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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi je predstavljena problematika ponudbe opreme za borilne veščine v 

Sloveniji. Tematika je predstavljena skozi poglavja o podjetništvu, podjetništvu v športu in 

poglavju o motivaciji, ki je ključnega pomena za doseganje uspehov v obeh primerih. V 

diplomskem delu sta podrobneje predstavljeni tudi dve borilni veščini (MMA in brazilski jiu-

jitsu), ki sta bili ključni za empirično raziskavo.  

 

Ključne besede: podjetništvo, podjetništvo v športu, motivacija, borilne veščine, poslovni 

modeli, Kanvas poslovni model.  

 

SUMMARY 

  

This thesis is a study of the supply of martial arts equipment in Slovenia. The theme is further 

developed through the chapters on the crucial issues for success: entrepreneurship, 

entrepreneurship in sport and motivation. The thesis presents a detailed analysis of two martial 

arts (MMA and Brazilian jiu jitsu), and this formed the basis for the empirical study. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship in sport, motivation, martial arts, business 

models, business model Canvas  
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1 UVOD 

 

V diplomski nalogi se bomo posvetili podjetništvu v športu in problemu nabave športne opreme 

za borilne veščine, s katerimi se posamezniki, ki trenirajo borilne veščine v Sloveniji, srečujejo 

tekom svoje športne kariere. Šport in podjetništvo gresta vedno bolj z roko v roki, saj vsak šport 

potegne za sabo veliko denarja. Skozi zgodovino se je šport zelo razvijal tako na nivoju 

pripravljenosti športnikov, kot tudi na nivoju finančnih sredstev, ki so povezana s športom. 

Veliko profesionalnih športnikov sklene dolgoročne sponzorske pogodbe s ponudniki opreme 

in si tako priskrbi nemoteno oskrbo tekom sezone. Predvsem v začetnih fazah prehoda iz 

amaterskega v profesionalni šport se veliko športnikov srečuje s problemom nabave, kakovosti 

in cene opreme, saj se vsi zavedamo, da je ta ključna pri doseganju vrhunskih rezultatov. 

 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

 

Večina posameznikov je zagotovo vsaj enkrat v življenju pomislila na ustanovitev lastnega 

podjetja in na zaslužke, ki jih le-to lahko potegne za sabo. Ena od aktivnosti, ki lahko vodi v 

doseganje takšnih ciljev, je podjetniško razmišljanje. 

 

Poznamo veliko definiciji podjetništva, saj si avtorji na tem področju niso enotni. Kljub temu 

menimo, da naslednja definicija zajema bistvo podjetništva in prikazuje, kaj podjetništvo 

zahteva od posameznika, ki se poda na to pot: »Podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa 

drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži potreben čas in trud, prevzema spremljajoče 

finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pridobi končne nagrade v obliki denarja ali 

osebnega zadovoljstva.« (Ruzzier idr. 2008, 15). V diplomski nalogi želimo obravnavati panogo 

športa, in sicer problem slabe ponudbe opreme za borilne veščine v Sloveniji in poiskati način 

za zapolnitev zaznane vrzeli med povpraševanjem in ponudbo. 

 

Po besedah Ruzzierja idr. (2008, 15) je podjetništvo v športu v zadnjem času pritegnilo veliko 

pozornost med gospodarstveniki in raziskovalci. Kot primer dobre prakse lahko vzamemo 

podjetje Floyda Mayweatherja - TMT. Upokojeni boksar je po koncu svoje kariere ustanovil 

podjetje, ki prodaja izdelke - tako za prosti čas, kot tudi za šport. Svojo blagovno znamko TMT 

je gradil skozi svojo celotno kariero, saj se je s svojimi izdelki pojavil tako na borbah, kot v 

prostem času. Znamka je tako postala zelo prepoznavna med njegovimi podporniki in med širšo 

populacijo. Poleg zapisanega primera, lahko na trgu najdemo še vrsto drugih uspešnih podjetij 
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kot npr. GoPro, Iron Mike itd. 

 

V diplomski nalogi se bomo osredotočili predvsem na segment borilnih športov, in sicer borbe 

po pravilih mešanih borilnih veščin ali »Mixed martial arts« (v nadaljevanju MMA) in 

Brazilske ju-jitse (v nadaljevanju BJJ). BJJ izvira iz juda in je temeljna borilna veščina, iz katere 

se je razvila borba v kletkah, imenovana »vale tudo« (veljavno je vse). BJJ se je razvijal v 

Braziliji pod okriljem dveh družin. Najuspešnejša akademija te borilne veščine je Gracie Barra, 

in sicer je to hkrati tudi priimek ene izmed družin začetnic te borilne veščine (Gracie). MMA 

poteka v ringu v obliki oktagona, ki mu pravimo kletka, po zelo ohlapnih pravilih (brez 

praskanja, grizenja in udarcev v genitalije ali tilnik). 

 

Zaradi izredno hitrega širjenja in zanimanja za ti dve borilni veščini so se po svetu začeli 

pojavljati številni proizvajalci, ki ponujajo različne blagovne znamke borilne opreme. Med 

priznane blagovne znamke sodijo Grips (Evropa - Italija), Venum (Južna Amerika - Brazilija), 

Manto, Koral (Južna Amerika - Brazilija), Atama (Južna Amerika – Brazilija), Shoyoroll 

(ZDA). Ruzzier idr. (2008, 15) navajajo naslednje: »Podjetniki in managerji se ne sprašujejo 

več, kako slediti spremenjenim tržnim pravilom, temveč kako pravila spremeniti in s tem ostati 

korak pred konkurenco«. Takšno pot so ubrala prav vodilna podjetja v tej panogi in s tem 

ustvarjajo nove dimenzije v svetu borilnih športov. Zanimivo je tudi dejstvo, da so vodilni v teh 

podjetjih bivši športniki, ki so se ukvarjali ravno z borilnimi veščinami in zelo dobro poznajo 

probleme in potrebe športnikov. 

 

V Sloveniji se oba športa šele razvijata, saj sta se začela pojavljati na našem področju šele pred 

petimi leti, in sicer v obliki garažnih klubov. V petih letih se je tako na našem področju 

oblikovalo veliko število klubov, tako s področja MMA, kot tudi BJJ. Kot začetnika BJJ v 

Sloveniji lahko štejemo Carlosa Maio, ki se lahko pohvali s številnimi priznanimi lovorikami 

iz tega športa in učenca enega najboljših BJJ mojstrov na svetu. Ena prvih organizacij za 

amaterske borbe v MMA je bila slovenska MMA liga, ki je prinesla kar nekaj mladih 

perspektivnih borcev, ki so se kasneje dokazali tudi v profesionalnih borbah. Čeprav je bilo na 

področju MMA in BJJ veliko postorjenega, se na žalost ne moremo primerjati s sosednjimi 

državami, v katerih sta oba športa na povsem drugačnem nivoju. Temu primerno lahko 

predpostavljamo, kaj se dogaja na področju ponudbe opreme za borilne veščine in kakšna 

poslovna priložnost se ponuja mladim podjetnikom oziroma športnikom, ki so zaključili 

kariero. 
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V diplomski nalogi želimo analizirati stanje v obravnavani panogi in podati smernice, kako 

ustanoviti podjetje, ki bi ponujalo opremo za borilne veščine. Pri tem smo izhajali iz zaznanega 

problema pomanjkljive in majhne ponudbe športne opreme na področju borilnih veščin, s 

katerim se soočajo športniki v Sloveniji. 

 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

 

Namen diplomske naloge je analizirati panogo borilnih veščin z vidika ponudbe in 

povpraševanja opreme za borilne veščine na slovenskem trgu in oblikovati poslovni model za 

podjetje, ki bi ponujalo opremo za borilne veščine. 

 

Diplomska naloga izhaja iz problema, ki smo ga zaznali na področju borilnih veščin, in sicer 

da se športniki v Sloveniji soočajo s pomanjkanjem ustrezne ponudbe in izbire opreme za 

borilne veščine. 

 

Cilji teoretičnega dela naloge so naslednji: 

- opredeliti temeljne pojme s področja podjetništva in športa, 

-  predstaviti panogo borilnih veščin v Sloveniji, 

- opredeliti poslovne modele in predstaviti orodje Kanvas poslovnega modela, 

- podati smernice za nadaljnjo preučevanje problematike iz diplomskega dela. 

 

Cilji empiričnega dela naloge so naslednji: 

- analizirati trg ponudbe in povpraševanja po opremi za borilne veščine v Sloveniji, 

- oblikovati in izvesti anketo med uporabniki športne opreme za borilne veščine glede njihovih 

potreb in želja, 

- opraviti individualni polstrukturirani intervju s trenerjem BJJ, 

- na podlagi analize rezultatov empirične raziskave oblikovati poslovni model za podjetje, ki bi 

ponujalo športno opremo za borilne veščine. 
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1.3 Metode za doseganje ciljev v diplomski nalogi 

 

V teoretičnem delu naloge so bile uporabljene deskriptivne metode, s pomočjo katerih smo 

predstavili in opisali kratko zgodovinsko ozadje obeh obravnavanih športov. Predstavili smo 

podjetništvo v športu ter opredelili glavne pojme, ki so povezani z obravnavanima borilnima 

veščinama. Uporabili smo metodo analize dostopne literature s področja podjetništva in 

podjetništva v športu, metodo sinteze za povezovanje misli različnih avtorjev in metodo 

kompilacije za združevanje vseh podatkov v celovito delo. 

 

V empiričnem delu naloge smo primarne podatke zbrali s pomočjo ankete in polstrukturiranega 

intervjuja. Anketo smo izvedli med rekreativci in tekmovalci obravnavanih borilnih veščin. 

Slednje je služilo za analizo njihovih potreb in želja glede športne opreme. Druga metoda 

zbiranja podatkov je bil polstrukturiran individualni intervju. Intervju smo opravili z glavnim 

trenerjem kluba 24/7 Sport Studio iz Kopra, Damirjem Mikeličem. Podatke smo analizirali s 

pomočjo opisne statistike in rezultate prikazali opisno s pomočjo grafov in tabel. 

 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

 

Obravnavani problem je zelo aktualen, saj se nanaša na šport, o katerem se v zadnjih letih veliko 

govori in postaja vedno bolj popularen med mladimi. Zaradi slednjega predpostavljamo, da se 

bo v naslednjih letih trend le še stopnjeval. Zaradi lastnih izkušenj delovanje panoge zelo dobro 

poznamo, prav tako probleme, s katerimi se soočajo športniki. Predpostavljamo, da bo slednje 

predstavljalo prednost pri obravnavanju problema. Nadalje, predpostavljamo, da ne bomo imeli 

težav z zbiranjem podatkov in da bodo anketiranci ter intervjuvanec pripravljeni sodelovati v 

raziskavi. 

 

Pri pisanju diplomske naloge se bomo omejili le na dve vrsti borilnih veščin, in sicer MMA in 

BBJ. Poleg tega se bomo omejili le na slovenski trg. Omejitve pri pisanju diplomskega dela 

predstavljajo še odzivi in možnost pristranskih odgovorov anketirancev, ki predstavljajo glavni 

vir informaciji pri izdelavi empiričnega dela naloge. 
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2 PODJETNIŠTVO IN ŠPORT 

 

V tem poglavju se bomo osredotočili na ključne pojme iz podjetništva in podjetništva v športu. 

Motivacija je ključnega pomena pri doseganju ciljev, tako pri podjetnikih kot pri športnikih, 

zato bomo podrobneje predstavili tudi to področje.  

2.1 Opredelitev podjetništva 

 

Skozi zgodovino lahko zaznamo različne poglede na podjetništvo. Antončič idr. (2002) 

zgodovino podjetništva delijo na več obdobij: zgodnje obdobje, srednji vek, 17. stoletje, 18. 

stoletje in 19. ter 20. stoletje. Eden prvih primerov zgodnje opredelitve podjetnika kot 

posrednika je Marco Polo, ki je poskušal vzpostaviti trgovske poti z daljnim vzhodom 

(Antončič idr. 2008, 27). Trgovec avanturist je tako podpisal pogodbo s človekom, ki je imel 

kapital za financiranje poti, po opravljenem poslu sta si dobiček delila: kapitalist 75 %, 

avanturist 25 % (Antončič idr. 2002, 27). 

 

Po besedah Antončiča idr. (2002, 27) se je v srednjem veku pojem podjetnika nanašal predvsem 

na ljudi, ki so vodili projekte, kot so bili na primer duhovniki (gradnja gradov, utrdb, javnih 

zgradb itd.). V 17. stoletju so podjetništvo že začeli povezovati s tveganjem, ker je bil podjetnik 

takrat človek, ki je stopil v pogodbeni dogovor z vlado za izvedbo storitev ali dobavo izdelkov 

določenih s pogodbo (Antončič idr. 2002, 27). Najbolj znani podjetnik iz tega obdobja je John 

Law, ki je ustanovil kraljevo banko, ki se je razvila v ekskluzivno franšizo in propadla zaradi 

dviga vrednosti delnic nad vrednostjo njegovih sredstev (Antončič idr. 2002, 27). 

 

V 18. stoletju smo bili priča industrijski revoluciji in razlikovanju med osebo s kapitalom od 

osebe, ki potrebuje kapital (Antončič idr. 2002, 28). Podjetnika Elia Whitney in Thomas Edison 

sta primer podjetnikov, ki sta razvila nove tehnologije, vendar nista imela dovolj finančnih 

sredstev za financiranje svojih izumov (prav tam). V 19. stoletju še ni bilo jasne razmejitve med 

podjetnikom in managerjem, in sicer podjetnik organizira in vodi podjetje za doseganje lastnega 

dobička (prav tam). Sredi 20. stoletja se je razvil pojem podjetnik inovator, ki vključuje vse 

inovacije in je sestavni del podjetništva (prav tam). Kot primer tega obdobja lahko vzamemo 

Edwarda Harrimana, ki je reorganiziral železnico Ontarijo in Southern prek podjetja Northern 

Pacific Trust. 

