
višino sredstev. Navedene tri športne igre so skupaj predstavljale kar 29 % celotnih prihodkov 
športnih društev v Sloveniji. V drugo polovico panog po deležih prihodkov se uvrščajo 
planinstvo, hokej na ledu, tenis, odbojka, atletika in plavanje. Med temi športi v primerjavi z 
letom 2005 beležimo predvsem porast prihodkov atletskih društev (Jurak 2007, 205–206). 

Prihodki v športni panogah v Sloveniji so se v primerjavi z letom 2005 povečali, a kljub temu 
ne gre pričakovati ekstremno visoke rasti prihodkov, zlasti ne v obdobju gospodarske krize.  

Šugman in drugi (2006, 231) pravijo: »Zaradi omejene gospodarske moči bo za velike športne 
projekte (npr. zimska univerzijada v Mariboru, košarkarski klub Olimpija itd.) treba poiskati 
sponzorje tudi zunaj meja Slovenije in se vključevati v mednarodne mreže, ki lahko 
zagotovijo večji delež sredstev iz TV pravic. Sponzorsko manj zanimive športne panoge bodo 
morale ustvariti nove storitve, vezane na posebne trge (npr. povezave s turizmom – veslanje 
na Bledu; povezave z zdravstvom – tek na smučeh v urbanih središčih; povezave s šolstvom –
množične prireditve rekreativnega in vrhunskega badminton) in promovirati svoje storitve 
tudi prek cenejših alternativnih poti (internet, skupni informacijski sistemi športnih storitev, 
povezava v druge informacijske sisteme, regionalne TV itd.).« 
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Športna društva so prisiljena iskati nove sponzorje za preživetje, zlasti v gospodarski krizi, ki 
ji ni videti konca. Pri tem pa je potrebna dobra marketinška strategija.  

Makovec Brenčič (Tamše 2009) z Ekonomske fakulteta je povedala: »Trženje v športu je v 
Sloveniji vse bolj ozaveščeno in potrebno. Res je, da je recesija okrnila sponzorstva, kar pa ne 
pomeni, da se ne najdejo podjetja oziroma sponzorji, ki razumejo poslovne priložnosti trženja 
v športu in prek športa. Letošnja prijavljena dela kažejo, da so v Sloveniji za razvoj trženja v 
športu potrebna nova znanja, ostaja pa tudi veliko neizkoriščenih trženjskih priložnosti, tako z 
vidika novih tehnologij in medijev kot inovativnosti in kreativnosti.« Strokovna žirija je 
izpostavila še eno pomembno ugotovitev: prepogosto pozabimo na vrednotenje učinkovitosti 
in uspešnosti trženjskih aktivnosti, torej marketinško metriko. Če kdaj, je namreč prav zdaj v 
trženju čas, da zmerimo svoje učinke in odkrito pokažemo rezultate. 

Nova znanja, nove privlačnejše marketinške strategij itd., vse to bo v prihodnosti imelo velik 
pomen pri pridobivanju sponzorjev. 

Jurak (2007, 206) pravi: »V prihodnje, ko se bo lastništvo slovenskih podjetij zaradi umika 
države iz gospodarstva še osredotočilo, lahko pričakujemo zelo tehtne odločitve podjetij o 
sponzoriranju vseh dejavnosti, tudi športa.« Pomembna bo postala predvsem tržna zanimivost 
posamezne športne panoge, prek katere bodo podjetja najlažje uresničevala tržne cilje. Če 
bodo slovenska in morebiti tudi tuja podjetja prepoznala slovenski šport kot sredstvo za 
doseganje tržnih ciljev, potem bo slovenski šport zaradi globalnih gibanj lahko še povečal 
sponzorska sredstva, v nasprotnem primeru pa bodo ta sredstva začela usihati.  

4.4 Sponzorstvo v tujini na konkretnih primerih  

Sponzorstvo je v tujini vedno aktualno in zanimivo za različne podjetniške gigante, ki vidijo v 
sponzoriranju določenih ekip, športnikov in športnih dogodkov veliko priložnost za 
promoviranje svojega imena.  

Kljub krizi se recesija pri sponzorstvu v evropskih privlačnih športnih panogah ni občutila 
tako močno. Ena izmed teh športnih panog je nogomet. Nogomet je iz leta v leto vse bolj 
priljubljen in zato je sponzorstvo v športu najbolj izpostavljeno v nogometu, kjer višina 
zneska sponzorstva sega v milijone in še več. Nogomet je v svetu zelo priljubljen, zato si vse 
več podjetji želi sponzorirati klube, še posebej tiste, ki so uspešni in priljubljeni, ter se na 
takšen način promovirati oziroma oglaševati številni množici.  

Konda (2009) navaja: »Kriza se v sponzoriranju najbolj znanih evropskih klubov ne pozna 
skoraj nič. Od sponzorjev na nogometnih dresih so klubi iztržili le odtenek manj kot v 
rekordni sezoni 2007/2008.« 
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Klubi v šestih najmočnejših evropskih ligah (angleški, francoski, nemški, španski ter 
nizozemski) so od prodaje oglaševalskega prostora na majicah nogometnih igralcev 2009 
iztržili 395,5 milijona evrov, kar je le za 10 milijonov manj kot v rekordni sezoni 2007/2008. 

Ker je Nemčija s 85 milijoni prebivalcev največji evropski trg, je razumljivo, da so moštva v 
Bundesligi za prostor na majicah svojih nogometašev iztržila največ. Skupaj so prejela 108,6 
milijona evrov. 

Manchester United in Liverpool sta za sezono 2009/2010 podpisala pogodbi za 22,2 milijona 
evrov. Sta kluba, ki prostor na svojih majicah prodajata najdražje. Skupna vsota, ki jo 
prejmejo angleški klubi, je kljub temu nižja kot v Nemčiji, saj so razlike med bolj in manj 
znanimi klubi velikanske. Omenjena kluba predstavljata dobro polovico od 83,5 milijona, ki 
so jih zbrali vsi klubi skupaj. Klubi z dna britanske Premier League za oglaševanje na majicah 
svoji nogometašev iztržijo približno toliko kot klubi z vrha nemške druge lige. 

Najbolj je upadel dohodek klubov francoske Ligue 1. Upadel je za 24,4 odstotka na 37,8 
milijonov evrov. Oglaševalcev so odgnale omejitve oglaševanje alkoholnih pijač in športnih 
stav. 

Največ prostora na majicah nogometašev so pokupile banke, družbe, ki se ukvarjajo s 
finančnimi storitvami, in zavarovalnice. Sledijo jim podjetja, ki ponujajo športne stave. 
Slednja stalno povečujejo oglaševanje. Skupaj so v sezoni 2009/2010 za sponzoriranje 
nogometnih klubov namenile 56,4 milijona evrov. V angleški Premier League je število 
oglaševalcev, ki se ukvarjajo s športnimi stavami, z dveh odstotkov poskočilo na sedem.  

Preglednica 3: Financiranje športa iz iger na srečo v nekaterih evropskih državah 

Država Od iger na srečo v evrih 
Velika Britanija 374.400.000,00 
Francija 151.000.000,00 
Poljska 100.000.000,00 
Danska 70.000.000,00 
Švica 35.000.000,00 
Avstrija 28.600.000,00 
Češka 26.000.000,00 
Ciper 10.000.000,00 

Vir: Makovec Brenčič 2008, 122. 

