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I 

POVZETEK 

Nogomet se je z leti, odkar je postal profesionalni šport, in finančnimi sredstvi iz preproste 

igre za krajšanje časa razvil v moderno poslovno dejavnost, s čimer se je povečala tudi 

konkurenca. Klubi stremijo k nenehnemu zagotavljanju kakovosti. V zaključni projektni 

nalogi je s pomočjo poslovnega modela Kanvas prikazano poslovanje izbranega nogometnega 

športnega kluba. S tem smo prispevali k boljšemu razumevanju delovanja kluba ter 

identificirali konkurenčne prednosti kluba v primerjavi z njegovimi konkurenti. Izbrani 

športni klub se je zaradi inovativnih poslovnih idej, ki jih je vpeljal v svoj poslovni model, 

uvrstil v elito svetovnih nogometnih klubov. Prvi del zaključne projektne naloge zajema 

predstavitev pomena poslovnega načrtovanja s posebnim poudarkom na orodju Kanvas in 

predstavitvi nogometne športne panoge. V drugem delu naloge pa je je predstavljen poslovni 

model Kanvas za izbrani nogometni športni klub, ki temelji na opravljeni tržni raziskavi.    

Ključne besede: poslovno načrtovanje, poslovni model Kanvas, nogomet, nogometni športni 

klubi, tržna raziskava. 

SUMMARY 

From simple game for shortening the time football has evolved into modern business activity. 

From the moment of professionalism or investing money funds into a sport, clubs compete for 

identification of quality between each other and to gain achievements or titles. In the thesis, 

the Canvas business model shows the performance of a selected football sports club. With the 

latter, we contributed a better understanding of the operation of the club and identified the 

competitive strengths of the club compared to its competitors. Because of the innovative 

business ideas that it has introduced into its business model, the selected sports club has 

ranked the elite world football clubs. The first part of the thesis covers the presentation of the 

importance of business planning with a special focus on the Canvas business model tool, its 

definition and description, and the presentation of the football sports industry. The second 

part of the thesis presents football sport industry, its features and a description of a choosen 

sport club and its market analysis. It also talks about the business model Canvas for the 

selected football sports club, based on the market survey.   

Key words: football, professionalism, business planning, business model Canvas, football 

sports clubs, market research. 
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1 UVOD 

Nogomet je že od nekdaj zelo pomemben dejavnik v družbenem življenju in je več kot le igra. 

Spektakel, ki ga ponuja nogometna tekma, ni pomemben le za množico gledalcev ali 

nogometašev, temveč vse bolj koristi podjetnikom za poslovne namene. Nogometna industrija 

je ena izmed najhitreje rastočih industrij v Evropi.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili raziskavo tega, kako svetovni športni klubi v 

najelitnejših ligah ustvarjajo vrednost in s tem konkurenčno prednost pred ostalimi klubi. 

Zanimivo je, da je inflacija v zadnjih letih v nogometu spremenila nogometno ekonomijo, 

pravila in trg z igralci. Tako samo najbogatejši klubi dobijo dostop do najboljših izbir in 

posameznikov. V preteklosti so bili igralci videni zgolj kot igralci in ne kot pomembne 

podjetniške priložnosti za rast in razvoj kluba (Chakraborty 2017). 

Tudi športni klubi se morajo prilagajati tržim razmeram in konkurirati svetovni eliti za obstoj 

na trgu. Tako kot vsa druga podjetja morajo biti tudi športni klubi dinamični in v stiku s trendi 

ter to izkazovati s spremembami in nadgradnjami poslovnega modela kluba. Kako se lahko 

poslovni model drastično spremeni, bomo predstavili s pomočjo primera iz preteklih let, ko je 

Juventus FC, profesionalni nogometni klub iz Torina, razvil nov pristop k trajnosti kluba. 

Slednji je postal pozornejši na poslovanje, spodbujanje številnih aktivnosti in ustvarjanje 

inovativnega poslovnega modela. Te novosti so podjetje postavile v dominanten položaj na 

trgu in mu odprle številne priložnosti za prihodnost. 