 

Po besedah Ruzzierja idr (2008, 16) je podjetništvo trenutno najuspešnejša metoda za 
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zapolnjevanje vrzeli med znanostjo in trgom, za ustanavljanje novih podjetij ter uvajanje novih 

izdelkov in storitev na trg. Podjetniške dejavnosti postavljajo ekonomske temelje in 

zagotavljajo delavna mesta ter s tem pomembno vplivajo na gospodarstvo nekega območja. 

Glede na možne učinke za celotno gospodarstvo in zaposlovanje nekega območja bi moralo 

podjetništvo postati osrednja točka gospodarstva (Ruzzier idr. 2008, 16). 

 

Na eni strani imamo tako podjetništvo kot pojem na drugi pa fizično osebo (podjetnik), ki 

podjetje ustanovi. Za ekonomista je podjetnik oseba, ki združi vire, delavno silo, materiale in 

druga sredstva tako, da je njihova skupna vrednost večja kot prej ter oseba, ki vpeljuje 

spremembe, inovacije in nov red. Psihologi menijo, da takšno osebo vodijo: potreba doseči ali 

dobiti nekaj novega, eksperimentirati, izpolniti ali morda zbežati avtoriteti drugih. Za enega 

poslovneža je lahko podjetnik grožnja, za drugega zaveznik, dobavitelj, stranka ali nekdo, ki 

ustvarja bogastvo tudi drugim, ki išče boljše poti za izkoriščanje virov in zmanjševanje odmeta 

in ki ustvarja delavna mesta (Antončič idr. 2002, 29). 

 

V različnih literaturah se pojavljajo različne definicije podjetništva. V nadaljevanju navajamo 

nekaj opredelitev. 

 

Po mnenju Gomezelj Omerzel (2010, 17) podjetništvo predstavlja in obsega vse dejavnosti 

posameznika ali pa celotne podjetniške skupine, ki uresničijo poslovne priložnosti in ustvarijo 

nove vrednosti tako, da najprej prepoznajo tržne potrebe, potem pa se učinkovito organizirajo 

ter pridobijo in kombinirajo vse potrebne vire (Gomezelj Omerzel 2010, 17). 

 

Ruzzier idr. (2008, 15) so proces podjetništva opisali kot ustvarjanje nečesa novega, drugačnega 

in vrednega. Je tudi gonilna sila napredka in razvoja, ki v zadnjem času prinaša največ delavnih 

mest in dodane vrednosti (prav tam).  

 

V knjigi Antončiča idr. (2002, 29) je podjetništvo opredeljeno »kot dinamičen proces 

ustvarjanja bogastva, ki se povečuje. Bogastvo ustvarjajo posamezniki, ki povzemajo velika 

tveganja glede lastniškega kapitala, časa in/ali obveznosti, glede kariere ali dajejo vrednost 

izdelku oziroma storitvi« (Antončič idr. 2002, 29). 

 

 

Na podlagi preučene literature lahko tako ugotovimo, da podjetništvo ponuja neko samostojno 



   

7 
 

pot v življenju, vendar je podjetnik tisti, ki se je za takšno pot odločil. Podjetništvo tako ponuja 

posameznikom možnost, da so najboljši na področju, ki jih zanima in iz katerega lahko iztržijo 

tudi neko ekonomsko korist. Eno od področij podjetništva, ki je v zadnjem času pritegnilo 

pozornost gospodarstvenikov in raziskovalcev, je podjetništvo v športu (Brenčič Makovec idr. 

2008, 44). 

 

2.2 Podjetništvo v športu 

 

V današnjem globalnem svetu si življenja brez športa praktično ne moremo predstavljati. Ni 

pomembno, ali gre za tekmovalni ali rekreativni šport. Tekmovalni šport oziroma šport za 

spektakle, kot ga je avtorica poimenovala v svoji monografiji, je danes v rokah tistih, ki imajo 

kapital, multinacionalk in medijev. Vsi ti akterji s pomočjo športa poizkušajo vplivati na širšo 

množico in si s tem zagotoviti čim večje dobičke (Brenčič Makovec idr. 2008, 6). 

 

Po mnenju Brenčič Makovec idr. (2008, 6) žene tekmovalce želja po vrhunskih športnih 

rezultatih, velikokrat v nečloveške psihofizične napore ali celo propad, zavajajoči svet uživanja 

poživil in vprašljive moralne postopke, ki imajo cilj zmago za vsako ceno, saj edino ta 

zadovoljuje korporacijsko–medijsko požrešnost po dobičku v novodobni areni, po zgledu 

starega Rima. Slovenci imamo šport preprosto radi, ne glede ali gre za tekmovanja oz. vrhunsko 

in ekstremno športno ustvarjalnost, množično športno–rekreativno udejstvovanje ali samo 

navijaško aktivnost, ko čustveno navijamo za naše športne junake (Brenčič Makovec idr. 2008, 

6). 

 

Večina lastnosti, ki jih morajo imeti športniki, to so vztrajnost, samozavest, odločnost, 

pripravljenost na tveganje in dobre organizacijske sposobnosti, so lastnosti, ki odlikujejo tudi 

dobre podjetnike. Med tema dvema svetovoma, ki sta na prvi pogled zelo različna, lahko 

potegnemo številne vzporednice. Pri obeh poteka konstanten konkurenčni boj, kjer se kot edino 

ključno vprašanje postavlja, kdo bo končni zmagovalec. Šport je področje, ki ljudem nudi 

številne možnosti, tako z vidika samopotrjevanja in rekreacije, kot tudi z vidika poslovnih 

priložnosti. Številni slovenski in tuji podjetniki so svojo poslovno priložnost našli v športu in 

rekreaciji (Brenčič Makovec idr. 2008, 44). 
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2.3 Motivacija – iz športa v podjetništvo 

 

Tušak (2003) je v svoji knjigi dobro opisal koncepte motivacije. Po njegovem mnenju se ljudje 

vedemo na najrazličnejše načine. Pojem motivacije v najširšem smislu tako predstavlja 

usmerjeno in dinamično komponento vedenja, ki je značilna za vse živalske organizme od 

najpreprostejših enoceličnih ameb do človeka (Tušak 2003, 29). 

 

Razumevanje razlogov vedenja nas privede do predstave o silnicah, ki so v nas in zunaj nas, ki 

na nek način določajo naše obnašanje. Naša osebnost in obnašanje sta torej pod vplivom teh sil, 

zato govorimo o motivaciji in dinamiki osebnosti. Motivi in dinamizmi, ki vodijo naše 

obnašanje, pa so precej zapleteni, veliko bolj kot fizikalne sile. Motivi spravljajo v tek vso našo 

osebnost, naše vedenje in delovanje, zato se osebnost na določen način začne pri dinamiki oz. 

motivaciji (Tušak 2003, 54). V nadaljevanju je predstavljena motivacija športnikov in 

podjetnikov. 

 

Športnik 

 

Raziskovalci motivacije v športu so se opredelili predvsem na faktorje osebnosti, socialne 

faktorje in kognicije oz. misli, ki pritegnejo športnikovo pozornost že dolgo pred tekmovanjem, 

v času treninga in priprav na tekmovanje ter tik pred tekmo in v trenutku nastopa. Po mnenju 

Tušaka (2003, 54) je športnik odgovoren za svoj nastop oz. dokončanje naloge, ki že sama po 

sebi vključuje določen izziv. Take okoliščine v veliki meri določajo motivacijske dispozicije in 

predpostavke, ki vplivajo na človekovo vedenje v ključnih situacijah. Avtor je tako v svoji knjigi 

navedel tudi, da v športu govorimo o storilnostnem vedenju (vedenjske intenzitete, vztrajnost, 

izbira možnih akciji oz. aktivnosti za doseganje cilja in nastop, izvedba oz. rezultat te 

aktivnosti), saj se udeleženci v večini primerov trudijo močneje kot sicer, so bolj skoncentrirani 

in polagajo več pozornosti vsemu, kar je povezano s športom (Tušak 2003, 54). 

 

Podjetnik 

 

Vse se začne z odločitvijo spremeniti življenjski slog. Najbolj pogosti vzroki za odločitev o 

podjetniški karieri in ustanovitvi svojega podjetja so želja po neodvisnosti in postati sam svoj 

šef, razviti idejo – kar si je nekdo želel že dolgo – in seveda zavedanje o koristi in finančnih 

rezultatih. Po mnenju avtorjev je najpogostejši motiv za podjetništvo v večini primerov želja 
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po neodvisnosti. To pomeni, da si posameznik želi biti sam odgovoren za svojo kariero in 

podjetje, v katerem deluje (Ruzzier idr., 2008, 33). 

 

Po mnenju Gerberja (2004, 30) podjetnik išče priložnost za zaslužek tudi v na videz nemogočih 

situacijah. Podjetnik je tako vizionar in sanjač, ki se skriva praktično v vsakomur od nas. Je 

gonilna sila, ki poganja vsako kolo, iskra domišljije, ki daje upanje v boljši jutri, in katalizator 

sprememb. Podjetnik živi v prihodnosti, nikoli v preteklosti, in redko v sedanjosti (Gerber 2004, 

30). 

 

Iz zgornjih definicij lahko razberemo, da sta šport in podjetništvo zelo povezana. V obeh je zelo 

pomembna motivacija in vztrajnost, saj si za izpeljavo načrtov in doseganje uspehov odgovoren 

sam. Športnik tako vidi možnost za uspeh tudi v nemogočih situacijah, podjetnik pa v isti 

situaciji vidi možnost za zaslužek. Oba živita za prihodnost, saj so plani po navadi dolgoročni 

in potrebujejo čas. Najpomembnejša stvar je odločitev o spremembi življenjskega sloga, saj je 

prav popolna predanost podjetništvu ali športu ključ do uspeha. Tako podjetnik kot športnik 

morata svoje življenje prilagoditi ciljem, ki sta si jih zastavila. Vedenje, ki ga izražata skozi svoj 

življenjski slog, je ključno za uspeh in s tem je povezana tudi motivacija, ki dnevno žene 

športnika oziroma podjetnika, da poskušata doseči zastavljene cilje. 

 

Zaradi tako velikih podobnosti lahko rečemo, da prehajanje iz športa v podjetniške vode ne bi 

smel biti prevelik zalogaj za nekoga, ki ima vizijo, cilje in temeljno ekonomsko znanje. Športnik 

mora biti - tako kot podjetnik - močno discipliniran, saj bo le tako lahko dosegal boljše rezultate 

kot ostali. Tekom športne poti športnik dodobra spozna prednosti, slabosti, ovire in priložnosti 

v športni panogi, v kateri je tekmoval oziroma rekreativno treniral. Zaradi takšnega vpogleda 

lahko na svoji podjetniški poti pridobi veliko konkurenčno prednost pred ostalimi, ki niso imeli 

možnosti testirati, se soočiti, videti, otipati ali tekmovati v izdelku, ki ga prodajajo. Športnik 

lahko v svojo podjetniško pot vnese tudi vrline, ki se jih je priučil tekom športne kariere. Te 

vrline so: vztrajnost, ciljnost, discipliniranost in motiviranost. 
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3 ŠPORTNA PANOGA IN BORILNE VEŠČINE 

 

V tem poglavju bomo predstavili dve borilni veščini, BJJ in MMA, s katerima bomo operirali 

tudi v empiričnem delu diplomske naloge. Predstavili bomo zgodovini obeh športov, tako v 

svetu kot v Sloveniji. 

 

3.1 Predstavitev športne panoge 

 

V Sloveniji je veliko klubov, ki prakticirajo raznovrstne borilne veščine. Poznamo olimpijske 

discipline (npr. judo, rokoborba, boks), neolimpijske discipline (npr. tajski boks, BJJ, jiu–jitsu, 

MMA) in borilne veščine za samoobrambo, ki tudi ne spadajo pod olimpijski komite (npr. Kali, 

Street Fighting system). V diplomski nalogi se bomo osredotočili na dve borilni disciplini, in 

sicer BJJ in MMA. Obe borilni veščini sta v Sloveniji prisotni približno šest let, vendar v 

zadnjem obdobju doživljata velik porast v zanimanju predvsem med mladimi. Za takšen vzpon 

v zadnjih letih je predvsem kriva ameriška promocija UFC (Ultimate fighting championship), 

v kateri potekajo borbe po pravilih MMA. V Sloveniji sta oba športa šele v fazi razvoja. 