Poleg nogometa so v ospredju tudi drugi športi, ki dosegajo rekordne številke gledanosti in 
priljubljenosti, in ne nazadnje so v ospredju tudi glede na vloženi sponzorski denar.  
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Preglednica 4: Sponzorstvo v svetu 

Sponzor Industrija Država Sponzorski subjekt Športna zvrst Oblika Vrednost 
(v USD) Dolžina Oblika 

pogodbe 
Shell naftna industrija mednarodno Ferrari motošport/formula 1 ekipa 160 5 podaljšana 
Mercedes avtomobilska industrija Kitajska Mercedes-Benz 

Arena 
prizorišče nepremičnina/ 

dvorana 
150 10 nova 

Petronas naftna industrija mednarodno Mercedes GP motošport/formula 1 ekipa 126 3 nova 
Russian Rallways prevozništvo Rusija OI Soči 2014 olimpijske igre dogodek 115 1 nova 
Emirates letalstvo Italija AC Milan nogomet ekipa 11 4 nova 
Oi telekomunikacije mednarodno FIFA SP 2014 nogomet dogodek 80 1 nova 
Corona pijača pivo mednarodno ATP World Tour tenis dogodek 70 5 nova 
Nike športna oprema mednarodno Marija Šarapova tenis osebni sponzor 70 8 podaljšana 
Capital One finančne storitve/bančništvo ZDA NCAA univerzitetni šport organizacija 50 4 nova 
Continental avtomobilska industrija Brazilija FIFA SP 2014 nogomet dogodek 40 1 nova 
Yingle Green 
Energetyczn 

energija/nafta/elektrika JAR FIFA SP 2014 nogomet dogodek 40 1 nova 

Polska Grupa 
Energetyczna 

energija/nafta/elektrika Poljska PGE Arena Gdansk prizorišče nepremičnina/stadion 35 4 nova 

N power energija/nafta/elektrika VB nogometna liga nogomet organizacija 32 3 nova 
UPS transport/poštne storitve ZDA NCAA univerzitetni šport organizacija 30 4 nova 
Sony Ericsson telekomunikacija mednarodno WTA Tour tenis dogodek 27 3 podaljšana 
Scotts razno ZDA Liga MLB bejzbol organizacija 27 3 nova 
BNP Paribas Fortis finančne storitve/bančništvo Belgija RSC Anderlecht nogomet ekipa 23 4 podaljšana 
Maxx telekomunikacije Indija kriket liga kriket dogodek/organizacija 22.5 1 nova 
Indiana Raillways prevozništvo mednarodno Igre Commonwealth 

2010 
Igre Commonwealth 
2010 

dogodek 21.7 1 nova 

Chine mobiles telekomunikacije Kitajska Azijske igre 2010 Azijske igre Guangzhou 
2010 

dogodek 20 1 nova 

Vir: Pavli 2010, 33. 
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Pavli (2010, 33) je objavil nedavno raziskavo neodvisne raziskovalne agencije IFM Sports 
marketing Surveys, specializirano za področje sponzorstev, medijskih in marketinških 
raziskav, predvsem na športnem področju. V tabeli je prikazan seznam največjih sponzorstev 
od decembra 2009 do vključno marca 2010. 

Nemški avtomobilski gigant Mercedes-Benz si močno želi uspeha na azijskem trgu, kar kaže 
tudi desetletna sponzorska pogodba, zaradi katere bo novozgrajena dvorana v kitajskem 
Šanghaju nosil ime Mercedes-Benz Arena. Prvič doslej se bo zgodilo, da se bo ime nemškega 
avtomobilskega giganta pojavljalo na nepremičnini zunaj domače Nemčije (Pavli 2010, 33). 
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5 NOGOMETNI KLUB MARIBOR 

5.1 Predstavitev kluba 

V svoji prvotni podobi je bil mariborski nogometni klub ustanovljen leta 28. junija 1919, ko 
so v kavarnici Jadran ustanovili I. slovenski športni klub Maribor (1. SSK Maribor). Svoje 
igrišče so dobili šele leta 1920 v Ljudskem vrtu, pri ureditvi le-tega so pomagali tudi 
nogometaši. Med obema vojnama so v slovenskem nogometu prevladovali ljubljanski klubi, 
Mariboru je naslov uspelo osvojiti le trikrat, 1931, 1933 in 1939. Po II. svetovni vojni je kot 
naslednik 1. SSK Maribor zaživel FD Maribor (Fiskulturno društvo Maribor). Od leta 1949 je 
FD Maribor tekmoval pod imenom Branik, 12. julija 1952 so v Ljudskem vrtu slovesno odprli 
nov stadion. Nogometni klub je bil v podobi, v kakršni je zdaj, ustanovljen 12. decembra 
1960.  

Po ustanovitvi Slovenske nogometne lige leta 1991 velja NK Maribor za najuspešnejši in klub 
z največ trofejami v Sloveniji. V dvajsetih letih obstoja Slovenske nogometne lige je Maribor 
osvojil devet naslovov državnega prvaka ter sedem naslovov v vse bolj prestižnem državnem 
pokalu.  

Sezona 1999/2000 je NK Maribor prinesla največji uspeh v zgodovini kluba. NK Maribor 
Teatanic, kot se je takrat ekipa imenovala v evropskih tekmovanjih, je postal hit evropskih 
nogometnih igrišč. Z izločitvijo belgijskega Genka in zatem še francoskega Lyona je NK 
Maribor uspela sanjska uvrstitev v Ligo prvakov. Sanjska sezona 1999/2000 bo z zlatimi 
črkami ostala zapisana v zgodovino kluba in slovenskega nogometa.  

Klub uvrstitve v Ligo prvakov ni znal dobro tržiti ter pametno poslovati, zato je zašel v 
dolgove. Krizo je še bolj poglobila sprememba v zakonodaji Evropske unije in s tem 
sprememba pravil evropske nogometne zveze (UEFA). Vsi ti omenjeni razlogi so NK 
Maribor prisilili v ustanovitev tako imenovane sanacijske skupine, ki je pomagala do 
razrešitve problema in nadaljevanja obstoja. 

Nov dogodek, ki bo šel v zgodovino kluba, je obnovitev stadiona v Ljudskem vrtu. S 
posodobitvijo stadiona v Ljudskem vrtu se je začelo novo obdobje. Otvoritveno tekmo si je 
10. maja 2008 ogledalo rekordnih 12.435 gledalcev.  
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Slika 5: Uvrstitev NK Maribor v slovenski nogometni ligi po sezonah 
Vir: povzeto po Prvaliga.si 2011a. 

5.2 Organiziranost NK Maribor 

Nogometni klub Maribor je samostojno in nepridobitno združenje. V klubu delujejo člani, ki 
uresničujejo tako svoje lastne interese, ki so hkrati skupni interesi kluba. Gre za interesno 
organizacijo, saj praviloma deluje za nedoločen čas, v katerem poskušajo povezovati znanja 
ter tako uresničiti skupne namene in cilje.  

Organi kluba: 
 upravni odbor, ki je sestavljen iz devetih članov; 
 disciplinska komisija, ki jo sestavlja pet članov.  

Vodstvo kluba sestavljajo: 
 predsednik (Drago Čotar), 
 direktor (Bojan Ban), 
 športni direktor (Zlatko Zahović). 

Zaposleni oziroma podpora vodstva: 
 sekretar,  
 odnosi z javnostmi, 
 računovodstvo, 
 tajništvo. 
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Dodatne osebe pri delovanju kluba: 
 oseba, zadolžena za prodajo vstopnic, 
 oseba, zadolžena za prodajo navijaških artiklov, 
 webmaster, 
 fotograf, 
 snemalec.  

Strokovni štab: 
 glavni trener (Darko Milanič), 
 pomočnik trenerja, 
 trener vratarjev, 
 fizioterapevt, 
 zdravniki. 

5.3 Ciljne skupine 

Vsaka organizacija ne glede na to, ali gre za športno ali nešportno dejavnost, ima že vnaprej 
določene svoje ciljne skupine, komu bodo izdelke ali storitve prodali, komu in kako bodo 
oglaševali in kaj v zameno za to pričakujejo. Pri tem nogometni klub Maribor ni izjema. 
Ciljne skupine, na katere se NK Maribor usmerja, so: 
 sponzorji, 
 športnik (nogometaš, udeleženec v športnih aktivnostih), 
 gledalec (opazovalec, navijač). 