Poslovni model predstavlja celoten proces, poslovno logiko, kako podjetje ustvarja, dostavlja 

in »zajema oziroma zaračunava« vrednost. Brez dobro zasnovanega poslovnega modela še 

tako izjemen izdelek ali storitev ne koristi veliko. Metodologija Business model generation 

(BMG) ni namenjena le zagonskim podjetjem, temveč tudi večjim podjetjem, ki želijo z 

omenjeno metodologijo sistematično inovirati in iskati tržne priložnosti (Lapajne 2013). 

Poslovni model Kanvas je sodoben poslovni načrt. Osrednji element poslovanja je vrednost, 

ki jo ponuja, nato pa na desni strani segmentira: svoje uporabnike, opredeli odnose s kupci, 

distribucijske kanale in vire prihodkov, medtem ko na levi strani opredeli naslednje segmente: 

ključne aktivnosti, vire in partnerje ter strukturo stroškov. Leva stran modela predstavlja 

ustvarjanje vrednosti (ang. to create value), desna stran pa izročanje vrednosti (ang. to deliver 

value). Spodnji dve postavki – na levi stroški (ang. costs) in na desni prihodki (ang. revenue) 

– pa prikazujeta zajemanje vrednosti (ang. to capture value) (Vabšek 2015). 

V zaključni projektni nalogi želimo s pomočjo poslovnega modela Kanvas predstaviti 

poslovni model za izbrani športni klub. 
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1.2 Namen in cilj 

Namen zaključne projektne naloge je oblikovati poslovni model za izbrani nogometni športni 

klub. Ugotoviti želimo, kateri so ključni dejavniki uspeha v nogometni panogi, in prikazati, 

kako izbrani nogometni športni klub ustvarja konkurenčne prednosti pred ostalimi konkurenti. 

Cilj naloge je predstaviti trenutno stanje na področju nogometne panoge in ugotoviti, kateri so 

tisti elementi v preobrazbi izbranega športnega kluba, ki ključno prispevajo k ustvarjanju 

vrednosti v primerjavi z drugimi konkurenti in so odločilni pri uspešnem trajnostnem 

delovanju. Spodaj so cilji naloge tudi podrobneje navedeni. 

Cilja teoretičnega dela naloge sta: 

 pregled in študij literature s področja podjetništva in poslovnega načrtovanja; 

 opredelitev poslovnega načrtovanja, poslovnega modela in ključnih gradnikov 

poslovnega modela Kanvas. 

Cilji empiričnega dela naloge so:  

 predstavitev nogometne športne panoge; 

 izvedba tržne raziskave na podlagi sekundarnih podatkov in 

 predstavitev poslovnega modela za izbrani nogometni klub. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili pomen poslovnega načrtovanja in podrobneje 

opredelili orodje poslovnega modela Kanvas. V ta namen smo pregledali temeljno literaturo z 

obravnavanih področij. Uporabili smo metode deskripcije, kompilacije in sinteze. 

Na podlagi zbranih podatkov v okviru tržne raziskave smo v empiričnem delu naloge 

predstavili poslovni model Kanvas za izbrani nogometni športni klub. Podrobno smo 

predstavili vseh devet gradnikov Kanvasa: ponudba vrednosti, segmentacija kupcev, odnosi s 

kupci, distribucijske poti, ključni partnerji, ključne aktivnosti, ključni viri, struktura stroškov 

in viri prihodkov. 

Tržna raziskava temelji na sekundarnih podatkih, in sicer smo pregledali objave na spletu ter 

se osredotočili zlasti na intervjuje z vodstvom in igralci v izbranem nogometnem klubu ter 

podatke o podpornikih, ki jih imajo največji klubi v Italiji in predstavljajo izbranemu klubu 

konkurenco. 
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1.4 Predpostavke in omejitve  

Predpostavljamo, da so športni klubi z ustrezno opredeljenim poslovnim modelom na trgu 

uspešnejši. Tako lahko športni klubi z inovativnimi poslovnimi modeli uspešneje konkurirajo 

na trgu. 