 

3.1.1 Predstavitev BJJ 

 

BJJ (poznan tudi pod imeni: Gracie jiu-jitsu, human chess) je v številnih pogledih zelo podoben 

judu in se od tradicionalne japonske jiu-jitse razlikuje v nekaterih osnovnih načelih. Judo je bil 

zasnovan kot način samoobrambe, vendar je vključeval tako športno panogo, kot 

samoobrambo. V današnjih časih je judo močno opustil panogo samoobrambe in se bolj posvetil 

tekmovalno naravnanim tehnikam. Tekmovalne tehnike omejujejo stroga pravila, pri katerih ni 

možnosti razviti osebnega stila borbe. V 80. letih je družina Gracie zasnovala pravila 

tekmovalne brazilske jiu-jitse in šport razdelila v tri širše kategorije: samoobramba (tehnike z 

udarci in vključevanje neoboroženih tehnik proti oboroženemu nasprotniku), borba po prostih 

pravilih (po navadi navedene kot »vale tudo«, dogodki ki so danes poznani pod imenom MMA) 

in borbe v kimonu (GI) oziroma brez kimone (no GI). Čeprav je BJJ v kimonu ali brez njega 

zasnovan kot športna panoga se točkovanje na tekmovanjih in same tehnike prilagojene 

samoobrambi v realnem življenju. Točke se podeljuje glede na boljšo pozicijo, glede na to, ali 

smo v poziciji za zaključek in/ali smo v poziciji, iz katere lahko zbežimo. Tekmovalci iščejo 

najboljše pozicije za zaključek ali za zbiranje točk, kar krepi iskanje najbolj učinkovite 

strategije za spopad v realnem življenju (Cartmell 2016). 
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Strategija učenja te borilne veščine se zavzema, da bi bili tudi fizično šibkejši ali manjši 

posamezniki učinkoviti pri samoobrambi pred večjimi in močnejšimi napadalci. Repertoar 

tehnik tako zavzema vse tehnike metanja, davljenja in tehnike vzvodov na človeške ude, s 

katerimi lahko prisilimo nasprotnika v predajo. Največji čar brazilske jiu-jitse je v tem, da ima 

le ohlapna pravila in posamezniku dovoljuje razvoj svojega načina bojevanja. Zaradi ohlapnih 

pravil se dnevno v svetu pojavljajo vedno nove in nove tehnike (Cartmell 2016). 

 

Zgodovina razvoja brazilske jiu-jitse 

 

BJJ izvira iz juda. Judo je ustanovil Jigoro Kano (1860-1938). Jigoro Kano je bil zelo izobražen, 

štejemo ga za ustanovitelja sodobnega japonskega izobraževalnega sistema. Poskusil je združiti 

in ohraniti starodavne borilne veščine Japonske. Večina starih stilov jiu-jitse temelji na tako 

imenovanih katah, ki so sestavljene iz v naprej dogovorjenih zaporedij udarcev. Jigoro Kano se 

je zavedal pomembnosti prakticiranja kat (oblika/forma judo tehnik) vendar je v svoje učenje 

vpeljal tudi obrambo iz povsem vsakdanjih situacij (Cartmell 2016). 

 

Mitsuyo Maeda (1878-1941) je bil čudežni deček juda in je sčasoma postal eden največjih 

borcev v zgodovini juda. Maeda se je sprva srečeval s principi klasične jiu-jitse, vendar se je 

zelo hitro odločil za šolo juda. Po velikih uspehih na tekmovanjih ga je učitelj Kano poslal v 

Združene države Amerike (ZDA) širiti sporočilo Kodokan juda. Po prihodu v ZDA je Maeda 

sodeloval v neštetih borbah, tako v tistih s pravili kot tistih, ki so bile brez pravil (dovoljeno je 

bilo vse). Maeda se je boril v ZDA, Veliki Britaniji, Evropi, na Kubi, Mehiki in na koncu v 

Braziliji. Maeda se je upokojil kot neporažen borec (Cartmell 2016). 

 

Po končani karieri se je Mitsuyo Maeda dokončno ustalil v Braziliji in ustanovil akademijo Jiu-

Jitse. Eden izmed njegovih učencev je bil mladenič po imenu Carlos Gracie. Carlos se je pri 

Maedi šolal več let in leta 1920 ustanovil svojo akademijo. Carlos in njegovi bratje so izdelali 

trden ugled akademije s tem, ko so organizirali proste borbe (Gracie Challenge), da bi dokazali, 

da je jiu-jitsa najbolj efektivna borilna veščina. Dobrodošli so bili vsi izzivalci iz drugih panog 

borilnih veščin in na splošno športa. Družina Gracie je še naprej razvijala tehnike, ki so se jih 

naučili od učitelja Maede in tako počasi razvijala novi način borbe. Zaradi želje po zaslužku in 

boljših pogojih za trening je veliko članov družine Gracie emigriralo v ZDA leta 1980 (Cartmell 

2016) 
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Največji razcvet BJJ beležimo leta 1990, ko je Royce Gracie nanizal več izjemnih zmag v 

organizaciji UFC. V tem tekmovanju so se pomerili različni borci iz različnih borilnih veščin, 

da bi osvojili glavno nagrado. Velik uspeh je požel tudi brat Royca, Rickson, ki se je prav tako 

boril v UFC in na Japonskem v Pridu. V obeh organizacijah je bil nepremagan, zato je postalo 

jasno, da je BJJ ključna borilna veščina na tekmovanjih po pravilih MMA. Brazilski jiu-jitsu je 

postal blagovna znamka družine Gracie (Cartmell 2016). 

 

3.1.2 Predstavitev mešanih borilnih veščin (MMA)  

 

MMA  so v svetu že dolgo poznane. Mešane borilne veščine lahko opredelimo kot kontaktni 

šport v katerem so dovoljene vse parterne tehnike in tehnike z udarci. V tem športu se tako 

mešajo tehnike iz različnih borilnih veščin ( judo, boks, BJJ …). Edina stvar, ki se je spremenila 

z leti je medijsko zanimanje in denar, ki je prišel v ta šport. Čeprav se je sodobni MMA razvil 

iz BJJ (vale tudo), so že pred tem starodavne civilizacije razvile svojo borilno veščino. Borilne 

veščine so bile razvite predvsem za borbo v času vojn in za zabavo v času miru. S tem so 

bojevniki vzdrževali svojo fizično in kondicijsko pripravljenost. Edini razlog, zakaj so se v 

Azijskih državah borilne veščine ohranile, je uspešno prenašanje znanja iz roda v rod (Sullivan 

2013).  

 

Zgodovina razvoja mešanih borilnih veščin (MMA) 

 

Veliko kultur je imelo borilno veščino podobno MMA, vendar se bomo v nadaljevanju posvetili 

predvsem umetnosti bojev v Egiptu, Grčiji, Filipinih, na Japonskem, v Braziliji in ZDA. Prve 

zametke mešanih borilnih veščin lahko najdemo v poslikavah v egiptovskih templjih, ki segajo 

v leto 3.000 pr. n. št. Podobne poslikave lahko najdemo v grobnicah vzdolž celotne reke Nil. 

Obstajajo tudi poročila o borilnih tehnikah, ki so jih prakticirali vojaki v Mezopotamiji 

(Sullivan 2013). 

 

V času razcveta grške umetnosti, znanosti, arhitekture in ostalih stvari so se okoli leta 700 pr. 

n. št. pojavile tudi borilne veščine kot sta boks in rokoborba. Obe borilni veščini sta bili tudi na 

prvih olimpijskih igrah. Leta 648 pr. n. št. je bila na olimpijskih igrah uvedena nova borilna 

veščina imenovana Grški Pankration. Izraz pankration je sestavljen iz dveh grških besed, in 

sicer »pan« kar pomeni vse in »kratos« kar pomeni moč (Sullivan 2013). 
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Prvi zapisi o prakticiranju borilnih športov v Aziji prihajajo s Kitajske, in sicer iz leta 200 pr. n. 

št. V tajskem mestu Siam se je razvila borilna veščina Muay, ki je bila uporabljena za bojevanje 

in za zabavo. Muay tekmovanja so postajala vedno bolj pomembna in stalnica na festivalih in 

praznovanjih. Uporabljala se je tudi kot zabava za kralja. Borilna veščina Muay je danes znana 

kot Muay Thai (nacionalni šport Tajske), ki je postal svetovni šport in je del številnih 

tekmovanj. V prvih letih Muay Thaia je bilo zelo malo pravil in je bolj spominjal na mešane 

borilne veščine (Sullivan 2013). 

 

Filipinci imajo širok spekter borilnih veščin, ki vključujejo boks (Panantukan), grappling 

(Dumog), borba, v kateri so dovoljeni le udarci z nogo (Sikaran) in borilne veščine, ki so 

temeljile na orožju (Kali in Escrima). Preden so na Filipine prišli Američani (1898) so domačini 

medsebojne spore reševali v dvobojih s pomočjo meča. V želji po bolj humanem reševanju 

sporov so se leta 1930 odločili, da bodo meče zamenjali s palicami. V dvoboju je bilo dovoljeno 

vse: od udarcev s palico, do udarcev s komolcem, nogo, roko, koleni ipd. Dovoljeni so bili tudi 

vsi meti in vzvodi. To je bilo veliko bolj podobno sodobnemu načinu bojevanja v mešanih 

borilnih veščinah. Veliko Filipinskih borcev je zaradi iskanja dela emigriralo v ZDA in si tam 

poiskalo delo v kmetijstvu. Skupaj z delavci je prišlo tudi znanje filipinskih borilnih veščin 

(Sullivan 2013). 

 

Na Japonskem se je med leti 1983 in 1984 razvila nova borilna veščina imenovana japonski 

Shooto ali Shooto Wrestling. Ta borilna veščina je združevala Can Wrestling, Sambo, Muay 

Thai, Judo in Jiu-jitsu. Shooto se je najbolj približal mešanim borilnim veščinam. Japonski borci 

so zaradi želje po dokazovanju odhajali v tujino (Sullivan 2013). 

 

ZDA so znane tudi pod imenom »melting pot« (talilni lonec). Zaradi mešanja različnih kultur 

in ras imajo ZDA dolgo tradicijo borilnih veščin, kar nakazuje tudi dejstvo, da se je prvi 

predsednik ZDA George Washington ukvarjal z dvema borilnima veščinama (Irish Collar in 

Elbow Wresling). Tudi drugi ameriški predsedniki, kot sta Abraham Lincoln in Teddy 

Roosevelt, sta prakticirala borilne veščine, natančneje wresling. Različne oblike wreslinga so 

se razvile skozi različna obdobja. V zgodnjem 18. st. so se pojavili številni ulični boji, ki so bili 

brez pravil (Sullivan 2013). 

 

Pri spoznavanju ključnih dogodkov v zgodovini MMA ne moremo iti mimo legendarnega Bruce 

Lee-ja, ki je v poznih 60. in zgodnjih 70. letih 20 st. razvil borilno veščino Jeet Kune Do. Ta 



   

14 
 

borilna veščina je vključevala kung fu, boks, muay thai, wrestling, jiu-jitsu in še mnoge druge 

borilne veščine. Po mnenju mnogih poznavalcev je Bruce Lee močno vplival na sodobni MMA. 

Predsednik največje promocije tega športa, Dena White je celo dejal, da je Bruce Lee prvi 

praktikant MMA v Ameriki (Sullivan 2013). 

 

Brazilija je rojstni kraj »vale tuda« (vse je veljavno), ki se je razvil prav iz BJJ. Carlos Gracie 

in njegov brat Helio sta v svoji akademiji organizirala odprti izziv imenovan Gracie Challange, 

v katerem so se pomerili BJJ borci proti ostalim iz drugih borilnih veščin. Tekma je sčasoma 

postala tako priljubljena, da so jih organizirali na velikih nogometnih stadionih. Popularnost 

tekem se je poznala tudi pri prodaji vstopnic, saj so te prireditve postale druge najbolj gledane 

v Braziliji po prodaji vstopnic. Najstarejši sin Helia Gracia, Rorion Gracie se je preselil v ZDA 

v začetku leta 1980 skupaj s svojimi brati Ricksonom, Roylerjem in Roycem. V ZDA so 

nadaljevali z Gracie Challangem in razpisali nagrado 100.000 $ vsakemu, ki bi jih uspel 

premagati v »vale tudo« borbi. Rorion je imel željo, da bi BJJ postavil na višji nivo in ga 

populariziral. To se je zgodilo po ustanovitvi organizacije UFC, v kateri so BJJ borci pogosto 

zmagovali. UFC je čez noč postal velika senzacija, vendar so ga kmalu izključili iz televizijskih 

omrežji in prepovedali v nekaterih državah. Razlog za izključitev je bil prav način borbe – brez 

pravil. Podjetje Zuffa LLC je kupilo organizacijo UFC za 2.000.000 $ in takoj uvedlo nova 

pravila, s katerimi je leta 2001 doseglo tudi potrditev s stani atletske komisije v Nevadi. Po tej 

potrditvi se je UFC vrnil na televizijske ekrane. MMA je tako hitro postal najhitreje rastoči 

šport v ZDA Leta 2006 je po letnem prihodku prehitel WWE. UFC trenutno predstavlja največjo 

promocijo tega športa na svetu (Sullivan 2013). 

 

3.2 Razvoj borilnih veščin v Sloveniji 

 

V Sloveniji ni na razpolago literature, ki bi govorila o samem razvoju BJJ in MMA v Sloveniji, 

zato smo se za informacije obrnili na trenerja in bivšega tekmovalca borilnih veščin - Damirja 

Mikeliča. V Sloveniji je bilo na začetku veliko samoukov, eni so se učili preko spleta, drugi so 

hodili na seminarje v tujino. Glede tega je Damir Mikelič povedal naslednje: »Na začetku je 

bilo veliko samoukov. Nekateri so se učili tudi preko interneta, vendar takrat je bila to zelo 

redka dobrina. Večina nas je hodila na seminarje v tujino, kjer smo spoznali različne mojstre, 

nekatere bolj, nekatere manj tehnično podkovane, vendar zaradi našega slabega znanja, so se 

nam vsi zdeli kot svetovni prvaki«. V zadnjih letih je v Sloveniji ta šport doživel pravi razcvet, 

tako v številu klubov kot v številu ljudi, ki se ukvarjajo s tema dvema športoma. »V svetu se je 
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ta šport začel zelo razvijati, kar smo občutili tudi v Sloveniji. Nastalo je veliko novih klubov, 

kar je posledica predvsem razcveta obeh borilnih veščin v svetu.«, je povedal Damir Mikelič. 