5.3.1 Sponzorji 

Sponzorji imajo v nogometnem klubu Maribor pomembno nalogo pri doseganju ciljev. Klub 
se poleg prodaj igralcev, ki pa niso zagotovljene oziroma predvidljive, financira iz 
sponzorskih prispevkov, zato v klubu skrbijo za ugodne ponudbe, akcije in ugodnosti, ki bi 
privabile sponzorje oziroma jih zadržale. Zelo pomemben je tudi imidž, ki ga nogometne klub 
Maribor v primerjavi z drugimi nogometnimi nasprotniki v Sloveniji vsekakor ima. Filozofija 
kluba je, da si ne morejo privoščiti zgolj enega glavnega sponzorja (kot pred leti, ko je bil le 
en glavni sponzor Pivovarna Laško), saj bi v primeru odstopa prišlo do »finančne tragedije«. 
Prav zaradi tega se klub osredotoča na več velikih in malih sponzorjev in si s tem porazdeli 
tveganje oziroma zagotovi boljše jamstvo finančne stabilnosti. Poleg več velikih in malih 
sponzorjev želijo pri NK Maribor najti tudi strateškega partnerja, ki bi mu prodali ime, a ne za 
vsako ceno, saj želijo še naprej sodelovati z drugimi sponzorji, ki so v klubu zelo pomembni. 
Finančni direktor NK Maribor si prizadeva za čim več sponzorjev z dolgoročno pogodbo, 
obenem pa dodaja, da je pogodba šele začetek sodelovanja in ustvarjanja dobrega odnosa ter 
posledično tudi zaupanja.  
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5.3.2 Športniki (nogometaši) 

Nogometaši so zelo pomembna ciljna skupina kluba, saj brez dobrih igralcev in tekem ne bi 
bilo sponzorjev in ne gledalcev. V klubu zelo dobro skrbijo za igralce, glavna naloga je, da se 
igralci v klubu dobro počutijo in posledično s tem vplivajo na njihov dosežek oziroma del, ki 
ga doprinesejo k rezultatom. V klubu skrbijo tudi za promocijo igralcev, ki je iz leta v leto 
boljša. Poleg skrbi vodstva za igralce poteka med vodstvom in akterji (igralci) menjalni 
proces, ki se s strani nogometašev nanaša na igranje tekem in treniranje ter s strani vodstva 
izplačilo plač ter druge ugodnosti. Športni direktor Zlatko Zahović ima pri tej ciljni skupini 
zelo pomembno nalogo, in sicer izbira igralce, ki bi predstavljali najboljšo možno 
kombinacijo za doseganje ciljev. V zadnjih letih oziroma sezonah se športni direktor v 
sodelovanju z drugim strokovnim vodstvom vse bolj nagiba k pridobivanju in vzgajanju 
bodisi domačih mladih ali tujih mladih igralcev. To dokazuje tudi povprečna starost ekipe v 
sezoni 2010/2011, ki je bila zgolj 21,7 leta.  

5.3.3 Gledalci 

NK Maribor se kot klub z največ trofejami in najuspešnejši klub v samostojni Sloveniji lahko 
pohvali še z najštevilčnejšim občinstvom. Prav rezultati so pokazatelj, zakaj tekme NK 
Maribor gledalci in navijači redno obiskujejo. Poleg rezultatske primarnosti je glavna naloga 
in cilj kluba skrbeti za privržence z različnimi ugodnostmi, nagradnimi igrami, dodatnimi 
storitvami (hrana, pijača) in udobjem, ki se je z novim stadionom dodatno povečalo. Vodstvo 
si želi vsakemu privržencu omogočiti več kot le tekmo, vcepiti jim želi ritual oziroma 
vračanje v Ljudski vrt. Nenehno spodbujajo aktivnosti tako pred, med in po tekmi z različnimi 
programi. V letu 2011 so tako uvedli projekt VIJOL'ČNI FUN PARK, ki je namenjen 
druženju vseh generacij v sproščenem nogometne vzdušju. To je samo eden izmed mnogih 
projektov.  

Pomembno je omeniti, da Ljudski vrt obiskujejo tri »ciljne skupine« nogometnih privržencev, 
in sicer gre za navijaško skupino Viole, gledalce (bodisi domače ali nasprotne) in VIP goste. 
Pogostitev in skrb za omenjene skupine je različna, a kljub temu so v klubu mnenja, da je 
dobra tekma odlična popotnica, ki bo gledalce oziroma privržence znova pripeljala v Ljudski 
vrt. V nadaljevanju sledi še nekaj statističnih podatkov.  
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Slika 6: Obiskanosti vseh tekem in domačih tekem NK Maribor po sezonah 
Vir: povzeto po Prvaliga.si 2011b. 

Graf prikazuje število gledalcev na vseh prvenstvenih tekmah NK Maribor v primerjavi s 
številom gledalcev na domačih prvenstvenih tekmah NK Maribor od osamosvojitev Slovenije 
pa vse do leta 2011. Iz grafa je razvidno, da se je obisk tekem v začetnih tekmovalnih sezonah 
iz leta v leto stopnjeval. Vrhunec po številu gledalcev je bil v tekmovalni sezoni 1996/97, ko 
je nogometni klub Maribor osvojil tudi prvi naslov državnega prvaka v samostojni Sloveniji. 
Takrat si je prvenstvene tekme skozi celotno sezono ogledalo kar 129.400 ljudi, od tega je 
bilo na domačih tekmah 95.200 gledalcev. Sledila je šestletna prevlada NK Maribor v 
slovenskem državnem prvenstvu in v tem obdobju si je vse prvenstvene tekme NK Maribor v 
povprečju na sezono ogledalo 78.375 gledalcev, od tega si je domače tekme NK Maribor v 
povprečju na sezono ogledalo 47.770 gledalcev. Sledilo je obdobje slabših rezultatov in 
posledično slabša obiskanosti tekem, a kljub temu se lahko NK Maribor pohvali z 
najštevilčnejšim občinstvom skozi vsa leta. Zadnje tri sezone so bile za NK Maribor 
rezultatsko znova zelo dobre in znova je bilo nekaj več gledalcev. V zadnjih treh sezonah 
(08/09, 09/10, 10/11) si je tekme državnega prvenstva v povprečju na sezono ogledalo 83.767 
gledalcev, od tega si je domače tekme državnega prvenstva v povprečju na sezono ogledalo 
54.367 gledalcev.  
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5.4 Medijska pokritost 

NK Maribor je rekorder po osvojenih naslovih državnega prvaka Slovenije ter z bogato 
zgodovino prednjači v slovenskem nogometu. Prav zaradi uspešnosti in vsesplošne 
priljubljenosti se NK Maribor pojavlja oziroma je stalnica v medijih. V klubu se zavedajo, da 
so mediji pomemben dejavnik, ki pripomorejo k oblikovanju uspešnosti kluba. Zato se v 
klubu zavedajo pomembnosti sodelovanja z mediji in merjenja učinkovitosti pojavljanja v 
medijih. Nogometnemu klubu Maribor je vselej namenjeno mesto v športnih časopisih, 
predvsem v Ekipi, hrvaške Sportske novosti, ki izhajajo tudi v slovenski različici, prav tako v 
dnevnikih Večer in Delo. Zelo dobra organiziranost kluba dodatno pripomore k lažjemu delu 
novinarjev in vzpostavljanju dobrih odnosov s tako imenovano »sedmo silo«, saj redno 
organizirajo tiskovne konference.  