Omejitev pri obravnavanju problema predstavlja izbira orodja za poslovno načrtovanje, in 

sicer smo se pri oblikovanju poslovnega modela za izbrani športni klub omejili na orodje 

oziroma poslovni model Kanvas. Sama zasnova raziskave niti ne omogoča posploševanja 

rezultatov.  
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2 POMEN POSLOVNEGA NAČRTOVANJA 

Goblon (2016) navaja, da je Kanvas vizualno orodje za oblikovanje poslovnih modelov, ki 

deluje po načelu »visual storytelling« (v prevodu: vizualno pripovedovanje zgodb). 

2.1 Opredelitev in pomen poslovnega načrtovanja  

Pri vsaki novi poslovni ideji še ni rečeno, da gre tudi za dobro poslovno priložnost. Zato 

potrebujemo dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost in 

preveri potencial naše ideje. Poslovni načrt predvidi poslovanje podjetja pri izkoriščanju nove 

poslovne ideje za nekaj let vnaprej (E-računovodstvo 2019). 

2.2 Opredelitev poslovnega načrta 

Poslovni načrt je pisni dokument, ki ga pripravi podjetnik in opisuje vse ustrezne notranje in 

zunanje elemente ter strategije, pomembne za začetek novega posla. Pogosto gre za skupek 

delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Osredotoča se tako na 

kratkoročne kot tudi na dolgoročne odločitve (Antončič idr. 2002). 

Priprava poslovnega načrta je modra odločitev pred pričetkom nekega novega posla in/ali 

pred ustanovitvijo novega podjetja oziroma pri nadaljevanju ali razvoju posla v obstoječem 

podjetju. S poslovnim načrtom podjetnik naredi popis prednosti in slabosti ter predvidi možne 

priložnosti in nevarnosti na trgu, na katerega se podaja. Poleg cilja predvideva tudi različne 

poti, po katerih lahko pride do cilja. Ponuja torej kontrolne točke, ki podjetniku, poslovnim 

partnerjem, zaposlenim, vlagateljem ter ostalim vpletenim povedo, kje so, kaj je cilj,  katere 

aktivnosti je treba storiti, koliko sredstev je potrebnih in ali razvoj ustreza zastavljenemu 

načrtu (Vidic idr. 2008). 

2.3 Opredelitev poslovnega modela Kanvas 

Poslovni model zajema informacije o tem, kako organizacija ustvarja, pridobiva vrednost in jo 

ohranja. Predstavlja strategijo in inovativno razmišljanje, ki kaže na konkurenčno prednost in 

vodi k uspešnosti poslovnega modela (4biz 2019). 

Poslovni model Kanvas je strateško upravljalno in podjetniško orodje, ki omogoča 

opisovanje, oblikovanje in inoviranje poslovnega modela (Strategyzer 2019).   

V knjigi Business Model Generation sta avtorja orodje oz. poslovni model Kanvas opredelila 

kot skupni jezik za opisovanje, vizualizacijo, ocenjevanje in spreminjanje poslovnih modelov 

(slika 1). Avtorja verjameta, da je poslovni model najbolje opisati skozi devet osnovnih 
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gradnikov, ki prikazujejo logiko delovanja podjetja. Poslovni model prikazuje, kako 

organizacija ustvarja, prinaša in zajema vrednost (Osterwalder in Pigneur 2010, 12–15). 

 

Slika 1: Poslovni model Kanvas 

VIR: Start up Slovenia 2019. 