Kljub temu Slovenija po njegovem mnenju zaostaja za sosednjimi državami: »V Sloveniji sta 

obe borilni veščini še dokaj nerazviti v primerjavi s sosednjimi državami«. Za zaključek je 

gospod Mikelič izpostavil problem pedagoškega znanja v Sloveniji in dejal, da je to področje, 

na katerem moramo še veliko narediti (Mikelič 2016). 
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4 POSLOVNI MODELI 

 

Podjetništvu največkrat enačimo z dobro podjetniško idejo. Vsaka podjetniška ideja naj bi tako 

reševala določen problem, ki se pojavlja pri ljudeh oziroma ključnih odjemalcih. Sprva se nam 

lahko zdi naša ideja zelo dobra in iznajdljiva, vendar brez dobrega poslovnega načrta, ki bo 

opredeljeval delovanje podjetja, tudi sama ideja ni dovolj. Preden se lotimo samega poslovnega 

načrta, moramo izvesti raziskavo trga, ki nam bo pokazala, ali je sploh smiselno idejo realizirati 

(Primorski tehnološki park 2015, 1). 

 

Po mnenju Antončiča in drugih avtorjev (2002, 186) je načrtovanje proces, ki se v poslu nikdar 

ne konča. Zelo pomembno vlogo ima predvsem na zgodnjih stopnjah vsakega novega 

poslovanja, ko mora podjetnik pripraviti poslovni načrt. Načrt bo končan, ko bo podjetnik imel 

boljši občutek za trg, proizvode oziroma storitve, ki naj bi se tržili, vodstveno ekipo in finance 

potrebne za posel. Ves čas, ko posel napreduje od prvega zagona do zrelega poslovanja, traja 

tudi načrtovanje, saj bo vodstvo iskalo poti do svojih kratkoročnih oziroma dolgoročnih 

poslovnih ciljev (Antončič idr. 2002, 186). 

 

V vsaki organizaciji lahko najdemo finančne, prodajne in proizvodne načrte, če jih omenimo le 

nekaj. Načrti so lahko kratkoročni ali dolgoročni, lahko so tudi strateški ali operativni. Med 

seboj se lahko razlikujejo tudi po področjih, odvisno od vrste podjetja ali predvidenega obsega 

zagonske dejavnosti. Čeprav lahko opravljajo različne funkcije, imajo vsi ti načrti en sam 

pomemben namen: vodstvu priskrbeti smernice in strukturo v hitro se spreminjajočem tržnem 

okolju (Antončič idr. 2002, 186). 

 

Michael Rappa v svojem članku o poslovnih modelih na spletu načenja temo, o kateri se največ 

razpravlja prav na spletu, in to so poslovni modeli. Po mnenju avtorja je tema zelo slabo 

razumljiva. Veliko je govora o tem, kako je splet spremenil tradicionalne poslovne modele. V 

najbolj osnovnem pomenu je poslovni model način poslovanja, s katerim se lahko podjetje samo 

vzdržuje, kar se predvsem nanaša na prihodke podjetja. Poslovni model tako predstavlja pot 

pridobivanja denarja glede na to, kako je podjetje umeščeno v vrednostni verigi (Rappa 2010). 

 

4.1 Opredelitev poslovnih modelov 

 

Termin poslovni model je del tako imenovane nove ekonomije in ima različne pomene, vendar 
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se večina strokovnjakov strinja, da poslovni model predstavlja poslovanje v okviru negotovosti. 

V članku, ki ga je napisal Pigneur (2004, 2), lahko zasledimo naslednjo opredelitev, ki vključuje 

naslednja vprašanja:  

 

Inovacija izdelka – Kakšne so inovacije izdelka oziroma storitve in kakšna je vrednost le tega 

na trgu? 

Odnosi s strankami – Kdo so ciljni kupci, kako jim dostaviti produkt in kako ustvariti dobro 

poslovno razmerje z njimi? 

Upravljanje infrastrukture – Kako bomo uspešno izvajali vse infrastrukturne in logistične 

procese, s kom in katere vrste virtualnih podjetji? 

Finančni vidik – Kateri so prihodki modela (transakcije, naročnina/članstvo, oglaševanje, 

provizije, licenciranje) in stroškovni model (nabavna vrednost prodanega blaga, obratovalnih 

stroškov za raziskave in razvoj, prodaja in trženje, splošni in upravni stroški)? 

 

Nekateri poslovni modeli so zelo preprosti. Podjetje proizvaja dobrino ali storitev in jo nato 

prodaja strankam. Če se podjetju plani iztečejo, bodo prihodki od prodaje presegali stroške 

delovanja in bo družba na tak način realizirala dobiček. Poznamo tudi bolj zapletene modele, 

kot je na primer »Broadcasting«, ki se nanaša na predvajanje radijskih in kasneje tudi 

televizijskih valov, ki poteka preko zapletene mreže distributerjev, v kateri na začetku ni čisto 

jasno, kdo dobi denar in koliko. Spletne trgovine povzročajo nastanek novih vrst poslovnih 

modelov. Odličen primer so dražbe, saj so ena najstarejših oblik posredništva in se pogosto 

uporabljajo v svetu kot sredstvo za določitev cen. Splet je tako populariziral poslovni model 

dražbe in razširil njegovo uporabnost na različne izdelke in storitve. Poslovne modele se lahko 

izvaja na različne načine. Poleg tega lahko podjetje združuje več različnih modelov (Rappa 

2010). 

 

Po mnenju avtorja poslovni modeli pridobivajo vedno večji pomen v poslovnem svetu in se 

pojavljajo kot del intelektualne lastnine, ki ga je mogoče zaščititi s patentom. Poslovni modeli 

so tako padli v področje patentnega prava. Problem, ki se pojavlja, je, da poslovni modeli niso 

vedno jasni in se jih zaradi tega da izpodbijati na sodišču (prav tam). 

 

Po mnenju Michaela Rappe lahko poslovne modele kategoriziramo na različne načine. V 

nadaljevanju diplomske naloge bodo predstavljeni poslovni modeli, ki so značilni za splet. Za 

predstavitev le teh smo se odločili zato, ker bo tudi naš predlog rešitve (spletna trgovina) 
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temeljil na spletnem poslovnem modelu. Avtor meni, da so spletni poslovni modeli najbolj 

gibljivi in da se bodo v prihodnosti še naprej razvijali (Rappa 2010). 

 

Rappa (2010) jih je razdelil v devet osnovnih kategorij: 

- Posredniški model (Brokerage Model), 

- Oglaševalni model (Advertising Model), 

- Spletna trgovina (Infomediary Model), 

- Trgovski model (Merchant Model), 

- Model proizvajalcev (Manufacture Model), 

- Partnerski model (Affiliate model), 

- Socialna omrežja (Community model), 

- Naročniški model (Subscription model), 

- Koristnosti model (Utility model). 

 

Posredniški model (Brokerage model) 

 

Posredniki ustvarjajo trg. Njihova naloga je združiti kupce in prodajalce ter olajšati transakcije 

med njimi. Posredniki odigrajo svojo vlogo pri poslovanju med podjetji (Business to business-

B2B), med podjetji in potrošniki (Business to customer-B2C), ali med potrošniki (Customer to 

customer-C2C). Potrošnikom po navadi zaračunajo pristojbino ali provizijo za vsako 

transakcijo, ki steče. Borzni model tako zavzema različne segmente, nekateri izmed njih so: 

- Tržno izmenjevanje – ponuja celotno paleto storitev, ki se nanaša na postopke transakcije (od 

ocene trga do pogajanj in izpolnitve).  

- Sistem zbirnik povpraševanja - model, ki je patentiran pod imenom »name – your – price«.      

- Pionir tega modela je družba Priceline.com. Kupec naredi končno (zavezujočo) ponudbo na 

določenem izdelku ali storitvi, naloga posrednika je, da posel spelje. 

- Posrednik na dražbi – Posrednik izvaja dražbo za prodajalca. Posrednik zaračunava prodajalcu 

pristojbino in provizijo v vrednosti posla, katerega zastopa. Dražbe se v svetu zelo razlikujejo 

glede na pravila ponudbe (npr. Ebay). 

- Transakcijski posrednik – zagotavlja varni mehanizem (tretjo osebo) za plačevanje med kupci 

in prodajalci (npr. PayPal). 

- Distributer – povezuje veliko število proizvajalcev in maloprodajnih kupcev. Posrednik 

omogoča transakcije med distributerji in njihovimi poslovnimi partnerji.  

- Iskalni agent – programska oprema, ki ima nalogo iskati ceno in dostopnost določenega blaga, 
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ki ga določi kupec ali poiskati težko dostopne informacije. 

- Virtualni trgovski center – takšen model združuje več spletnih trgovin, ki imajo enoten 

avtomatiziran način plačevanja (npr. Amazon). 

 

Oglaševalni model 

 

Oglaševalni model je razširitev tradicionalnega oglaševalnega modela. Ponudnik ima spletno 

stran, na kateri ima različne vsebine in storitve (npr. blog, e–pošta ipd.), ki jih največkrat ponuja 

zastonj. Ponudnik zraven vsebin na svoji spletni strani predvaja tudi različne reklame. 

Predvajanje reklam je lahko edini ali glavni vir dohodka. Ponudnik je lahko avtor vsebin, ki jih 

ponuja na spletni strani ali distributer tujih vsebin. Oglaševalni model deluje najbolje, ko je 

obseg obiskovalcev velik ali zelo specializiran. Obstaja več vrst oglaševalnega modela: 

- Portal - je iskalnik, ki vključuje različno vsebino ali storitve. Donosnost takšnega 

oglaševalnega modela je odvisna od obiskov takšne spletne strani. Ob večjem obisku je portal 

lahko zelo donosen za lastnika in omogoča nadaljnjo diverzifikacijo spletne strani. 

Personalizirani portali so namenjeni prilagajanju glede na želje in potrebe uporabnika. Kot 

primer portala lahko navedemo Yahoo. 

- Oglasi – seznam predmetov, ki so naprodaj. Za vsak oglas je tako potrebno plačati določene 

pristojbine oziroma članarine.  

- Registracija uporabnika –to so strani, ki temeljijo na prosto dostopni vsebini, vendar se mora 

uporabnik registrirati, če želi dostopati do nje. Registracija lastnikom takšne strani prinese 

pomembne demografske podatke. Registracija tako omogoča sledenje med sejo in s tem 

pridobiva potencialno pomembne podatke. Kot primer lahko vzamemo NY Times. 

- Vedenjski marketing (kontekstno oglaševanje) – takšne spletne strani omogočajo uporabniku 

izpolnjevanje določenih obrazcev, zraven katerih se pojavljajo povezave do različnih reklam 

ali pojavnih oken. Takšno oglaševanje omogoča ciljno usmerjenost oglaševanja glede na to, kaj 

uporabnik išče na spletu. 

- Vsebinsko ciljno oglaševanje – oče takšnega načina oglaševanja je Google. Google tako s 

pomočjo podatkov ugotovi namen določene spletne strani in na podlagi tega ponudi reklame, 

ko uporabnik obišče to stran. 
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Podatkovni model (posredovanje informacij)  

 

Takšen model zbira podatke o kupcih in njihovih potrošniških navadah. Podatki pridobijo na 

vrednosti, če so podvrženi kompleksnim analizam, iz katerih lahko oblikujemo tržne 

»kampanije«. Neodvisno zbiranje podatkov o proizvajalcih in njihovih izdelkih je zelo koristno 

za potrošnike, saj se na podlagi takšnih analiz odločajo za nakupe. Nekatera podjetja tako 

delujejo kot informacijski posredniki, saj pomagajo kupcem ali prodajalcem razumeti določen 

trg. Poznamo različne podatkovne modele: 

- Oglaševalne mreže – oglaševalske mreže zbirajo podatke o spletnih uporabnikih, preko katerih 

lahko ugotovijo, ali je trženje učinkovito ali ne. 

- Spodbujevalni marketing – to so različni spodbujevalniki zvestob. Uporabnik zbira točke 

oziroma kupone za nakupe pri določenem trgovcu. Podatki, ki jih zberemo, se uporabijo za 

razvijanje oglasov. 

 

Trgovanje  

 

Trgovec lahko prodaja blago (na debelo ali na drobno) ali storitve. Prodaja lahko steče glede na 

cene po ceniku ali preko dražbe. Poznamo več modelov trgovanja: 

- Virtualni trgovec – je trgovec, ki deluje samo na spletu. Trguje s storitvami oziroma izdelki. 

Kot primer lahko vzamemo Amazon. 

- Kataloška prodaja – takšna prodaja se navezuje predvsem na spletni katalog, ki je kupcu 

dostopen 24 ur, sedem dni na teden. Poslovanje poteka preko elektronske pošte ali spletnega 

naročanja.  

- Bit trgovec – je trgovec, ki se ukvarja izključno s prodajo digitalnih izdelkov ali storitev. 

Prodajo in distribucijo izvaja preko spleta. Kot primer lahko vzamemo Apple iTunes Music 

Store.  