Nogometni klub Maribor se redno pojavlja v najbolj branih tiskanih medijih: 

 časopis Ekipa:  
Ekipa je prvi športni dnevnik, ki ima v vsebini samo šport. Veliko pozornosti je 
namenjene slovenskemu nogometu kot tudi evropskemu oziroma svetovnemu nogometu. 
Poleg člankov o NK Maribor, ki jih je mogoče vsakodnevno zaslediti, so besedila 
podkrepljena s slikami akterjev NK Maribor. V povprečju se NK Maribor vsaj enkrat 
tedensko pojavi na naslovnici priljubljenega športnega časopisa.  

 dnevnik Sportske novosti:  
Izhaja v hrvaškem jeziku, a je časopis pri športnih bralcih izjemno priljubljen. Prav 
posebna pozornost je namenjena slovenskemu nogometu, kjer se iz dneva v dan pojavlja 
tudi NK Maribor. Velikokrat pa NK Maribor zaradi svoji rezultatov in uspehov zasede 
naslovnico časopisa. 

 dnevnik Večer:  
Dnevnik Večer, ki izhaja na štajerskem delu, v športni rubriki nameni več pozornosti 
svetovnemu športu. V nogometu je največ pozornosti deležen NK Maribor, še posebno 
ob vrhuncih, tj. ob zaključku sezone. Ob posebnih prireditvah NK Maribor dnevnik Večer 
omogoči, da gredo v prodajo s časopisom dodatni letaki za oglaševanje najavljenega 
dogodka (primer: letaki v časopisu Večer ob otvoritvi Fun parka).  

 dnevnik Delo:  
Drugi najbolj brani slovenski dnevnik nameni v svojem časopisu le nekaj strani tudi 
športu. Večinoma gre za aktualne svetovne dogodke. Slovenskemu športu namenijo le 
malo pozornosti oziroma pozornost namenijo le tistim dogodkom, ki povečajo mero 
pozornosti v Sloveniji na športnem področju (primer tekme Maribor:Olimpija). Vsebine, 
ki jih je mogoče zaslediti v rubriki šport, so večinoma dogajanje v klubu, okolici, 
dogodki, ki so zaznamovali tekmo oziroma prireditev ...  
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 Žurnal:  
Je brezplačni splošno informativni dnevnik, ki ga redno bere skoraj 250.000 ljudi. Nekaj 
strani je namenjenih tudi športu. Redno se pojavljajo rezultati prve slovenske lige, ob 
končnicah pa posvetijo pozornost aktualnim ekipam, med katerimi je tudi NK Maribor.  

Poleg tiskanih medijev se NK Maribor nenehno pojavlja na spletu. Tako se lahko nogometni 
klub Maribor pohvali z »novo« izredno spletno stranjo (www.nkmaribor.com), ki so jo 
preoblikovali ob 50-letnici nogometnega kluba Maribor. Spletna stran je izredna, moderna in 
dnevno ponujajo medijem sveže informacije. Poleg domače spletne strani se nogometni klub 
Maribor redno pojavlja na internetnih straneh, kot so:  
 Siol (http://www.siol.net/sportal/nogomet/prva_liga.aspx); 
 Nogomania (www.nogomania.com) je obiskana med pol do enkrat boljše od mariborske 

spletne strani, ampak je treba upoštevati, da spletna stran www.nogomania.com zajema 
oziroma pokriva vse lige: domačo, tujo;  

 Prva liga (www.prvaliga.com), ki pa ima približno 3- do 5-krat manj dnevnega obiska 
kakor spletna stran NK Maribor (v zadnjem letu – 2010 je spletno stran www.prvaliga.si 
obiskalo zgolj 155.400 ljudi, mariborsko spletno stran pa 442.805 ljudi, kar je skoraj 4-
krat manj). 

Eden izmed pomembnejših medijev za NK Maribor je televizija, saj se zavedajo, da televizija 
pripomore k predstavitvi kluba, priljubljenost, ustvarjanju resnejših poslovnih zvez in ne 
nazadnje pridobivanju sponzorjev. 

NK Maribor je najvišjo stopnjo gledanosti dosegel prav v času največjega klubskega uspeha v 
letih 1999/2000, ko se je uvrstil v najelitnejše tekmovanje Ligo prvaka. Gledanost kvalifikacij 
se je iz tekme v tekmo stopnjevala. Rekordna gledanost je bila ob kvalifikacijski tekmi med 
NK Maribor in Lyonom, in sicer si je tekmo ogledalo skoraj 380.000 ljudi, kar je za slovenske 
razmere izjemno, če jo primerjamo s kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Italijo (odigrano 
25. 3. 2011). Tekmo si je prek TV sprejemnikov (na TV Slovenija) ogledalo 252.369 
gledalcev (ali 12,86 %). 

Za prvo slovensko nogometno ligo pred leti ni bilo velikega zanimanja. Vendar je glede na 
zadnje podatke razveseljivo podatek o stopnji gledanosti. V sezoni 2008/2009 je TV Slovenija 
prenašala zgolj 18 tekem Prve lige. V sezoni 2009/2010 je TV Slovenija povečalo število 
prenosov in so tako že v jesenskem delu prenašali enajst tekem. 

Povprečno gledanost posamezne tekme se je v sezoni 2009/2010 povzpela na prek 60.000 
gledalcev (3,08 %). Rekord pa je bil postavljen v isti sezoni prav med ogledom NK Maribor : 
Olimpija, ki je bila 8. avgusta. Tekmo si je prek TV sprejemnikov ogledalo skoraj 136.000 
gledalcev (7,02-odstotna gledanost). Od 180 odigranih tekem je nacionalna televizija 
neposredno prenašala 20 tekem, od tega osem tekem NK Maribor. Delež neposrednih 
prenosov tekem, ki jih je TV Slovenija namenila NK Maribor, je bila 40 odstotkov. Šport TV 
(1 ali 2) je v isti sezoni prenašal 46 tekem od tega je bilo 14 tekem neposrednega prenos NK 
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Maribor. Delež neposrednih prenosov tekem, ki jih je Šport TV namenil NK Maribor, je bil 
30,4 odstotka.  

V tekmovalni sezoni Prve lige 2010/2011 je bilo od 180 tekem, 68 prenosov v živo. Na Šport 
TV (1 ali 2) je bilo 46 prenosov v živo, od tega je bilo 15 neposrednih prenosov tekem NK 
Maribor ali 32,6-odstotni delež prenosa vseh tekem. Ostalih 22 prenosov tekem v živo je bilo 
na nacionalni televiziji. NK Maribor pa so gledalci na TV Slovenija videli 12-krat (54,5 % 
prenosov vseh tekem). V isti sezoni (2010/2011) je TV Slovenija prenašala kvalifikacijsko 
tekmo za uvrstitev v Ligo prvakov. Tekmo med NK Maribor in Palermom si je ogledalo 
skoraj 140.000 gledalcev.  

 

Slika 7: Gledanost tekem iz zadnjih dveh sezon med NK Maribor in Olimpijo 
Vir: Latin 2011a.  

Razlog za slabo gledanost tekme na dan 4. 5. 2011 gre iskati predvsem v terminu tekme. 
Tekma je bila odigrana med tednom v sredo in ob precej zgodnji uri, in sicer ob 18.00. 
Omeniti velja še, da si je to tekmo v živo na stadionu ogledalo skoraj 12.000 ljudi.  

Prav tako se NK Maribor pojavlja na POP TV, in sicer v 24ur v oddaji šport, vendar zgolj ob 
vidnejših rezultatih. Prav posebno pozornost pa NK Maribor nameni lokalna televizija RTS, 
kjer je mogoče zaslediti različne reportaže, intervjuje v studijskih oddajah z igralci, trenerjem, 
predsednikom …  

Tretja oblika medijev pa je radio. Radio Maribor, Radio City, radio Slovenija ... skrbijo za 
redno oglaševanje dogodkov (tekem). Radio Maribor, Radio City, Val 202 in Net Fm Maribor 
redno spremljajo in prenašajo tekme. Radio City pa kot sponzor še dodatno sodeluje z NK 
Maribor v različnih nagradnih igrah.  
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6 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

6.1 Oglaševanje v NK Maribor 

Nogomet je najbolj priljubljen šport v skoraj vseh državah sveta, tudi Slovenija v tem pogledu 
ni izjema. V Mariboru je zanimanje za nogometu za stopničko višje kot v drugih mestih v 
Sloveniji in velikokrat se zgodi, da se v Mariboru zbere večje število gledalcev kot na vseh 
drugih tekmah skupaj.  