Na zgornji sliki je platforma, ki je sestavljena iz gradnikov po naslednjem vrstnem redu 

(Osterwalder in Pigneur 2010, 16–44):  

 Segmenti odjemalcev oziroma kupcev: opredelimo jih kot različne skupine ljudi ali 

organizacij, ki jih podjetje želi doseči in zadovoljiti. Odjemalci predstavljajo srce 

poslovnega modela; brez njih ne more delovati nobeno podjetje. Za zadovoljevanje 

potreb kupcev mora podjetje ustvariti različne segmente ljudi s skupnimi potrebami, 

obnašanjem ali drugimi atributi. Organizacija se mora odločiti, katerim segmentom bo 

služila in katere bo izločila. Ko se ta odločitev sprejme, je lahko poslovni model skrbno 

pripravljen z razumevanjem potreb kupcev. Podjetje lahko svoje odjemalce segmentira po 

različnih kriterijih (npr. demografske, psihografske, geografske značilnosti itd.). Podjetje 

oziroma organizacija lahko ustvarja vrednost za:  

 masovni trg, pri čemer se osredotoča na samo eno skupino odjemalcev (ena ponudba 

vrednosti, en distribucijski kanal in ena vrsta odnosov), ki ima skupne potrebe in 

probleme; 
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 nišni trg, pri čemer se osredotoča na specializirano skupino odjemalcev (ponudbe 

vrednosti, distribucijski kanali in odnosi s kupci so prilagojeni specifičnim potrebam 

nišnega trga) – taki poslovni modeli so značilni za  posle med dobaviteljem in 

kupcem; 

 segmentiran trg, pri čemer gre za trg, razčlenjen na različne skupine, znotraj katerih 

imajo kupci podobne potrebe in želje. Razlike med segmenti vplivajo na vsaj en 

element poslovnega modela (npr. razlika v prihodkovnih tokovih); 

 diferenciran ali raznolik trg, pri čemer se osredotoča na različne segmente, ki nimajo 

nič skupnega, imajo pa različne potrebe in probleme – od takšnega poslovnega 

modela lahko kupec pričakuje posebno ponudbo vrednosti, kanale in odnose; 

 večvrstna (ang. multi-sided) platforma ali večvrstni trg, ki združuje dve ali več 

soodvisni skupini kupcev. Take platforme koristijo enemu segmentu samo, če je tudi 

drugi segment prisoten. Multi-sided platforma raste tako, da privablja več 

uporabnikov – mrežni učinek (ang. network effect).  

 

– Distribucijski kanali predstavljajo, kako podjetje oziroma organizacija komunicira in 

dosega segmente odjemalcev, da ustvari ponudbo vrednosti. Kažejo, kako se podjetje 

poveže s kupci prek komunikacije, distribucije in prodaje. Kanali so točke dotika s kupci 

ter predstavljajo pomembno vlogo pri odjemalčevi uporabniški izkušnji. Služijo tako, da 

povečajo ozaveščenost o izdelkih in storitvah podjetja, kupcem pomagajo ovrednotiti 

ponudbo vrednosti, omogočajo jim nakup specifičnih izdelkov in storitev, dostavijo 

ponudbo vrednosti in zagotavljajo ponakupno podporo. 

 Osebna asistenca: pomeni človeško interakcijo in odnos s predstavnikom za 

določeno pomoč med poslom ali po opravljenem nakupu. Ta komunikacija se lahko 

zgodi na točki prodaje, prek telefonskega klica in prek ostale internetne 

komunikacije (npr. po elektronski pošti). 

 Namenska osebna asistenca: je dolgotrajen odnos z vedno isto osebo; to je lahko npr. 

zastopnik, ki s stranko skozi leta gradi intimen dolgoročen odnos (npr. zasebni 

bančni sektorji). 

 Samopostrežba: s tem načinom odnosa podjetje nima neposrednega odnosa s stranko. 

Podjetje zagotavlja vsa potrebna sredstva, da si kupec sam pomaga; 

 Avtomatizirane storitve: so bolj prefinjen način samopostrežbe z avtomatiziranimi 

procesi. Temeljijo na zaznavanju lastnosti strank na podlagi že opravljenih nakupov 

(npr. ponudba knjige, priporočilo filma).  