 

Proizvajalec (Manufacturer) 

 

Model proizvajalca ali neposredni model temelji na moči spleta, saj proizvajalec direktno 

dostopa do svojih potencialnih kupcev in s tem širi svoje distribucijske kanale. Model 

proizvajalca lahko temelji na učinkovitosti, izboljšavi storitev za stranke in izboljšanju 

razumevanja želja kupcev. Poznamo več vrst neposrednega modela: 
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- Nakup – prodaja izdelka, preko katere se lastninska pravica prenese na kupca. 

- Najem – v zameno za plačilo (najemnina), kupec prejme pravico do uporabe izdelka na 

podlagi sporazuma o pogojih uporabe. Izdelek se vrne lastniku po izteku ali neplačilu najemne 

pogodbe. Obstajajo tudi najemne pogodbe z možnostjo odkupa po izteku roka, ki ga določa 

najemna pogodba. 

- Licenca – prodaja izdelka, ki vključuje le prenos pravic do uporabe izdelka v skladu s pogoji 

uporabe izdelka. Lastninske pravice tako ostanejo pri proizvajalcu. 

 

Partnerski model 

 

Takšen model je v nasprotju s portalom, saj ima portal kot cilj večje število ljudi (kaj pa ima ta 

kot cilj?). Model deluje tako, da daje možnost nakupa na več partnerskih spletnih straneh v 

zameno za plačilo (po navadi odstotek od prodaje). Na določeni spletni strani ima tako 

partnerska trgovina svojo ikono, ki s klikom omogoča obisk spletne strani prodajalca in 

potencialni nakup. Poznamo več vrst takšnih modelov: 

- Promocijska izmenjava – trgovanje s promocijskimi transparenti znotraj partnerske mreže.  

- Plačilo na klik (Pay - per – klik) – lastnik podružnice plačuje lastniku spletne strani za vsak 

klik na povezave podružnice. 

- Delitev prihodkov – prodajalec ponudi podružnici določen odstotek za vsak klik na spletni 

strani.  

 

Skupnostni model 

 

Ta model bazira na lojalnosti uporabnikov. Spletna stran temelji na prihodkih iz prodaje 

izdelkov ali storitev ali iz prostovoljnih prispevkov. Del prihodkov lahko pridobimo tudi iz 

reklam. Poznamo več vrst modelov: 

- Odprtokodni model – programska oprema, ki je bila razvita s pomočjo programerjev iz 

celotnega sveta. Programerji si med sabo delijo izkušnje in odprto kodo programa. Namesto, da 

bi prihodke ustvarjali s pomočjo licence, le–te pridobijo iz prodaje priročnikov, podpore, 

sistemske integracije ipd. 

- Odprti podatkovni model (Open content) – to so spletne strani, ki ponujajo prosto dostopne 

vsebine. Vsebine sestavijo ljudje iz različnih delov sveta, ki za delo ne zahtevajo nobenega 

plačila. Kot primer takšne spletne strani lahko vzamemo Wikipedio. 

- Javni oddajnik (Public Broadcasting) – to so predvsem neprofitne radijske in televizijske 
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postaje, ki živijo predvsem od prostovoljnih prispevkov. 

- Socialna omrežja – spletna stran omogoča uporabnikom, da se povežejo med seboj glede na 

interese, ki jih imajo (stroka, hobi, iskanje ljubezni ipd.). Spletne strani živijo predvsem od 

oglaševanja in možnosti plačljive registracije za dodatne možnosti. 

 

Naročniški model 

 

Model deluje na podlagi plačila naročnine, ki je lahko dnevna, mesečna ali letna. Na spletu se 

pojavljajo tudi spletne strani, ki združujejo brezplačne vsebine s plačljivimi. Uporabniki 

plačujejo članarino ne glede na čas uporabe določene vsebine. Na takšnih spletnih straneh je 

zelo pogosto tudi oglaševanje. Poznamo več vrst modelov:  

- Vsebinske usluge – takšne spletne strani zagotavljajo različna besedila, avdio ali video vsebine 

za uporabnike, ki so registrirani in plačujejo določeno pristojbino. Kot primer takšne spletne 

strani lahko vzamemo Netflix.  

- »Person to person« spletne usluge – so distribucijski kanali, ki posredujejo različne 

informacije. Kot primer lahko vzamemo situacijo, v kateri iščemo bivše sošolce (npr. 

Facebookom)  

- Ponudnik internetnih storitev – omogoča povezavo do svetovnega spleta v zameno za mesečno 

naročnino (npr. Telekom). 

 

Koristnostni (Utility) model  

 

Ta model temelji na dejanski porabi. Z razliko od prejšnjega modela se pri tem modelu meri 

dejanska poraba. V tradicionalnih modelih je bilo merjenje uporabljeno za storitve, kot so 

električna energija, voda, telefon ipd. Dandanes meritve potekaj preko elektronskih naprav. 

Poznamo dve vrsti tovrstnih modelov:  

- Odmerjena poraba (dejanska poraba) – računi, ki temeljijo na dejanski porabi neke storitve. 

Odmerjena naročnina – naročniku omogoča nakup in dostop do vsebin v odmerjenih enotah 

(minute, ure, dnevi …). 
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4.2 Poslovni model Kanvas 

 

V knjigi Business model generation, ki sta jo napisala Alexander Ostewalder in Yves Pigneur, 

je predstavljeno orodje Kanvas poslovni model. Po njunem mnenju je Kanvas koncept, ki nam 

omogoča, da svoj model zasnujemo skozi vidik naše organizacije, naših konkurentov ali kateri 

koli drugi vidik, ki zadeva podjetništvo. Poslovni model Kanvas je bil testiran po celem svetu 

in se uporablja v marsikateri priznani organizaciji, kot so na primer IBM, Ericsson, Deloitte in 

celo državna uprava v Kanadi (Ostewalder in Pigneur 2010, 15).  

 

Ugotovitve, ki so bile pridobljene skozi različne raziskave, kažejo, da se management podjetij 

pogosto odloča na osnovi lastnih miselnih modelov. Po mnenju Janeša (2012) so miselni modeli 

poenostavljeni in prepoznavajo samo tiste priložnosti, ki se ujemajo z miselnim modelom 

managerja, kar omejuje razvojne možnosti podjetja. V podporo Kanvas poslovnemu modelu 

tako stoji kar nekaj dejavnikov, saj je raziskava med slovenskimi podjetji pokazala, da je kar 

90 % podjetnikov vizualnih tipov. Slikovna upodobitev s Kanvasom zajema področja, elemente, 

medsebojne povezave in strateške teme poslovnega modela in s tem omogoča analizo in 

prepoznavanje priložnosti za izboljšave poslovnega modela glede na zunanje okoliščine 

podjetja (Janeš 2012). 

 

Ostewalder in Pigneur (2010, 15) v svoji monografiji poudarjata, da bi ta koncept lahko postal 

skupen jezik, ki bi omogočal enostavno opisovanje in manipuliranje s poslovnimi modeli in 

ustvarjanje novih strateških alternativ. Avtorja menita, da je poslovni model podjetja lahko 

predstavljen s pomočjo devetih blokov, skozi katere je opisano, kako podjetje posluje. Ti 

gradniki so naslednji: segmenti kupcev, vrednost za kupca, odnosi s kupci, distribucijski kanali, 

ključni viri, ključne aktivnosti, ključni partnerji, viri prihodkov in struktura stroškov 

(Ostewalder in Pigneur 2010, 15). 

  

V nadaljevanju so predstavljeni gradniki vitkega modela, ki so povzeti po priročniku za 

oblikovanje poslovnega modela (Primorski tehnološki park, 2015, 3–8). Podobno razdelitev 

lahko zasledimo tudi v knjigi Business model generation. 
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Segmentacija kupcev  

 

Ta gradnik zajema informacije o tem, kdo so naši ciljni kupci. Izdelek ali storitev lahko kupi 

vsak, vendar se je potrebno v poslovnem modelu orientirati predvsem na tiste kupce, ki bodo 

izdelek oziroma storitev podjetja najraje kupovali. Pri tem je treba razlikovati med kupci in 

uporabniki, saj ni nujno, da so to iste osebe. Če se ti dve skupini razlikujeta, je treba opredeliti 

obe.  

 

Problem 

 

Ideja mora reševati problem kupcev, zato se ta gradnik v veliki meri navezuje na opredelitev 

kupcev. Oba gradnika predstavljata osrednji model vitkega okvirja. Kupec, ki je pripravljen 

plačati za določen izdelek oziroma storitev, pričakuje, da mu bo takšen izdelek/storitev olajšala 

življenje oziroma mu nekaj omogočila. Podjetje mora znati opredeliti vsaj tri probleme, ki jih 

ideja rešuje kupcem, ki so opredeljeni v okviru prvega gradnika, in opisati, kako kupci trenutno 

rešujejo navedene probleme. Na ta način lahko podjetje ugotovi, ali ima dovolj dobro idejo v 

primerjavi z že obstoječimi rešitvami oziroma konkurenco.  

 

Edinstvena ponujena vrednost 

 

Gre za gradnik, ki ga je najtežje opredeliti, a je hkrati izredno pomemben. Edinstvena ponujena 

vrednost pojasnjuje bistveno in edinstveno prednost produkta, ki ga ponuja podjetje. Opredeliti 

mora, zakaj se razlikuje od konkurence.  

 

Rešitev 

 

Ta gradnik zajema opis poslovne ideje. V okviru tega gradnika mora podjetje opredeliti, na 

kakšen način ideja rešuje opredeljene probleme. Identificirani problemi in rešitve, ki jih ponuja 

izdelek podjetja, morajo biti logično povezani. Rešitev se mora skladati tudi z vsebino ostalih 

gradnikov, saj mora biti slednja povezana v razumljivo celoto.  
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Kanali (promocijske poti) 

 

Gradnik Kanali zajema načine, preko katerih podjetje nagovarja kupce in reklamira 

izdelek/storitev. Podjetje mora opredeliti, kako bodo to počeli na začetku poslovanja in nekaj 

načinov, kako to nameravajo početi v prihodnosti, ko bodo imeli več denarja na razpolago za 

marketing in bo poslovanje utečeno. Pri trženju je treba uporabiti izvirnost in si tako zagotoviti 

večjo možnost za uspeh.  

 

Primeri začetnih kanalov: socialna omrežja (npr. Facebook, Twitter in Linkedin), pisanje bloga, 

objava na forumu, deljenje letakov, enostavna spletna stran, pošiljanje e–pošte ipd. 

 

Primeri naprednih načinov: reklame na radiju ali v lokalnem časopisu, plakati, reklame na 

televiziji in internetu, obisk sejmov, prodaja preko agentov ipd. 

 

Tok prihodkov 

 

V okviru tega gradnika je potrebno določiti ceno našega izdelka/storitve. Pri tem se pojavlja 

vprašanje, kako določiti primerno ceno. Oporno točko lahko predstavlja cena izdelka 

konkurentov oziroma podatek o tem, koliko denarja trenutno porabi kupec za rešitev problema, 

ki ga rešuje izdelek/storitev podjetja. Pri tem se je potrebno zavedati, da je cena del izdelka ter 

da je višina zaračunane cene okoliščina, ki določa, katero vrsto kupcev podjetje želi pritegniti. 

 

Struktura stroškov 

 

Podjetje mora okvirno oceniti glavne stroške za razvoj proizvoda in vzpostavitev podjetja. Na 

samem začetku je potrebno poslovanje šele vzpostaviti, zato se strošek zaposlenih (plač) ne 

upošteva. 

 

Ključni kazalniki 

 

V okviru tega gradnika mora podjetje poiskati ključno merilo, na podlagi katerega lahko 

ugotovi, kako dobro mu gre oziroma ali je poslovanje uspešno. Merilo je lahko številčno ali 

vrednostno. Postavi se lahko več takšnih meril. S spremljanjem poslovanja glede na postavljena 
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merila lahko podjetje ugotovi, ali je poslovanje dobro in/ali je potrebno v zastavljenem 

poslovnem modelu kaj spremeniti.  

 

Neulovljiva prednost 

 

Zadnji, deveti gradnik je običajno najtežje oblikovati. Neulovljiva prednost je tista prednost, 

zaradi katere konkurenca ne bo tako hitro dohitela podjetje. Takšne prednosti ni mogoče zlahka 

kopirati ali kupiti. Zlasti na začetku poslovanja neulovljiva prednost še ni povsem jasna, kljub 

temu pa mora podjetje razmišljati o tem, kako se bo razlikovalo od konkurence. Ravna takšna 

razlika bo pripomogla k temu, da bo podjetje neulovljivo. Primeri neulovljivih prednosti so 

naslednji: posebne notranje informacije, podpora pravih strokovnjakov, dober podjetniški tim z 

edinstvenimi znanji, obstoječi kupci, patenti, skupnost, posebno znanje in koncesije. 
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5 ANALIZA PANOGE BORILNIH VEŠČIN IN RAZVOJ POSLOVNEGA MODELA 

 

Analiza potreb in želja kupcev je ključnega pomena pri oblikovanju poslovnega modela 

podjetja, zato v nadaljevanju predstavljamo rezultate, do katerih smo prišli s pomočjo analize 

ponudbe in povpraševanja po opremi za borilne veščine v Sloveniji. Slednja zajema spletno 

anketo med potencialnimi kupci in poglobljeni intervju s priznanim slovenskim trenerjem 

borilnih veščin.  

 

5.1 Metode pridobivanja podatkov 

 

V empiričnem delu diplomske naloge smo skušali ugotoviti, kakšno je dejansko stanje ponudbe 

za borilne veščine v Sloveniji in kako na to gledajo kupci oziroma tisti, ki se ukvarjajo z 

omenjenima borilnima veščinama (MMA in BJJ). Raziskavo smo razdelili na tri dele. 