Nogomet kot šport predstavlja ustrezno marketinško platformo, saj ponuja veliko število 
različnih stikov, dogajanje skozi vse leto, angažirane ciljne skupine, poleg tega pa so klubi, 
predvsem NK Maribor, blagovne znamke z močno vrednostjo identifikacije, ki omogočajo 
prenos imidža na blagovne znamke, ki se pojavljajo v čustvenem okolju nogometnih 
dogodkov. Nogomet ima skozi celo leto izjemno visoke rezultate TV gledanosti. V 
slovenskem prostoru so naredili korak več in k sodelovanju privabili dva TV partnerja. Na TV 
Slovenija in Šport TV tako gledalci v vsakem krogu spremljajo dva neposredna prenosa in 
oddajo z najzanimivejšimi dogodki slovenskih nogometnih igrišč.  

Zaradi visokega obiska v hramu slovenskega nogometa, na stadionu Ljudski vrt, in velikega 
zanimanja obeh TV partnerjev za prenose tekem iz Maribora, je oglaševanje na oglasnih 
panojih postalo še bolj privlačno. V NK Maribor ponujajo več možnosti, kam uvrstiti oglasno 
sporočilo: 
 Mali panoji ob igrišču; tako prva kot druga vrsta sta v celoti v vidnem polju TV kamer in 

več tisoč navijačev. Osnovna dimenzija oglasnega panoja je 4x1 m oziroma po dogovoru. 
Oglaševanje v prvi vrsti na tekmo znaša 600 evrov oziroma na sezono 8.000 evrov. 
Oglaševanje v drugi vrsti na tekmo znaša 450 evrov oziroma na sezono 6.000 evrov. 

 Oglasni panoji na vhodih in na prodajnih mestih imajo to prednost, da so vidni vsakomur, 
ki na tekmo pride oziroma čaka v vrsti za nakup vstopnice. Cena oglaševanja na vhodnih 
mestih na tekmo znaša 300 evrov, na sezono 4.000 evrov. Cena oglaševanja na prodajnih 
mestih vstopnic na tekmo znaša 200 evrov, na sezono 2.500 evrov.  

 Oglaševanje na 3D panojih za goli (v primeru TV prenosa) na izdelavo panoja na  tekmo 
znaša od 1.500–2.500 evrov, na sezono pa 8.000 evrov. 

 Oglaševanje na dresih članske ekipe je zelo tržno privlačno, saj je neprestano na očeh 
gledalcev, oglaševalci se pojavljajo vsakodnevno v objavah v tisku, na različnih spletnih 
portalih, namenjena jim je vsaka sekunda TV prenosa, vsak spomin. Ta tip oglaševanja v 
primeru NK Maribor spada v sponzorski paket.  

 Oglaševanje na klopi za rezervne igralce; oči vsakega navijača večkrat med tekmo zaidejo 
h klopi za rezervne igralce. Kdaj bo menjava? Kakšne napotke daje trener? Kdaj bo 
poklical mojega priljubljenega igralca? Kaj želi zdaj povedati četrti sodnik? Vse to so 
vprašanja, ki si jih navijači skozi tekmo postavljajo, in odgovore iščejo prav na klopi za 
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rezervne igralce. Cena takšnega oglaševanja na sezono z dimenzijo 7,5x0,8 m znaša 
10.000 evrov. 

 Na strehi tribune oziroma oglasni pano na loku tribune dimenzije 6x2 m znaša na sezono 
20.000 evrov.  

 Oglasni pano na tribuni na tekmo znaša 200 evrov, na sezono 2500 evrov. 
 Oglaševanje na oglasni tabli za intervjuje; izpostavljenost logotipa določenega podjetja ob 

TV prenosih, izjavah na tekmah, novinarski konferenci je visoka, gledalca takšen način 
oglaševanja nagovori neposredno. Podjetja s takšnim načinom oglaševanja sporočajo, da 
so tudi sama del šampionske ekipe. 

 Oglasi na semaforju; z obnovo Ljudskega vrta je klub pridobil sodoben semafor, ki jim 
poleg drugih koristi omogoča tudi oglaševanje. Video oglas so pred tekmo, med tekmo in 
po tekmi, v kratki izvedbi pa morda tudi takoj po golu vijoličastih. Cena takšnega 
oglaševanja znaša za eno tekmo 400 evrov.  

 Oglasi po ozvočenju; podjetja lahko izkoristijo radijski spot na tekmi in ga tako delijo s 
tisoči navijačev. Radijski oglas se predvaja pred tekmo, med polčasom in po tekmi. Za 
takšen oglas so v klubu ocenili, da je treba plačati 200 evrov.  

Sponzorjem NK Maribor je omogočeno oglaševanje prek elektronskih medijev (oglaševanje 
na domači spletni strani, kjer oglaševalce loči od potencialnih odjemalcev le en »klik«) in v 
tiskanih medijih (oglaševanje v časnikih in lastni oziroma klubski reviji En klub, ena čast). 

 

Slika 8: Nogometaš Marcos Tavares v reklami novega proizvoda Laško Malt 
Vir: Pantelič 2011.  

Povsem jasno je, da se vodilni v klubu zavedajo pomena oglaševanja, zato imajo kar nekaj 
možnosti, ki jih lahko podjetja izkoristijo. Velikokrat se zgodi, da sponzorji v svojih 
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reklamnih propagandah uporabijo priljubljene športnike in se tako približajo želeni ciljni 
skupini.  

Podjetje Pivovarna Laško je na takšen način v svoji reklamni propagandi uporabilo 
priljubljenega in uspešnega športnika Marcosa Tavaresa. 

6.2 Sponzorji NK Maribor 

Poslovni direktor NK Maribor Bojan Ban je v enem izmed intervjujev izjavil (Latin 2008, 8): 
»Sponzorju moraš ponuditi nekaj, kar pomeni zanj poslovno priložnost. Prepričati ga moraš, 
da ni vrgel denarja proč, ampak je to naložba v njegovo prihodnje poslovanje. So sponzorji, ki 
so veseli že, da so zraven, da so lahko sponzorji NK Maribor. Obstajajo pa tudi podjetja, ki 
gledajo vse skozi prizmo marketinga, zato je pred sestanki vedno potrebna dobra priprava, da 
se osredotočiš na njihovo poslovno vizijo in v okviru te najdeš možnosti za sodelovanje z 
nami.« 

V Sloveniji lahko klubi preživijo zgolj s pomočjo sponzorjev ali z dobrimi prodajami, ki pa 
niso predvidljive oziroma jih ni mogoče napovedati. Tega se zavedajo tudi v NK Maribor, saj 
so skozi desetletja delovanja okusili vrh in dno po finančni plati. V zadnjih nekaj letih je 
poslovanje postalo precej stabilno tudi s pomočjo generalnega sponzorja Zavarovalnice 
Maribor, ki sodeluje z NK Maribor že od osamosvojitve Slovenije. Sodelovanje sta 
organizaciji dodatno okrepili s sklenitvijo pogodbe o generalnem sponzorstvu v letu 2006, ki 
traja še danes. V klubu so zaradi tega dodatno motivirani, saj je dolgoročno sponzorstvo v 
današnjih razmerah in finančni krizi izreden dosežek, po drugi strani pa predstavlja obvezo za 
dobre rezultate.  

Pri Zavarovalnici Maribor se zavedajo privlačnost športa, ki pritegne veliko število ljudi 
(ciljne skupine), klub pa jim s tem omogoči, da se njihova blagovna znamka redno pojavlja. 
ZM je na področju sponzorstva zelo aktivna, saj za to nameni kar 50 % denarja iz proračuna.  

Kljub dobremu sodelovanju z ZM se je NK Maribor osredotočil na večje število enakovrednih 
sponzorjev in ne samo na enega glavnega sponzorja, kot je to počel pred leti. Eden izmed 
razlogov je prerazporeditev tveganj v primeru odstopa določenega sponzorja, kar finančno 
zelo vpliva na NK Maribor. NK Maribor deli sponzorje na: 

Generalni sponzor: Mesto generalnega sponzorja v NK Maribor zaseda Zavarovalnica 
Maribor.  