 Skupnosti: ko določene organizacije vzpostavijo nekakšno platformo za izmenjavo 

mnenj in problemov strank. Podjetje na ta način dobi vpogled v razmišljanje in 

razumevanje stranke o storitvi/izdelku (npr. ko je farmacevtsko podjetje 

GlaxoSmithKline ustvarilo internetno skupnost za shujševalni izdelek Alli). 
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 Soustvarjanje: je sodelovanje podjetja in odjemalcev za aktivno soustvarjanje 

poslovnih učinkov (npr. Amazon.com privablja stranke s pisanjem recenzij knjig in s 

tem ustvarja vrednost za ostale oboževalce knjig).  

 prodaje premoženja oziroma prodaje lastninske pravice (npr. Fiat prodaja 

avtomobile, ki jih lahko odjemalci prosto vozijo, preprodajo ali uničijo); 

 uporabne provizije, ki je odvisna od količine uporabljene določene storitve, npr. več 

kot uporabnik porabi, več mora za to plačati (npr. mobilni operaterji za vsako minuto 

pogovora zaračunajo plačilo); 

 naročnine, ki se generira po prodaji neprekinjenega dostopa do storitve (npr. 

mesečno ali letno članstvo za uporabo fitnes prostora in naprav); 

 najemnine, ki je začasna odobritev za uporabo določenega premoženja za določeno 

obdobje po določeni ceni (npr. rent-a-car oz. oddajanje avtov v najem);  

 licenciranje nastane, ko je stranki dana pravica uporabe intelektualne lastnine v 

zameno za licencirano pristojbino, kar je pogosto v glasbeni industriji kot dovoljenje 

predvajanja glasbe z javnih virov, a avtorska pravica kljub prodaji ostane avtorju. 

 Ponudba vrednosti je skupek izdelkov in storitev, ki ustvarjajo vrednost za določen 

segment kupcev. Je razlog, zakaj se kupci odločijo za to podjetje pred drugimi podjetji. 

Ponudba vrednosti predstavlja prednosti, ki jih podjetje ponuja kupcem. Nekatere 

ponudbe so lahko inovativne, medtem ko so druge lahko podobne že obstoječim, ampak z 

nekaj dodatki oziroma atributi, ki vplivajo na vrednost ponudbe (npr. novost, 

zmogljivost, prilagajanje, opravljeno delo oz. »getting the job done«, dizajn, 

znamka/status, cena, zniževanje stroškov, zmanjšanje tveganja, dostopnost in uporabnost 

ipd.). 

 Odnos s strankami oziroma kupci opišemo kot vrsto odnosa, ki ga podjetje vzpostavi s 

specifičnimi segmenti kupcev. Podjetje se mora odločiti za vrsto odnosa, ki ga bo 

vzpostavilo z vsakim od segmentov kupcev. Odnosi so lahko osebni ali samodejni. Tako 

so lahko odnosi s strankami gnani z željo po pridobivanju strank, ohranjanju strank in 

spodbujanju prodaje. Odnosi med organizacijo in kupcem so lahko naslednji:  

 Prihodkovni tokovi predstavljajo denar, ki ga podjetje ustvarja iz vsakega segmenta 

odjemalcev. Stroški morajo biti odšteti od prihodkov, da se ustvari dohodek. Če 

odjemalci predstavljajo srce poslovnega modela, potem predstavljajo prihodkovni tokovi 

arterijo modela. Podjetje si mora postaviti vprašanje,  kakšno ceno bo vsak segment 

kupcev pripravljen plačati. Uspešen odgovor omogoča podjetju ustvarjanje ene ali več 

prihodkovnih tokov za vsak segment odjemalcev. Vsak prihodkovni tok ima lahko 

različne metode postavljanja cene, kot so npr. stalni seznam cen, pogajanja, dražbe, 

postavljanje cene v odvisnosti od trga, količine ali donosa. V poslovnih modelih sta 

mogoči dve vrsti prihodkovnih tokov: transakcijski tokovi, ki so rezultat enkratnega 

odjemalčevega plačila, ali ponavljajoči se tokovi, ki pa so rezultat plačil v teku in nudijo 

tudi ponakupno podporo kupcu. Prihodkovni tokovi se lahko tvorijo prek:   
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 Ključni viri so najpomembnejša sredstva, potrebna za delovanje poslovnega modela. Ta 

sredstva omogočajo podjetju, da ustvarja in nudi ponudbo vrednosti ter dosega trge, 

ohranja povezavo z odjemalci in ustvarja prihodek. Potrebni so različni ključni viri 

(odvisno od vrste poslovnega modela). Lahko so: fizični, finančni, intelektualni ali 

človeški viri, ki si jih lasti podjetje ali pa jih pridobi od ključnih partnerjev.  