Prvi del se nanaša na anketo, ki smo jo razdelili v petih slovenskih klubih, v katerih se prakticira 

vsaj ena izmed omenjenih borilnih veščin. Tako smo prišli do podatkov, ki se direktno nanašajo 

na izkušnje, mnenja in poglede na ponudbo opreme za borilne veščine v Sloveniji. Kupci so v 

neprestanem stiku s ponudbo tako na spletu kot v klasičnih trgovinah, zato lahko podajo dokaj 

jasno sliko stanja ponudbe v Sloveniji. Anketa je sestavljena iz desetih vprašanj in uvodnega 

dela, ki vsebuje podatke o spolu, starosti in klubu. V primeru štirih vprašanj je možen le en 

odgovor (vprašanja: 1, 2, 7 in 8), pri ostalih šestih je možnih več odgovorov (Priloga 1). Namen 

ankete je bil pridobiti čim več podatkov, ki bi nam pomagali pri kasnejšem oblikovanju 

poslovnega modela, zato je pri večini vprašanj možnih več odgovorov. Pred pričetkom 

reševanja so bili anketiranci seznanjeni z namenom ankete. 

V drugem delu raziskave smo izvedli intervju z glavnim trenerjem kluba 27/7 Sport Studio. Za 

intervju z njim smo se odločili, ker ima veliko izkušenj iz obeh športov in že pet let vodi svojo 

podružnico akademije BJJ. Z intervjujem smo pridobili tudi veliko informacij glede razvoja teh 

dveh borilnih veščin v Sloveniji. Intervju smo opravili v prostorih kluba v Svetem Antonu in 

naredili zvočni zapis, ki smo ga nato prepisali v besedilo. 

Tretji del raziskave zajema razvoj poslovnega modela, ki smo ga oblikovali s pomočjo metode 

Kanvas poslovnega modela. Poslovni model bo rezultat vseh ugotovitev in spoznanj, do katerih 

smo prišli v okviru teoretičnega in empiričnega dela diplomske naloge. Zasnovan bo na podlagi 

ugotovitev in bo postavljal temelje za novonastalo podjetje, ki bo v Sloveniji zagotavljalo boljšo 

in širšo ponudbo opreme za borilne veščine po nižjih cenah od konkurence.  
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5.2 Opis vzorca 

 

V prvem delu raziskave smo izvedli anketo, ki je zajemala 94 anketirancev, ki prihajajo iz petih 

različnih klubov, in sicer MBJJ (Maribor), Black Box (Ljubljane), MMA Velenje (Velenje), 

24/7 Sport Studio (Koper) in Gracie Barra Ljubljana (Ljubljana). Vprašalnike smo razdelili v 

fizični obliki v dveh klubih (24/7 Sport Studio Sveti Anton in Gracie Barra Ljubljana), ostalim 

trem klubom je bil vprašalnik posredovan preko spleta.  

Borilne veščine so šport, v katerem je več pripadnikov moškega spola. V raziskavi je tako 

sodelovalo 74 moških (79 %) in 20 žensk (21 %), kar prikazuje Slika 1. Glede na to, da gre v 

obeh primerih borilnih veščin, MMA in BJJ, za kontaktni šport, smo takšno porazdelitev tudi 

pričakovali.  

 

 

Slika 1: Spol 

 

Iz Slike 2 lahko razberemo, da je kar 31 % anketirancev starih med 25 in 30 let, kar je relativno 

visoka starost za športnike. Rezultati so zato nekoliko presenetljivi. Pričakovali bi namreč, da 

so športniki, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, mlajši. Na drugem mestu so anketiranci stari 

med 20 in 25 let (30 % ). Najmanj anketirancev pa je starih med 45 in 50 let (3 %). Z vprašanjem 

glede starosti anketirancev smo želeli izvedeti, kakšna je starostna sestava ciljnih kupcev, na 
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podlagi česar bomo lahko svojo ponudbo prilagodil njihovim potrebam.  

Iz Slike 3 lahko razberemo, da največ mladih (20–25 let) trenira v klubu 24/7 Studio Sport iz 

Kopra (13 anketirancev). V starosti skupini med 25 in 30 let je največ anketirancev iz kluba 

Gracie Barra Ljubljana (13 anketirancev). V ostalih starostnih (30-35, 35-40, 40-45, 45-50 in 

50-55) skupinah je največ anketirancev iz kluba 24/7 Studi Sport, kar ni presenetljivo, saj je 

bilo prav v tem klubu največ udeležencev (51 anketirancev), ki so izpolnili anketo. 

 

  

Slika 2: Starost 
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Slika 3: Starost po klubih 

 

Dolžina treniranja borilnih veščin je povezana s tem, kje naročamo opremo za borilne veščine, 

saj z leti pridobimo več izkušenj s tega področja. Vprašanje glede dolžine treniranja borilnih 

veščin smo razdelil v pet različnih dob treniranja, ki lahko vplivajo na to, kje kupujemo opremo.  

Iz Slike 3 lahko razberemo, da skoraj polovica anketirancev borilnih veščini trenira med dvema 

in petimi leti (47 % anketirancev). Predvsem iz stališča treninga BJJ predvidevamo, da je to 

pričakovano, saj po dveh letih osvojiš osnove in prebrodiš prvi pas (pas bele barve) ter 

nadaljuješ na višjem modrem pasu. V tem obdobju pridobiš veliko znanja in borilna veščina 

postane zanimiva. Ta segment ljudi je za našo raziskavo pomemben, saj so to ljudje, ki so šport 

že dobro spoznali in poznajo kakovost določenih znamk ter zanesljivost spletnih trgovin glede 

dobave. 

Zanimivo je tudi območje 1–2 leti (25 % anketirancev). V tem obdobju ljudje začenjajo 

spoznavati borilno veščino nekoliko bolj poglobljeno. To obdobje je odločilnega pomena ali bo 

oseba ostala v tem športu ali ne. V večini tisti, ki prebrodijo to dobo, ostanejo in nadaljujejo. 

V segmentu nad pet let udejstvovanja (19 % anketirancev) v teh dveh športih lahko rečemo, da 

so to le tisti, ki trenirajo BJJ. Tudi to ni presenetljiv podatek, saj je v MMA veliko večja možnost 

poškodb. Takšen segment ljudi je v športu že dovolj dolgo, da praktično ostaja lojalen 

določenim ponudnikom športne opreme, pri katerih je kupoval skozi celotno kariero. Ti 
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športniki ne bodo zlahka menjali ponudnikov športne opreme, saj so prepričani, da je ta, pri 

katerem kupujejo že dlje časa, pravi.  

Menimo, da so najpomembnejši segment anketiranci, ki borilne veščine trenirajo manj kot eno 

leto (9 % anketirancev). Ti v svet borilnih veščin šele prihajajo. Takšna oseba še išče tisto 

»pravo« trgovino, v kateri bo kupovala športno opremo. Oseba še ne pozna blagovnih znamk 

in s tem povezane kakovosti in cene, zato na trgu tava in išče primernega ponudnika. 

 

 

Slika 4: Doba treninga 

 

V diplomski nalogi smo analizirali dva šport, in sicer MMA in BJJ, ki sta si glede športne 

opreme zelo različna. Pri MMA je opreme veliko več in vključuje športne hlače, ščitnike za 

golena, čelade, rokavice za boks, rokavice za MMA itd. Za trening BJJ pa potrebujemo le 

kimono, pas, ščitnik za zobe in po potrebi ščitnike za kolena in ušesa. Podatek, koliko 

anketirancev trenira kateri šport, je zato zelo pomemben pri postavljanju širine ponudbe (ali se 

bomo skoncentrirali samo na pripadnike BJJ ali bomo v ponudbo zajeli tudi manjšo skupino 

pripadnikov MMA). 

Po podatkih s Slike 4 lahko razberemo, da je večina anketirancev pripadnikov BJJ (67 % 

anketirancev), kar niti ni presenetljiv podatek glede na to, da je bila večina anket razdeljena v 
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klubih, kjer se prakticira predvsem ta šport ali oba hkrati. Podatki tudi potrjujejo dejstvo, da je 

BJJ manj nevaren oziroma je pri prakticiranju le tega manjša verjetnost poškodb. BJJ lahko 

prakticiramo več časa, saj je to nekakšen način rekreacije oziroma se glede na starost treninge 

prilagodi.  

Izključno MMA trenira le 12 % vprašanih, 21 % vprašanih je odgovorilo, da trenira oba športa. 

Pri tem ne smemo spregledati dejstva, da je BJJ ena temeljnih disciplin MMA in da je praktično 

nujno trenirati BJJ, če želiš biti dober MMA borec.  

 

 

Slika 5: Popularnost športov 
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5.3 Analiza in interpretacija rezultatov 

 

V nadaljevanju je predstavljena analiza rezultatov posebej za anketo, ki je bila izvedena med 

rekreativci in tekmovalci izbranih klubov borilnih veščin in poglobljeni intervju s trenerjem 

borilnih veščin.  

5.3.1 Anketa med petimi slovenskimi klubi 
 

Eno od ključnih vprašanj naše raziskave je, kje anketiranci kupujejo opremo za borilne veščine. 

Med možnimi odgovori so bili navedeni štirje možni načini naročanja opreme za borilne 

veščine: v trgovinah doma, preko slovenskih spletnih trgovin, preko tujih spletnih trgovin, v 

trgovinah v tujini in drugo. Pri razvrščanju odgovorov smo naleteli na odgovor, da anketiranci 

naročajo opremo preko kluba Gracie Barra Ljubljana. Ta podatek se je tolikokrat ponovil, da 

smo se odločil, da ga vključim v analizo.  

Rezultate lahko razdelimo v dve skupini, in sicer nakupi opreme na domačem trgu ali v tujini. 

Na domačem trgu tako kupuje 44 % anketirancev, na tujem trgu pa 56 % anketirancev. Na 

podlagi slednjega lahko predpostavljamo, da posamezniki raje naročajo opremo v tujini kot 

doma, kar smo tudi že predvideli na začetku raziskave. Če diagram analiziramo nekoliko 

podrobneje, ugotovimo, da 44 % vprašanih opremo naroča preko tujih spletnih trgovin, 35 % 

pa preko slovenskih spletnih trgovin. Nadalje 11 % anketirancev opremo naroča preko kluba, 

ki jo naroča iz Anglije, zato smo v zgornji razdelitvi rezultatov ta segment šteli k naročanju iz 

tujine. Dejstvo, da anketiranci iz kluba Gracie Barra Ljubljana opremo naročajo preko kluba ni 

presenetljivo, saj klub Gracie Barra zahteva, da imajo vsi pripadniki tega kluba enako opremo 

(iste kimone, majice ipd.). 
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Slika 6: Kje anketiranci kupujejo opremo 

 

Na podlagi odgovorov prejetih pri vprašanju o državah, v katerih so anketiranci že kupovali 

športno opremo za borilne veščine, smo zaznali povezave med lokacijami klubov in državami, 

v katerih kupujejo opremo. Klubi, ki so na jugozahodu oziroma zahodu Slovenije, se za nakup 

opreme odločajo v sosednji Italiji. Klubi, ki se nahajajo v osrednji, vzhodni in severni Sloveniji 

pa se odločajo za nakup opreme v Angliji. Tukaj lahko zaznamo dva močna pola. To je lepo 

razvidno iz Slike 8. 

Največ anketirancev opremo naroča iz Anglije (34 % anketirancev). Ta podatek se predvsem 

navezuje na pozicijo določenih klubov.  

Na drugem mestu je Italija s 26 %. Edini obalni klub, ki je sodeloval v anketi, večino svoje 

opreme naroča prav v Italiji. Delež je tako visok zaradi tega, ker je bilo v tem klubu tudi največ 

anketirancev. Italija ima zelo nizke cene, vendar se pojavlja logistični problem, ker opreme ni 

možno naročati v Slovenijo. Pri prevozu blaga v Slovenijo je kupec prepuščen samemu sebi. 

Ostale so nam še tri države, ki po deležu izstopajo, in sicer ZDA (11 %), Nemčija (11 %) in 

Francija (10 %). Francija ima zelo visoke cene poštnin, vendar je zato blago nekoliko cenejše 
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kot drugje. Nemčija se lahko pohvali s široko ponudbo in s konkurenčnimi cenami. Nekaj 

anketirancev naroča opremo tudi iz Brazilije (1 %), Avstrije (1 %) in Hrvaške (6 % ). 

 

Slika 7: Naročanje opreme v tujini 
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Slika 8: Naročanje opreme glede na geografsko lego kluba 

 

0

5

10

15

20

25

30

Anglija Italija
Obala (24/7 Studio Sport)

Osrednja, sevrna in sevreovzhodna slovenija (Gracie Barra Ljubljana, Black

Box Ljubljana, MMA Velenje in MBJJ Maribor)



   

37 
 

 

Slika 9: Slovenske spletne trgovine 

 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na dejavnike, ki so pomembni pri nakupu opreme, kar je 

ključnega pomena, če želimo postaviti dober poslovni model. Z njim smo želeli raziskati 

potrebe in želje ciljnih kupcev. S pomočjo rezultatov lahko razberemo, kaj je anketirancem 

najpomembnejše in s čim bi lahko izboljšali ponudbo opreme za borilne veščine v Sloveniji. 

Pomembno je, da na slovenski trg prinesemo nekaj, kar ostali nimajo in kar nas bo diferenciralo 

od ponudbe drugih. 