Glavni sponzor: Za glavnega sponzorja velja, da ima poleg generalnega sponzorja prednost 
pred drugimi sponzorji (velikim sponzorji in sponzorji) ter posebno ugodnosti, saj je med 
vsemi sponzorji vložil največ finančnih sredstev. Glavna sponzorja NK Maribor sta Nova 
kreditna banka Maribor in Pivovarna Laško.  
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NK Maribor ponuja sponzorjem celovit sponzorski program, ki vključuje različne možnosti za 
podjetja glede na vloženi denar. Poleg generalnega in glavnega sponzorja ima NK Maribor 
naslednje oblike sponzorjev:  

Veliki sponzorji (Arag, d. d., DEM, d. d., Elektro Maribor, d. d., Europark, d. o. o., Mobitel, 
d. d., Pošta Slovenije, d. o. o., Rado City, d. o. o., Terme 3000 Moravske toplice, Večer, d. d., 
Zeus) glede na vrednosti oglaševanja: 
 Vrednost oglaševanja 100.000 EUR: oglasni pano na loku tribune stadiona 5x2 m, šestkrat 

oglasni pano 5x1 m ob igrišču (prva vrsta), šestkrat oglasni pano 4x1 m ob igrišču (druga 
vrsta), oglasni pano 5x1 m na stebru za reflektorje, logotip podjetja na tekmovalni opremi 
nogometašev za tekme v SNL in pokalu NZS, dvakrat oglasni pano 5x1 m nad stojnicami 
za prodajo kart, 30 nalepk z logotipom podjetja na tabli za intervjuje, oglasi prek 
ozvočenja na vsaki tekmi v Ljudskem vrtu, objava logotipa podjetja na spletni strani 
www.nkmaribor.com, oglaševanje v biltenih (celostranski oglas formata A4), logotip 
podjetja na uradni dokumentaciji kluba, šest sezonskih VIP-vstopnic za ogled domačih 
tekem kluba. 

 Vrednost oglaševanja 70.000 EUR: oglasni pano na loku tribune stadiona 4x2 m, štirikrat 
oglasni pano 5x1 m ob igrišču (prva vrsta), štirikrat oglasni pano 4x1 m ob igrišču (druga 
vrsta), 20 nalepk z logotipom podjetja na tabli za intervjuje, štiri sezonske VIP vstopnice 
za ogled domačih tekem kluba, oglaševanje v biltenih kluba (celostranski oglas format 
A4), oglasi prek ozvočenja na vsaki tekmi v Ljudskem vrtu, objava logotipa podjetja na 
uradni dokumentaciji kluba, objava logotipa podjetja na spletni strani 
www.nkmaribor.com.  

 Vrednost oglaševanja 50.000 EUR: štirikrat oglasni pano 5x1 m ob igrišču (prva vrsta), 
štirikrat oglasni pano 4x1 m ob igrišču (druga vrsta), oglasni pano 5x1 m nad stojnico za 
prodajo kart, deset nalepk z logotipom podjetja na tabli za intervjuje, štiri sezonske VIP 
vstopnice za ogled domačih tekem kluba, oglaševanje v biltenih kluba (celostranski oglas 
formata A4), oglasi prek ozvočenja na vsaki tekmi v Ljudskem vrtu, objava logotipa 
podjetja na uradni dokumentaciji kluba, objava logotipa podjetja na spletni strani 
www.nkmaribor.com.  

 Sponzor (Avto Jarc, d. o. o., Avto center Šerbinek, d. o. o., ŠŠ Lovše, Amis, d. o. o., Artis 
Linija, d. o. o., Avto Koletnik, d. o. o., Avto Plus, d. o. o., Biro center, d. o. o., Bodi fit, 
Bowling center Strike, Cetis, d. d., Big Screen, Design studio, d. o. o., Diss, d. o. o., 
Dumida avto, d. o. o., Ecolab, Catering, Energetika Maribor, d. o. o., Expo biro, d. o. o., 
F. A. Maik, d. o. o., FD Farmadent, Fitnes ceneter Betnava ACK, d. o. o., Golgeter Gol, 
d. o. o., Gostišče Sobočan, Grafem, d. o. o., Grafis tiskarna, d. o. o., Henkel) glede na 
vrednosti oglaševanja: 

 Vrednost oglaševanja 30.000 EUR: trikrat oglasni pano 5x1 m ob igrišču (prva vrsta), 
trikrat oglasni pano 5x1 m ob igrišču (druga vrsta), oglasni pano 3x1 m nad stojnico za 
prodajo kart, deset nalepk sponzorja na tablah za intervjuje, tri sezonske vstopnice za 
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ogled tekem v Ljudskem vrtu, oglasi prek ozvočenja na vsaki tekmi kluba v Ljudskem 
vrtu, oglaševanje v biltenih kluba (celostranski oglas formata A4), objava logotipa 
podjetja na spletni strani www.nkmaribor.com.  

 Vrednost oglaševanja 20.000 EUR: dvakrat oglasni pano 5x1 m ob igrišču (prva vrsta), 
dvakrat oglasni pano 5x1 m ob igrišču (druga vrsta), oglasni pano 3x1 m nad stojnico za 
prodajo kart, dve sezonski vstopnici za ogled tekem v Ljudskem vrtu, oglasi prek 
ozvočenja na vsaki tekmi kluba v Ljudskem vrtu, oglaševanje v biltenih kluba (1/2 
formata A4), objava logotipa podjetja na spletni strani www.nkmaribor.com.  

 Vrednost oglaševanja 10.000 EUR: oglasni pano 5x1 m ob igrišču (prva vrsta), oglasni 
pano 5x1 m ob igrišču (druga vrsta), dve sezonski vstopnici za ogled tekem v Ljudskem 
vrtu, oglasi prek ozvočenja na vsaki tekmi kluba v Ljudskem vrtu, objava logotipa 
podjetja na spletni strani www.nkmaribor.com.  

 Vrednost oglaševanja 5.000 EUR: oglasni pano 3x1 m ob igrišču (prva vrsta), oglasni 
pano 3x1 m ob igrišču (druga vrsta), sezonska vstopnica za ogled tekem v Ljudskem vrtu, 
oglasi prek ozvočenja na vsaki tekmi kluba v Ljudskem vrtu, objava logotipa podjetja na 
spletni strani www.nkmaribor.com.  

 Vrednost oglaševanja 2.500 EUR: oglasni pano 3x1 m ob igrišču (prva vrsta), sezonska 
vstopnica za ogled tekem v Ljudskem vrtu, objava logotipa podjetja na spletni strani 
www.nkmaribor.com.  

 

Slika 9: Vijol'čni fun park, sodelovanje med NK Maribor in sponzorjem Laško 
Vir: Latin 2011b. 

Povezava oziroma odnos med sponzorjem in nogometnim klubom mora predstavljati 
obojestransko zadovoljstvo. Pri tem se vsi udeleženci NK Maribor zavedajo, da je treba 
izpolnjevati obveznosti s strani sponzorja in obratno.  
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6.3 Pospeševanje prodaje v nogometnem klubu Maribor 

Kot pravi Retar (1992, 23): »Za pospeševanje prodaje uporabljamo različna sredstva 
promocije, da vzpostavimo hitrejši in odločnejši odziv na trgu. Taka prodaja je namenjena 
novim kupcem, ki jih poskušamo pridobiti z različnimi ugodnostmi ali pa z njo nagradimo 
zveste potrošnike.« 

Pri NK Maribor uveljavljajo in bogatijo tako imenovan »merchandising« in se zgledujejo po 
največjih evropskih klubih, kot je to npr. FC Barcelona, ki kot športni subjekt s svojim 
opremljevalcem ponuja izdelke (Maribor – Zeus; FC Barcelona – Nike).  