 Ključne aktivnosti so najpomembnejše dejavnosti, ki jih mora podjetje narediti za 

delovanje poslovnega modela. Vsak poslovni model mora imeti vrsto ključnih aktivnosti, 

ki so najpomembnejše za njegovo delovanje. Poleg ključnih virov so tudi ključne 

aktivnosti potrebne, da poslovni model ustvari in nudi ponudbo vrednosti, ohranja 

povezavo z odjemalci, ustvarja prihodke itd. Razlikujejo se glede na vrsto poslovnega 

modela (npr. proizvodnja, reševanje problemov in pridobivanje kupcev s pomočjo 

platform/omrežja). 

 Ključna partnerstva predstavljajo mrežo dobaviteljev in partnerjev, ki pomagajo, da 

poslovni model deluje. Podjetja ustvarjajo partnerstva iz več razlogov. Sklepanje 

zavezništva pomaga podjetjem do optimizacije poslovnih modelov, zmanjševanja 

tveganja ali pridobivanja virov. Ločimo štiri vrste različnih partnerstev, in sicer strateška 

zavezništva med nekonkurenti, strateško sodelovanje oziroma partnerstvo med 

konkurenti, skupno podjetje za razvoj novih poslov in partnerstva med kupci in 

dobavitelji za zagotavljanje zanesljivih zalog.  

 Struktura stroškov opisuje vse nastale stroške z delovanjem poslovnega modela (npr. 

ustvarjanje in dostavljanje vrednosti, ohranjanje odnosov s strankami in ustvarjanje 

prihodkov). Ko enkrat opredelimo ključne vire, ključne aktivnosti in ključna partnerstva, 

lahko izračunamo še stroške. Nekateri poslovni modeli so bolj usmerjeni v stroške kot 

drugi (npr. nizkocenovne letalske družbe – Ryanair, Easyjet ipd.). Na podlagi stroškovne 

strukture poslovnih modelov ločimo poslovne modele, usmerjene v stroške, in modele, 

usmerjene v vrednost. Stroškovne strukture so sestavljene iz fiksnih stroškov ali 

variabilnih stroškov ter ekonomije obsega ali ekonomije povezanosti. 
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Slika 2: Poslovni model Kanvas z devetimi gradniki 

Vir: Oblikovanje poslovnih modelov 2012. 
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3 OPIS ŠPORTNE PANOGE – NOGOMET  

Nogomet je športna igra, pri kateri igralci z brcanjem spravljajo žogo v gol (SSKJ 2019). 

Nogomet, ki ga v angleškem jeziku imenujejo »football« oziroma »soccer«, ima dolgo 

zgodovino. Oblika igre, ki je še vedno uveljavljena, je nastala v sredini 19. stoletja v Angliji, 

predhodne alternativne igre pa so obstajale že veliko prej. Glede na vire prvi znan primer 

skupinske igre, v katero je bila vključena žoga iz kamenja, sega v Mezoameriko in čas pred 

približno 3.000 leti. Naslednja najbolj podobna različica brcanju žoge je bila na Kitajskem v 

tretjem in drugem stoletju pred našim štetjem, znana pod imenom Tsu-Chu ali Cuju (Football 

History 2019). 