Iz Slike 10 lahko razberemo, da je za kar 35 % anketirancev pri nakupu opreme za borilne 

veščine najpomembnejša cena. Prav cena je ključnega pomena za slovenski trg, saj so prav na 

tem območju cene relativno visoke. Visoke cene so lahko povezane tudi s tem, da je v Sloveniji 

zelo malo ponudnikov opreme za borilne veščine, ki so specializirane za MMA in BJJ, vendar 

moramo po drugi strani tudi upoštevati dejstvo, da je trg majhen in da ni veliko ljudi, ki se 

ukvarjajo z borilnimi športi. 

Na drugem mestu je s 24 % dejavnik kakovosti. Kakovost je zelo pomembna, predvsem kar se 

tiče kakovosti kimona, rokavic, majic itd. Kakovost lahko zagotovijo le priznane blagovne 
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znamke, vendar je zaradi slabe raznolikosti ponudbe v Sloveniji to zelo velik problem. 

Blagovna znamka je dejavnik, ki se nahaja na tretjem mestu z 22 %, takoj za njo pa najdemo 

dejavnik raznolikosti ponudbe z 18 %. 

 

 

Slika 10: Dejavniki, ki so pomembni pri nakupu opreme 

 

Pri naslednjem vprašanju smo želeli, da anketiranci ocenijo ponudbo opreme za borilne veščine 

v Sloveniji. Vprašanje smo zasnovali na petstopenjski lestvici, ki se razteza od zelo dobro do 

zelo slabo.  

Odgovori anketirancev pri tem vprašanju so nas nekoliko presenetili. Predpostavljali smo, da 

je ponudba v Sloveniji slaba, vendar so rezultati pokazali, da so anketiranci s ponudbo v 

Sloveniji razmeroma zadovoljni. Kar 45 % anketirancev je odgovorilo, da je ponudba opreme 

za borilne veščine v Sloveniji dobra (Slika 11). 32 % anketirancev je odgovorilo, da je ponudba 

slaba in 14 %, da je ponudba zelo slaba. Če zadnja dva rezultata združimo, ugotovimo, da je 46 

% anketirancev nezadovoljnih s trenutno ponudbo, kar predstavlja velik potencial in priložnost 

na trgu. Samo 3 % anketirancev so se odločili, da je ponudba v Sloveniji zelo dobra. 7 % 
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anketirancev je odgovorilo, da ponudbe v Sloveniji ne pozna in iz tega lahko predpostavljamo, 

da so to tisti anketiranci, ki opremo naročajo iz tujine.  

 

 

Slika 11: Ocena ponudbe v Sloveniji 

 

Kakovost in cena sta dejavnika, ki sta zelo pomembna pri opremi za borilne veščine. Oprema 

mora biti kakovostna upoštevajoč dejstvo, da je to šport, pri katerem je oprema izpostavljena 

raznim silam (vlečenje, drsanje ob podlago itd) Od anketirancev smo želeli, da ocenijo ponudbo 

opreme glede na razmerje med kakovostjo in ceno zato, da preverimo, kako so anketiranci 

zadovoljni z opremo, ki se prodaja na slovenskem trgu. To vprašanje se deloma navezuje tudi 

na dejavnike, ki so pomembni pri nakupu opreme.  

Pri tem vprašanju je največ anketirancev odgovorilo, da je razmerje med kakovostjo in ceno 

dobro (44 % anketirancev) (Slika 12). Sledijo jim anketiranci, ki so razmerje ocenili kot zelo 

slabo (24 % anketirancev). Razmerje ocenjuje kot slabo 16 % anketirancev, medtem ko le 7 % 

anketirancev razmerje ocenjuje kot zelo dobro. 9% anketirancev takšne ocene ni moglo podati, 

ker ne poznajo kakovosti in cene opreme, ki jo ponujajo slovenski ponudniki.  

Pri sedmem vprašanju smo ugotovili, da sta cena in kakovost najpomembnejša dejavnika pri 
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naročanju opreme za borilne veščine. Glede na ugotovitve iz tega vprašanja lahko rečemo, da 

imajo anketiranci različna mnenja, kar se tiče razmerja med kakovostjo in ceno v Sloveniji. Za 

nas je pomemben podatek, da je delež tistih, ki mislijo, da je to razmerje zelo slabo, večje od 

deleža tistih, ki mislijo, da je zelo dobro. Ocenjujemo, da rezultati potrjujejo našo predpostavko, 

da je ponudba opreme za borilne veščine v Sloveniji pomanjkljiva in neustrezna. 

 

Slika 12: Ocena ponudbe glede na razmerje med kakovostjo in ceno 

 

Z odgovori na vprašanje o tem, kaj anketiranci pogrešajo pri ponudbi opreme za borilne veščine 

v Sloveniji lahko razberemo, katere so pomanjkljivosti trenutne ponudbe in kaj posamezniki, 

ki trenirajo MMA ali BJJ pogrešajo. Vprašanje zajema štiri možne odgovore (večja ponudba, 

boljša dostopnost, boljša kakovost in nižje cene).  

Kar 39 % anketirancev je odvrnilo, da najbolj pogreša večjo ponudbo (Slika 13). Iz tega lahko 

sklepamo, da je v Sloveniji ponudba zelo omejena, predvsem na nekaj blagovnih znamk, ki so 

najbolj »popularizirane« oziroma standardne.  

Na drugem mestu so anketiranci, ki so kot odgovor navedli nižje cene (35 % anketirancev). Po 

mnenju anketirancev so trenutne cene opreme za borilne veščine v Sloveniji previsoke. 

Predpostavljamo, da so cene visoke zato, ker je v Sloveniji zelo malo ponudnikov, ki ponujajo 
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opremo za borilne veščine.  

Nekaj anketirancev je odgovorilo, da si želijo tudi boljšo dostopnost (14 %) in boljšo kakovost 

(12 %). 

 

 

Slika 13: Slabosti slovenske ponudbe 

 

Z zadnjim vprašanjem smo želeli izvedeti, v čem je tujina privlačnejša, da se anketiranci 

odločajo za nakup športne opreme v tujini. S Slike 14 lahko razberemo, da imamo dva odgovora 

z enakim deležem anketirancev, in sicer večja ponudba (34 % anketirancev) in nižje cene (34 

% anketirancev).  

Iz tega lahko sklepamo, da ta dva dejavnika odigrata največjo vlogo pri odločitvi, ali bomo 

opremo kupovali doma ali v tujini. Na drugem mestu je odgovor boljša dostopnost (19 % 

anketirancev), za njim pa z 12 % anketirancev boljša kakovost. 
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Slika 14: V čem se tujina razlikuje od Slovenije, kar zadeva opreme za borilne veščine 

 

5.3.2 Intervju z Damirjem Mikeličem 

 

Z intervjujem smo želeli predvsem razširiti sliko, ki ponazarja ponudbo opreme za borilne 

veščine v Sloveniji. V ta namen smo opravili osebni intervju s trenerjem Damirjem Mikeličem, 

ki vodi ekipo BJJ v Svetem Antonu (24/7 Sport studio). Intervju je obsegal štiri krajša vprašanja 

in je trajal dvajset minut. Intervjuvanec ima dolgoletne izkušnje tako v MMA kot v BJJ. Z 

borilnimi veščinami (boks) se je začel ukvarjati pri štirinajstih letih. Boks je koristil predvsem 

za pridobivanje kondicije. V tistem času je bil še aktivni košarkar. V obdobju med štirinajstim 

in enaindvajsetim letom starosti je dvema prijateljema pomagal pri pripravah na tekmo in pri 

tem spoznal borilni veščini judo in kickbox. Z enaindvajsetimi leti je vstopil v vojsko, kjer je 

spoznal različne borilne veščine med drugim tudi vale – tudo, danes bolj poznan pod imenom 

MMA. Sestavni del MMA je tudi BJJ, pri katerem ga je najbolj fasciniralo to, da lahko 

onesposobiš nasprotnika brez udarcev. Po izstopu iz vojske je opravil nekaj lokalnih MMA 

borb, vendar zaradi takratnega slabega poznavanja te borilne veščine, borbe niso imele velikega 

pomena. V tistem času je spoznal tudi mojstra BJJ Carlosa Maio in pod njegovim okriljem 

nadaljeval s treningi in kasnejšim učenjem samostojne ekipe.  
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Na razvoj obeh borilnih veščin v Sloveniji gleda z optimizmom, vendar je v intervjuju izpostavil 

slabo pedagoško znanje nekaterih trenerjev. Na začetku svoje športne poti je opremo kupoval v 

Sloveniji, a se je predvsem zaradi slabe ponudbe in visokih cen, hitro odločil, da bo opremo 

naročal v tujini. V intervjuju je omenil, da opremo naroča večinoma iz evropskih držav, saj je 

poštnina nižja in ni carinskih dajatev. Za konec je dodal, da je Slovenija v zaostanku za 

sosednjimi državami tako v ponudbi opreme kot v razvoju obeh športov.  

5.4 Predlog poslovnega modela podjetja s ponudbo opreme za borilne veščine 

 

Poslovni model bomo predstavili s pomočjo vitkega okvirja (Lean Canvas), ki smo ga povzeli 

po priročniku za oblikovanje poslovnega modela, ki ga je objavil Primorski tehnološki park. 

Poslovni model je tako sestavljen iz devet segmentov. Vsi segmenti so podrobneje opisani v 

poglavju, ki se navezuje na Kanvas poslovni model. Naš cilje je, da na podlagi ugotovitev 

raziskave oblikujemo poslovni model za podjetje, ki bo s široko ponudbo opreme za borilni 

veščini (MMA in BJJ) uspešno zadovoljevala potrebe ciljnega trga v Sloveniji in sosednjih 

državah V nadaljevanju so predstavljeni posamezni gradniki. 

Ciljni kupci 

V našem primeru so ciljni kupci vsi tisti, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami s poudarkom na 

MMA in BJJ. Zajeti skušamo čim večjo maso ljudi, saj je slovenski trg zelo majhen in se ne 

moremo osredotočiti izključno na ti dve borilni veščini. Kupce bi skušali pridobiti tudi izven 

Slovenije. Predvsem bi se osredotočili na sosednji Hrvaško in Italijo. Spletno stran bi zato 

prevedli v omenjena jezika, da bi komunikacija potekala lažje in enostavneje. 

Problem 

S pomočjo ankete smo ugotovili, kaj pogrešajo kupci na slovenskem trgu in kako ocenjujejo 

ponudbo opreme za borilne veščine v Sloveniji. Ugotovili smo, da v Sloveniji najbolj pogrešajo 

večjo ponudbo in nižje cene. Glede na te ugotovitve je potrebno v Slovenijo pripeljati več 

priznanih blagovnih znamk po nižjih cenah. V podjetju bi to dosegli tako, da bi skušali odrezati 

čim več posrednikov in blago naročati neposredno od proizvajalca. Cene bi zniževali tako, da 

bi pri proizvajalcu izpogajali dobre pogoje pri nabavi samega blaga, v podjetju pa bi pri prodaji 

znižali marže. Zaslužek na proizvod bi bil tako nižji, vendar bi količinsko prodali več. 

Edinstvena ponujena vrednost 

Hitro, enostavno in bolj poceni do nove opreme za borilne veščine. 
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Rešitev 

Sprva bi pregledali, katere blagovne znamke že obstajajo v Sloveniji. Tem bi se izogibali, saj je 

ljudem potrebno ponuditi nekaj novega, unikatnega, zato bi se povezali z glavnimi proizvajalci 

blagovnih znamk. Kot primer lahko vzamemo kimone proizvajalca Shoyoroll, ki se nahaja v 

ZDA in v Evropo izvozi zelo majhno število proizvodov. Kimoni Shoyoroll so izredno cenjeni 

med poznavalci v panogi, zato imajo tudi zelo visoko ceno. S tem proizvajalcem bi se poskusili 

dogovoriti za ugodne nakupne cene (vezano na količino) in tako končnemu kupcu zagotoviti 

nižjo ceno artikla. Za transport bi na začetku, ko bi bile pošiljke manjše (do 200 kosov), izbrali 

enega izmed ponudnikov logističnih uslug (GLS, DHL, DPD), pri nadaljnjih pošiljkah pa bi se 

odločili za kontejnerski prevoz, ki je cenejši v primeru večjih pošiljk. Po seštevku nabavne 

cene, carine in stroškov transporta bi oblikovali maloprodajno ceno, z upoštevanjem ne 

previsokih marž in upoštevajoč konkurenco v Sloveniji. Čeprav bi šlo v tem primeru za blago 

višjega cenovnega razreda oziroma za ekskluzivno blago, bi ga poizkušali približati širši 

populaciji po dostopni ceni.  

Podobno zgodbo bi oblikovali s kimoni blagovne znamke Tatami, ki ima sedež v Angliji. V tem 

primeru bi imeli nekoliko manj stroškov s prevozom in carinami, saj ima Anglija še vedno 

podpisan sporazum z EU glede prostega pretoka blaga.  

Kanali (promocijske poti) 

Celotna prodaja bo potekala preko spletne trgovine, zato bo tudi večina oglaševanja potekala 

preko spleta. Kot prvo promocijsko pot bomo uporabili Facebook. Za socialna omrežja smo se 

odločili zato, ker se večina naših anketirancev nahaja v razponu med dvajsetim in tridesetim 

letom starosti. Poizkušali bi oglaševati tudi preko brezplačnih internetnih oglasov. Potencialne 

kupce, ki ne uporabljajo družabnih omrežij, bi informirali z deljenjem letakov po klubih v 

Sloveniji (predvsem v tistih klubih, ki prakticirajo omenjeni borilni veščini). Ob predpostavki, 

da bo poslovanje uspešno in da se bo prodaja širila, bomo uporabili tudi nekaj naprednih 

načinov oglaševanja, kot so televizijski oglasi in plakati na javnih mestih.  