NK Maribor se zaveda pomena v javnosti biti slovenska ekipa z največ trofejami ter tako 
vztrajno dela na razvoju blagovne znamke. Do februarja 2011 je NK Maribor svoje izdelke 
(drese, navijaške rekvizite, klubske spominke ...) prodajal ob večjih prireditvah (stojnice) in 
t. i. imenovanem Tribuna baru, ki je v sklopu stadiona. Problem, ki se je tukaj pojavil, je 
predvsem majhnost prostora, ki je bil namenjen prodaji klubskih izdelkov, nedostopnost 
trgovine še posebno v času tekme (veliko število obiskovalcev bara, ozek prehod do 
trgovine …). 

V NK Maribor so že pred leti na papir želja uvrstili projekt klubska prodajalna in ga to leto 
(marec 2011) tudi izvedli oziroma uresničili. Klub je v fazi pospeševanja prodaje naredil 
ogromen korak. Poslovni direktor Bojan Ban pa je prepričan, da bo klubska trgovina 
doprinesla še večjo prepoznavnost. Za otvoritev in prodajo klubskih izdelkov so se določili 
zaradi interesa in želje odjemalcev. Tako je NK Maribor odprl prvo uradno klubsko trgovino 
v Sloveniji z imenom Vijolč'na bajta. 

 

Slika 10: Prva uradna klubska trgovina v Sloveniji 
Vir: Latin 2011c. 
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NK MARIBOR 

Število uradnih izdelkov v prodaji 60 

Najbolj prodajan izdelek uradni šal (cena 13,5 EUR) 

Število prodanih dresov (original/replika) 250 

Delež (%) od prodanih dresov znotraj vseh 
izdelkov 

5 % 

Uradni opremljevalec Zeus 

Cena originalnega dresa 54,90/ 60,90 EUR (potiskani) 

Ustvarjen prihodek od prodaje izdelkov  
(v EUR ali % klubskih prihodkov)  

okoli 65.000 EUR v letu 2010 

Način prodaje: 
 uradna trgovina, 
 uradna spletna trgovina, 
 na domačih tekmah in večjih prireditvah v mestu. 

Slika 11: Prodaja klubskih artiklov NK Maribora 
Vir: Štraus 2011, 33. 

V sklopu pospeševanje prodaje je tudi prodaja vstopnic. Vsi evropski klubi si kar se da 
prizadevajo, da bi prodali čim več sezonskih vstopnic. Tudi NK Maribor tukaj ni izjema. 

NK Maribor ima med slovenskimi navijači največje število kupcev sezonskih vstopnic. Da bi 
še dodatno pospešili oziroma povečali prodajo sezonskih vstopnic, NK Maribor ob nakupu 
sezonskih vstopnic ponuja dodatne ugodnosti, kot so: 
 brezplačno prejemanje klubske revije, ki v prosti prodaji stane 2,90 evra; 
 50-odstotni popust pri nakupu klubskega koledarja; 
 10-odstotni popust pri nakupu navijaških artiklov NK Maribor; 
 predkupna pravica pri nakupu vstopnic za evropske pokalne tekme; 
 organizirano vsaj eno brezplačno gostovanje po Sloveniji; 
 udeležba v žrebanju za povabilo na prvo evropsko gostovanje v sezoni … 

V nogometnem klubu Maribor se zavedajo, da so neprestane aktivnosti neizogibne in da je 
treba vedno znova iskati ideje. Nagradne igre so stalnice v klubu in najboljši možen način, da 
še dodatno pritegnejo pozornost odjemalcev. Nekaj izmed nagradnih iger, ki so jih izvedli: 
 50 nagrad za 50 let; ob 50. obletnici, ki jo je klub praznoval 12. decembra 2011. Odziv na 

nagradno igro je bil med navijači množičen. V klubu so veseli rezultata nagrade igre, saj 
so udeleženci bili od Izole pa do Lendave, tako rekoč celotna Slovenija, in prav to je bil 
cilj nagradne igre. Nagradna igra je potekala tako, da je NK Maribor 30. novembra izvajal 
množično akcijo z letaki, na katerih je bila prijavnica za nagradno igro. Izmed vseh so 
izžrebali nagrajence ter jim za nagrado podelili izdelek uradnega opremljevalca Zeus. 
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Posebna čast pa je doletela imetnike sezonskih vstopnic (izdelek uradnega opremljevalca 
in udeležitev slavnostne proslave ob 50-letnici NK Maribor). 

 Postani člane evropske odprave; med kupci sezonskih vstopnic izžrebajo osebo, ki se z 
ekipo poda na prvo evropsko gostovanje. 

 Nogometni klub v sodelovanju s svojim (2011); sodelovanje je potekalo med NK Maribor, 
Radiom City in podjetjem Avto Koletnik. S pomočjo radia, udeležitve tekem in znanja 
udeležencev so ob koncu spomladanske sezone podelili avtomobil znamke Nissan Micra. 

 Izbira igralca meseca; vsak mesec so navijači izbirali igralca meseca, med njimi so izbrali 
nagrajenca, ki je prejel artikel uradnega opremljevalca Zeus. 

Nagradne igre so močno orožje za pridobivanje potrošnikov in tega se zaveda tudi nogometni 
klub Maribor. Na tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, se je treba potruditi za vsakega 
navijača posebej, da bi na nek način s tem zagotovili uspeh klubu. V klubu jim navijači 
predstavljajo posebno čast, a se hkrati zavedajo, da je to obveznost pri iskanju nove oblike 
sodelovanja. 

6.4 Odnosi z javnostmi v nogometnem klubu Maribor 

V nogometnem klub Maribor je za odnose z javnostmi zadolžen Željko Latin. Z njim sem 
opravila nekaj razgovorov in na takšen način pridobila nekaj notranjih informacij. Pridobljene 
podatke sem vključila v praktičen del projektne naloge. 

Kot pravi Milovanovič (2004, 7): »Odnosi z javnostmi je vodstvena funkcija, ki odkriva, 
vzpostavlja in vzdržuje vzajemno koristne odnose med organizacijo in različnimi javnostmi, 
od nje je odvisen njen uspeh ali neuspeh.« 

NK Maribor se zaveda, kako pomembno je ustvariti dobro javno mnenje. Prav zato že leta 
ustvarjajo, oblikujejo, izboljšujejo internetno stran, ki nima konkurence v slovenskem 
prostoru, ampak se nasprotno lahko primerja s tujino. Klub je internetno stran »ustanovil« leta 
1999, sledila je prenova leta 2004 ter ob 50. obletnici kluba leta 2010.  

Na spletni strani www.nkmaribor.com je mogoče najti različne informacije; aktualne teme, 
statistične podatke posameznih igralcev, intervjuje ter tudi kotiček, ki je namenjen 
obiskovalcem spletne strani. Navijači so tisti, ki pripomorejo h »gradnji« kluba, zato je zelo 
pohvalno, da se v klubu tega zavedajo in na spletni strani v veliki meri posvečajo pozornost 
navijačem (zgodovina navijaške skupine Viol, navijaške pesmi, privlačno oblikovane 
navijaške fotografije, različne nagradne igre ter forum, kjer si lahko obiskovalci izmenjujejo 
mnenja, ocenjevanje igralcev ...). 

Neprestano skrbijo za ažurnost spletne strani in vsakodnevno ponujajo nove informacije, ki še 
dodatno pritegnejo zanimanje obiskovalcev spletne strani, ki niso zgolj mariborski privrženci, 
temveč tudi navijači drugih klubov.  
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V decembru 2010 je bilo 5569 uporabnikov. Obiskov na spletni strani je bilo 12.606, 
prikazanih strani 63.990. Povprečen čas, ki ga je uporabnik porabil na spletnem mestu, na še 
ne prenovljeni strani oziroma v decembru 2010 je bil 9 minut in 9 sekund. Sledila je prenova 
strani, ki se je pokazala za pomemben korak, saj se je obiskanost spletne strani stopnjevala iz 
meseca v mesec.  