Prvi podatki v prenovljenih zapisih Zhan Guo Ce v angleškem jeziku »Strategies of the 

Warring States« opisujejo Cuju kot obliko zabave med splošno javnostjo. Običajno se je igra 

igrala v korist vojaških treningov med vladavino dinastije Han. Skozi kitajsko zgodovino je 

prednik nogometa dobil veliko posodobitev in sprememb. Najprej je bila žoga narejena iz 

dveh delov usnja, vsebina pa napolnjena z dlakami. Med dinastijo vladavine Tang se je to 

spremenilo v osem kosov usnja in žogo, napolnjeno z zrakom. Pozneje je proizvodnja 

napredovala oziroma se izboljšala; tako so med vladavino Song žogo opremili z dvanajstimi 

kosi kakovostnejšega usnja in s tesno povezanimi šivi. Veliko število kitajskih cesarjev je 

skozi zgodovino naravnost oboževalo to igro. Eden izmed njih jo je celo slavil s pravilom, da 

se vsako leto za njegov rojstni dan igra v njegovo čast. Kot zanimivost lahko izpostavimo to, 

da so tudi ženske v preteklosti nastopale kot igralke in pri tem zelo uživale (slika 3) 

(GBTIMES Bejing 2019). 

 

Slika 3: Ženske med igranjem starodavnega Tsu-Chuja 

Vir: Wikipedia 2019. 

Tsu-Chu, ki pomeni brcati (udariti) žogo, je bila zelo zahtevna igra, katere cilj je bil žogo z 

nogo udariti skozi majhno luknjo premera 30–40 cm z mrežo na višini devetih metrov. Luknja 

je bila napeta med dvema bambusovima palicama. Igralcem je bilo dovoljeno uporabljati vse 

dele telesa, le uporaba rok je bila prepovedana (Crocombe 2019). 
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Skozi leta so pravila te igre spreminjala na več različnih načinov, ampak še vedno so izhajala 

iz istih korenin. Iz že omenjene Kitajske pa 500 do 600 let pozneje izhaja Kemari, ki se je 

igral oziroma se še vedno igra na Japonskem. Tam so igralci stali v majhnem krogu in si žogo 

samo z nogo podajali po zraku brez kakršnegakoli dotika tal. V stari Grčiji je potekala med 

dvema ekipama na že začrtanem pravokotnem igrišču. Igralci so lahko žogo prijeli tudi v 

roke. Njihov cilj je bil, da so žogo prenesli čez nasprotnikovo črto. Romani so ta način igre 

prenesli Angležem in nekateri elementi so se ohranili do danes (FIFA 2019).  

Pravila nogometa so se izoblikovala skozi čas; odvisna so bila predvsem od kraja, kjer se je 

igral. Razlikovala so se po številu igralcev, velikosti igrišča in ostalih pravilih. Korak naprej 

je leta 1848 predstavljal sestanek v Angliji, natančneje v Cambridgu. To je bil prvi poskus za 

združitev pravil igre in standardov. Potrebnih je bilo več let in sestankov, da so prišli do 

odločitve, da se nogomet igra izključno z nogami. Tako so ločili nogomet in rugbi, ki dovoli 

nošenje žoge z rokami. Uradna ustanovitev Angleške nogometne zveze (The Football 

Association) je bila 26. oktobra 1863. Ta datum predstavlja rojstvo modernega nogometa in 

poenotenje nogometnih pravil v Angliji. Pravila, sicer še relativno neizdelana in precej 

drugačna v primerjavi z današnjimi, so bila naslednja (Footbal History 2019):  

 ni bilo zgornje prečke, zato je bilo gol lažje zadeti, saj ni bilo višinske omejitve; 

 stranski avt je bil dodeljen prvemu igralcu obeh ekip, ki se je prvi dotaknil žoge, ko je že 

prešla igrišče; 

 stranski avt je moral biti izvajan samo z eno roko; 

 igralec je lahko z roko prijel žogo, samo če z njo ni tekel ali pa jo podal soigralcu; 

 igralec je v prepovedanem položaju »offside« takrat, ko je bližje nasprotnikovemu golu 

kot žoga; 

 kapetana obeh ekip sta imela dolžnost, da vzdržujeta red in disciplino – sodniki so bili 

predstavljeni šele čez nekaj let in samo v primeru, če se kapetana ekip glede nečesa nista 

strinjala; 

 golman ekipe ni imel posebne vloge, dokler ni leta 1909 nastalo pravilo, da lahko v 

golmanskem prostoru žogo prime z rokami; 

 streli iz kota so bili predstavljeni pozneje, in sicer leta 1872 – na začetku je bil dovoljen 

le strel neposredno v gol, nato so to pravilo preklicali na tekmi med Argentino in 

Urugvajem; 

 kazenski strel je bil sprejet leta 1872, do takrat pa točka bližje golu ni bila začrtana. 