Tok prihodkov 

Glavni vir naših prihodkov bo prodaja športne opreme. Kot smo že prej omenili, bomo ob 

oblikovanju prodajne cene upoštevali nabavno ceno, ceno prevoza in morebitne carine oziroma 

uvozne dajatve, čemur bomo pribili maržo, katero bomo določili upoštevajoč razmere na trgu 

(konkurenca, kupna moč potencialnih potrošnikov ipd.). Prodajno ceno bodo torej sooblikovale 
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trenutne razmere na trgu v Sloveniji. Že z anketo smo namreč spoznali, da kupci pričakujejo 

nižje cene in večjo ponudbo. Tako je potrebno kupcu ponuditi celoten paket storitev in 

navsezadnje tudi hitro dostavo blago. Poštnina nad 100 € nakupa bo brezplačna.  

Struktura stroškov 

Podjetje bo poslovalo preko spletne trgovine, zato posebnega poslovnega prostora ne potrebuje. 

Ob ustanovitvi bo podjetje delovalo kot s. p., zato ne potrebuje sredstev za ustanovitev (osnovni 

kapital). Preverili bomo tudi občinske oziroma regijske razpise za subvencije ob zagonu. 

Največji strošek bo predstavljal server, preko katerega bo delovala spletna trgovina in prenosni 

računalnik, preko katerega bomo sprejemali naročila, modificirali spletno stran, posodabljali 

ponudbo, vzdrževali odnose s kupci in dobavitelji. Večji strošek bo predstavljala tudi 

vzpostavitev spletne trgovine, saj bo izdelava potekala pri zunanjih izvajalcih, vse nadaljnje 

modifikacije pa bomo naredili sami. Stroške marketinga bomo vsaj v začetku delovanja podjetja 

poskusili minimizirati z oglaševanjem preko socialnih omrežji. V primeru letakov bo to za 

podjetje predstavljajo dodaten strošek, zato se tega ne bomo poslužili v začetku poslovanja 

podjetja. 

Ključni kazalniki 

Uspešnost podjetja je zelo pomembna predvsem za njegov obstoj na trgu. Uspešnost bomo 

preverjali na mesečnem nivoju in preko letnih poročil. Spremljali bomo naročila, prihodke, 

odhodke, denarni tok in na koliko dni se obrača zaloga. Le tako bomo lahko ugotovili, kateri 

kosi blaga gredo bolj pogosto v prodajo in kateri ostajajo na zalogi. V prvem letu si bomo 

zastavili cilj 10.000 € čistega dobička.  

Neulovljiva prednost 

Pred konkurenco je treba nenehno bežati in jo prehitevati. Naša prednost bo v tem, da bomo 

trgu ponudili nekaj novega, edinstvenega. V Slovenijo bomo pripeljali nekaj blagovnih znamk, 

ki do sedaj v Sloveniji niso bile dostopne. Konkurenčno prednost vidimo prav v tem, da bomo 

do proizvajalcev pristopili prvi in si izpogajali dobre pogoje poslovanja. Za določene znamke 

bi lahko postali zastopniki tudi za širše območje, kot je Slovenija. Tako bi vse nadaljnje 

poslovanje naše konkurence potekalo preko nas in bi od tega bili upravičeni do provizije.  
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5.5 Povzetek ugotovitev in priporočila 

 

Skozi celotno diplomsko nalogo smo se osredotočali na vprašanje, ki se navezuje na ponudbo 

opreme za borilne veščine v Sloveniji. Predpostavili smo, da je ponudba dokaj skopa in da 

prevladujejo visoke cene. Skozi raziskavo smo slednje potrdili in pridobili številne podatke, ki 

so nam koristili pri oblikovanju poslovnega modela za podjetje s ponudbo opreme za borilne 

veščine.  

Ugotovili smo, da v obeh borilnih športih (MMA in BJJ) prevladuje predvsem moška 

populacija, kar je razumljivo, saj gre za kontaktni šport. Anketiranci so v povprečju stari trideset 

let, kar tudi ni presenetljivo, saj se večina anketirancev ukvarja s tem športom rekreativno. 

Velika večina vprašanih se ukvarja z BJJ, saj je pri treniranju le te veliko manj poškodb.  

Največ anketirancev naroča opremo preko tujih spletnih trgovin, vendar slovenske spletne 

trgovine ne zaostajajo veliko za njimi. Sledil je odgovor, katerega prvotno sicer nismo vključili 

v vprašalnik, a se je tekom raziskave izkazal, da je zelo pomemben. Ta se nanaša na naročanje 

opreme preko kluba Gracie Barra Ljubljana, saj gre v tem primeru za pravilo kluba, da morajo 

vsi člani kluba nositi isto opremo. V nadaljevanju smo ugotovili, da največ opreme prihaja iz 

Anglije. Ugotovili smo povezavo med lokacijo kluba in državo naročanja opreme, saj večina 

klubov, ki leži v osrednji, severni ali severovzhodni Sloveniji, opremo naroča iz Anglije. Edini 

obalni klub, ki je nastopal v raziskavi, pa večino opreme naroča v sosednji Italiji. Sledijo jim 

še Nemčija, ZDA, Francija, Hrvaška, Avstrija in Brazilija. Na slovenskem trgu je najbolj 

popularna nakupovalna točka spletna trgovina MMA.si, kar ni presenetljivo, saj ima med vsemi 

trgovinami najširšo ponudbo in na nekatere izdelke celo akcijske cene. Sledita ji spletni trgovini 

Luta Livre in Budo shop. Na zadnjem mestu pa se je znašla trgovina Pride shop. 

Glede dejavnikov, ki so najpomembnejši pri nakupu športne opreme, smo ugotovili, da je 

anketirancem na prvem mestu cena blaga, takoj za njo pa kakovost. Slednje ni presenetljivo, 

saj smo že na začetku diplomskega dela zapisali, da so cene opreme za borilne veščine v 

Sloveniji dokaj visoke. Na tretjem mestu se je uvrstil dejavnik blagovne znamke, takoj za tem 

pa raznolikost ponudbe. Nadalje, čeprav smo ugotovili, da največji delež anketirancev ocenjuje 

ponudbo opreme v Sloveniji kot dobro, ostaja kljub temu velik del anketirancev nezadovoljnih 

s trenutno ponudbo (45 %). Zlasti slednji predstavljajo za nas potencialne odjemalce in 

potrjujejo našo domnevo, da je na trgu priložnost za nove ponudnike s širšo in cenejšo ponudbo. 

Med ključne ugotovitve sodi tudi spoznanje, da anketiranci v Sloveniji najbolj pogrešajo večjo 

ponudbo in nižje cene, sledita boljša kakovost in boljša dostopnost. To je za nas ključen 
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podatek, kako lahko prehitimo konkurenco na slovenskem trgu. Kot zadnje nas je zanimalo, 

»kaj je tisto, kar ima tujina in mi nimamo«. Ponovno se je potrdilo, kar smo že ugotovili s 

prejšnjimi vprašanji, da je prednost tujine v večji ponudbi in predvsem nižjih cenah blaga. Iz 

raziskave lahko razberemo, da je v Sloveniji ponudba dokaj skopa in cene visoke. Ljudje se 

predvsem zaradi teh dveh dejavnikov odločajo za nakup opreme v tujini (predvsem v EU) in s 

tem poizkušajo prihraniti nekaj denarja oziroma si zagotoviti opremo, ki jim najbolj ustreza. Iz 

ankete smo ugotovili tudi razloge, ki anketirance vodijo, da nakupujejo preko tujih spletnih 

trgovin. Te dejavnike smo poskusili vključiti v poslovni model in jih tako pripeljati tudi na 

slovenski trg. Na podlagi ugotovitev lahko podamo naslednje priporočilo podjetjem, ki se 

ukvarjajo s ponudbo opreme za borilne veščine, in sicer da stremijo k povečanju ponudbe 

opreme in njeni raznolikosti ter zniževanju cen blaga. Le tako se bodo ciljni kupci pogosteje 

odločali za nakup opreme v Sloveniji. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Večina ljudi se s športom sreča vsaj enkrat v življenju. Nekaterim je del vsakdana spet drugi se 

z njim ukvarjajo priložnostno. Skozi razvoj le-tega lahko spremljamo tudi industrijo povezano 

s športom. Predvsem zaradi porasta zanimanja ljudi za šport med vsemi starostnimi skupinami, 

rasami, narodnostmi je industrija začela cveteti. Veliko profesionalnih športnikov je po končani 

športni poti začela razmišljati o poslu. V zadnjih letih se je tako začela pojavljati nova veja 

podjetništva imenovana podjetništvo v športu.  

V diplomski nalogi smo predstavili prepletanje med podjetništvom in športom. Ugotovili smo 

številne skupne lastnosti. Predvsem motivacija je tista, ki podjetnika ali športnika popelje do 

želenih rezultatov. Športnik najbolje ve, kaj mu je tekom kariere primanjkovalo in česa bi si 

želel, zato predstavlja idealnega kandidata za vstop v podjetniške vode. Tako lahko pripomore 

k razvoju določenega športa in k hitrejšemu napredku mlajših motiviranih športnikov, ki so 

komaj na začetku športne poti. Vendar kljub temu, da ima športnik odlično idejo, mora znati 

narediti poslovni model ali načrt za novo nastalo podjetje. Zelo priročno in enostavno orodje za 

oblikovanje poslovnih modelov je poslovni model Kanvas. Orodje temelji na tabeli, ki vsebuje 

devet gradnikov in omogoča podjetnikom, da vizualizirajo poslovni model podjetja. Vsako 

domnevo, ki jo podjetnik zapiše v poslovni model, je treba preveriti na trgu s pomočjo ciljnih 

kupcev.   

 

V empiričnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na problematiko ponudbe opreme za 

borilne veščine v Sloveniji. S pomočjo ankete smo raziskali, kakšno je dejansko stanje ponudbe 

opreme v Sloveniji in ugotovili, da je na domačem trgu še veliko prostora za izboljšave. 

Ugotovitve so nakazale na to, da je ponudba zelo skromna in da kupce motijo predvsem visoke 

cene. To lahko povežemo tudi z razvojem obeh obravnavanih borilnih veščin v Sloveniji, saj 

sta le ti manj razviti v primerjavi s sosednjimi državami. Na podlagi tega lahko trdimo, da 

obstaja v panogi borilnih veščin v Sloveniji še prostor za nova, inovativna podjetja, ki bodo 

znala na ustrezen način zadovoljiti potrebe in želje posameznikov, ki se udejstvujejo v borilnih 

veščinah. 

Tako v Sloveniji kot tujini je še veliko prostora za napredek, tako v športnem, kot podjetniškem 

smislu.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

  



Priloga 1 

 
 

 

ANKETA 

 

Spol :    M     Ž 

 

Starost : ________ 

 

Ime kluba: __________________ 

 

1. Koliko časa trenirate borilne veščine: 

 

a) manj kot eno leto 

b) 1–2 leti 

c) 2–5 let 

č) več kot 5 let 

 

2. Katerega izmed naštetih športov trenirate: 

 

a) MMA 

b) Brazilski jiu–jitsu 

c) Oboje (vprašalnik bom razposlal samo klubom, v katerih prakticirajo samo ti dve borilni 

veščini) 

 

3. Kje najpogosteje nakupujete specifično opremo, ki jo potrebujete pri treniranju (npr. 

kimono, rokavice za box, ščitnike za goleni, kratke hlače ipd.)?  
a) V trgovinah v Sloveniji 

b) Preko slovenskih spletnih trgovin 

c) Preko tujih spletnih trgovin 

č) V trgovinah v tujini 

d) Drugo:_________ 

 

5. Če ste obkrožili odgovor C oziroma Č, v katerih državah ste že kupovali opremo za 

borilne veščine? 

 

a) Italija 

b) Hrvaška 

c) Nemčija 

č) Francija 

d) Anglija 

e) Drugo: ____________ 

 

6. Če ste obkrožili A oziroma B, v katerih slovenskih trgovinah nakupujete opremo za 

borilne veščine? 

 

a) Spletna stran MMA.si 

b) Spletna stran fightshop.si (Luta Livre – Rupa) 

c) Pride shop 

č) Budo shop 

d) Drugo:___________ 
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7. Kateri dejavniki so najpomembnejši pri nakupu opreme? (možnih več odgovorov) 

 

a) Raznolikost ponudbe 

b) Cena 

c) Kakovost 

č) Blagovna znamka 

d) Drugo: _____________ 

 

8. Kako bi ocenili ponudbo opreme za borilne veščine v Sloveniji ? 

 

a) Zelo dobro 

b) Dobro 

c) Ne poznam 

č) Slabo 

d) Zelo slabo 

 

9. Kako bi ocenili ponudbo opreme za borilne veščine v Sloveniji gleda na razmerje med 

kakovostjo in ceno? 

a) Zelo dobro 

b) Dobro 

c) Ne poznam 

č) Slabo 

d) Zelo slabo 

 

10. Kaj najbolj pogrešate v ponudbi opreme za borilne veščine v Sloveniji? 

 

a) večjo ponudbo 

b) boljšo dostopnost 

c) boljšo kakovostjo 

č) nižje cene 

 

11. Kateri dejavniki so vam pri naročanju opreme iz tujine najbolj pomembni?  

 

a) večja ponudba 

b) boljša dostopnost 

c) boljša kakovost 

č) nižje cene 

d) drugo: _________ 

 

 

 

 