Raziskave o obiskanosti spletne strani v marcu 2011 so pokazale:  
 V nasprotju z marcem 2010 je v marcu 2011 naraslo število obiskov prenovljene spletne 

strani na 145.114. Izmerjen doseg (%)1 je bil 14.466 (1,1 %).  
 Čas, ki so ga porabili pri brskanju na strani, je v povprečju znašal 0:5:33. Povprečen čas 

na obiskovalca pa je znašal 0:52:49. Prikazov, med katerim si je obiskovalec spletno stran 
ogledoval, je bilo 779.287, od tega je povprečno število prikazov na obiskovalca znašalo 
53,9 prikaza. Povprečno število obiskov na obiskovalca je v marcu 2011 znašalo 9,1 
obiska.  

Iz rezultatov je razvidno, da so v klubu dosegli cilj prenovljene strani, saj sta se obisk in 
zanimanje za spletno stran podvojila. Prav zaradi dobrih rezultatov se klub še naprej žene k 
doseganju boljših rezultatov in s tem več privržencev, obiskovalcev spletne strani.  

Spletna stran je najboljši stik z javnostjo, saj ima danes dostop do interneta vse več ljudi. A 
kljub temu so se pojavljala različna dodatna vprašanja, kako poleg spletne strani javnosti še 
dodatno približati dogajanje v klubu. In prišli so do odgovora.  

Za zunanje komuniciranje so poleg konferenc, izjav za medije, predstavitve novih igralcev 
itd., leta 2008 uvedli revijo, ki združuje vse našteto. Ustvarili so svojo lastno revijo z imenom 
»En klub, ena čast«. Revija je naletela na dober odziv zaradi same vsebine in všečnega 
grafičnega dizajna. Glavna naloga revije oziroma ustvarjalcev je odjemalcem pobližje 
predstaviti igralce, trenerje, funkcionarje, dogajanje in ne nazadnje organiziranost in 
delovanje kluba ter si tudi na takšen način zagotoviti čim več oziroma še več privržencev. 

                                                
1 Doseg (%) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih 
IP številk), ki so v danem časovnem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno stran, in skupnim 
številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.  
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Slika 12: Klubska revija En klub, ena čast 
Vir: Latin 2011č.  

Poleg zunanjega komuniciranja je kot v vsakem klubu ali organizaciji pomembno tudi 
notranje komuniciranje z nogometaši, zaposlenimi, navijači, upravnim odborom itd. Pri tem 
vključujejo različne sestanke, obvestila, napovedi, ki sledijo, analize na športnem in 
poslovnem področju itd.  

6.5 Osebna prodaja v nogometnem klubu Maribor 

Osebna prodaja se v nogometnem klubu Maribor v grobem deli na dve plati. V večji meri se 
osebna prodaja uporablja pri prodaji oziroma nakupu nogometašev. Pristojna oseba za prodajo 
in nakup igralcev je športni direktor, ki se osebno udeleži vsake tovrstne aktivnosti. Funkcijo 
športnega direktorja v nogometnem klubu Maribor uspešno opravlja Zlatko Zahović že od leta 
2007. Osebna prodaja nogometašev v večji meri vpliva na prihodnost kluba, saj samo s 
sponzorskim denarjem ni mogoče tekoče poslovati. Zadnji odmeven uspeh pri prodaji 
igralcev je klub doživel v letu 2010, ko jim je z dobrimi potezami, znanjem, izkušnjami in 
dobrim pogajanjem uspelo prodati igralca v priznan evropski klub, italijanski Palermo, in si s 
to prodajo zagotoviti mirno in organizirano poslovanje za nekaj sezon.  

Druga plat oziroma področje je osebna prodaja storitev sponzorjem. Za to je pristojen 
poslovni oziroma v primeru NK Maribor finančni direktor Bojan Ban, ki poleg drugih 
obveznosti (vodenje celotnega kluba) osebno skrbi za pridobivanje in prodajo storitev in s tem 
zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno poslovanje kluba.  
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7 SKLEP 

Vrhunski šport z leti postaja vse večji »biznis«, v katerem se gibljejo vrtoglave številke 
denarja. Vrhunski športniki niso več samo športniki, ampak so postali »stroji«, ki morajo bit 
ves čas vrhunsko pripravljeni za doseganje vrhunskih rezultatov. Podjetniški »giganti« so v 
športne organizacije pripravljeni vložiti milijone, saj se zavedajo, da jim bo atraktivna ekipa 
prinesla veliko reklame in ne nazadnje dobiček.  

Nogomet je najpriljubljenejši šport na svetu in prav v nogometu je ogromno denarja. 
Organizacija se razvijajo s svetlobno hitrostjo zaradi vrhunskih rezultatov, ki pa morajo biti 
konstanti, če želijo ostati na vrhu oziroma preživeti delovanje organizacije. Marketinški 
procesi so tukaj bistvenega pomena, saj je treba neprestano prodajati svoje ime, ugled, kar pa 
jim brez dobrega rezultata ne bi uspelo. V Evropi je kar nekaj klubov, ki se zavedajo in 
dodobra izkoriščajo svoje marketinško naravnanost in si s tem omogočajo dobičke ter 
posledično podaljšajo poslovanje in delovanja športne organizacije za kar nekaj let naprej.  

Pri financiranju in sponzoriranju športa v Sloveniji imajo ekipni športi prednost pred 
posamičnimi športniki, vendar se veliki sponzorji obračajo zgolj k tekmovalno atraktivnim in 
uspešnim ekipam. Nogomet v Sloveniji je dvorezen meč, saj reprezentanca Slovenije dosega 
vrhunske uspehe in s tem privablja velike sponzorje, medtem ko na drugi strani slovenska 
nogometna »scena« postaja vse bolj problematična. Klubi se borijo za financiranje iz sezono v 
sezono, medtem ko so marketinške in druge aktivnosti, ki bi privabile gledalce in privržence, 
zanemarjene. NK Maribor je v slovenski nogometni ligi izjema. 

Nogometni klub Maribor je na slovenski in evropski sceni poznan klub. Prav zaradi naziva 
ekipe z največ trofejami v slovenskem nogometu ima nekoliko lažjo nalogo pri iskanju 
sponzorjev, a je v današnjih razmerah kljub temu treba vložiti veliko truda in dobre 
organizacije ter dodobra izkoristiti marketinško komunikacijo. 

Maribor je nogometne mesto in to se pozna tudi pri obiskih tekem. V sezoni 2010/2011 si je 
vse tekme nogometnega kluba Maribor v živo ogledalo 100.840 ljudi, kar 32.200 več od 
večnega tekmeca Olimpije. Razlog za dobro obiskanost so dobri rezultati in nenehni 
marketinški prijemi, kot so aktivnosti pred tekmo, med tekmo in po tekmi.  

Nogometni klub Maribor ne odstopa zgolj po številu obiskov tekme, ampak velik poudarek 
daje na dobre odnose z javnostmi, krepi »merchandising«, posveča veliko pozornost osebni 
prodaji tako pri nogometnih igralcih kot pri sponzorjih.  

Nogometni klub Maribor je zaradi uspešnosti tako na domači kot evropski »sceni« uspešen, 
zato je tudi privlačen za medije in mu najrazličnejši mediji posvetijo nekoliko več pozornosti 
kot drugim nogometnim klubom. V Sloveniji je NK Maribor, kar se tiče števila televizijskih 
ogledov in ogledov tekem v živo, brez konkurence.  
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NK Maribor je tudi s svojim organiziranim delovanjem na slovenski nogometni sceni brez 
konkurence, to se pozna pri prodaji igralci, saj v primerjavi z drugimi igralci slovenskih 
klubov igralci NK Maribor odidejo po zelo visoki ceni glede na slovenske razmere. Prav 
dobro ime, dobro poslovanje (osebna prodaja) in dobri rezultati omogočajo igralcem odhode v 
prestižne klube.  

NK Maribor z različnimi marketinškimi prijemi poskuša pridobiti čim več enakovrednih 
dolgoročnih sponzorjev in se upreti samo enemu sponzorju, ki bi sponzoriral veliko večino 
kluba, ter se na ta način izogniti katastrofi ob umiku sponzorja.  
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