Kot vrsta zabave se je šport izvajal med angleško delovno silo v 19. stoletju, nato se je razširil 

po svetu. Prvi nogometni klubi so sicer obstajali že prej, ampak v neorganizirani strukturi, 

zato je težko določiti, kateri klub je bil prvi. Najstarejši izmed profesionalnih klubov pa je 

angleški klub Notts County, ki je bil ustanovljen leta 1862 in še vedno deluje. 

Nogomet je najprej prevladoval med javnimi šolskimi ekipami, pozneje pa med delavci. Velik 

korak k temu je prispevala industrializacija; velike skupine ljudi so se združevale v tovarnah, 
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pubih in cerkvah. Izhodišče za nogometne klube, kakršne poznamo danes, je predstavljala 

odločitev nekaterih premožnejših klubov, da najboljšim igralcem tudi plačajo za igro. 

To je bil tako rekoč začetek prestopov igralcev v druge klube in začetek profesionalizma v 

nogometu. Leta 1885 je bil profesionalni nogomet legaliziran in s tem je bila pozneje 

ustanovljena tudi prva nogometna liga, v kateri je tekmovalo 12 klubov. Zanimanje se je iz 

leta v leto povečevalo. 

3.1 Značilnosti športne panoge – nogomet 

Nogomet je nedvomno najbolj priljubljen šport na svetu; povezuje skupnosti, sproža različna 

čustva in ruši kulturne ovire. Postal je eden izmed najbolj dobičkonosnih industrij s 

pomembnim ekonomskim vplivom na razvoj infrastrukture, sponzorstva, nakupe televizijskih 

pravic  in prestope igralcev (Johan Cruyff Institute 2019). 

Nogometna pravila obstajajo, da ustvarijo tekmo atraktivno in privlačno, ki je kot takšna v 

užitek igralcem, sodnikom, trenerjem, gledalcem in seveda navijačem. Poleg tega nudijo 

pošteno in varno okolje za spodbujanje užitkov. Ustvarijo šport, ki je univerzalen po celem 

svetu ter dosegljiv vsem ljudem, ne glede na starost, raso, religijo, kulturo in spolno 

usmerjenost. Poznamo mnogo različnih pravil glede na vrsto igre, ki se lahko igra na mivki, v 

dvorani ali na igriščih za mlajše igralce. Osredotočili se bomo na nam najbolj poznano 

univerzalno standardno igro. Navajamo pravila, ki veljajo za uradna tekmovanja in jih je 

določila FIFA (NZS 2018). 

Podlaga igrišča mora biti v celoti naravna, izjemoma je latahko drugačna, če to dovoljujejo 

tekmovalna pravila. Podlaga mora biti zelena in zadoščati kriterijem »FIFA International 

Match Standard«. Igrišče mora biti pravokotne oblike, označeno z neprekinjenimi črtami in 

razdeljeno mora biti na dve polovici. Na sredini je označen krog s polmerom 9,15 metra. Vse 

črte morajo biti enako široke – do 12 cm. Mere igrišča za mednarodne tekme znašajo: dolžina 

(100–110 metrov) in širina (64–75 metrov) (NZS 2018). Nadaljnja pravila (NZS 2018):  

1. Vratarjev prostor je zarisan pravokotno na prečno črto, odmerjen 5,5 metra od notranje 

strani vratnic. Ti črti sta zarisani na igrišče v dolžini 5,5 metra in sta povezani z 

vzporedno črto. Vrata sestavljata dve navpični vratnici višine 2,44 metra, razdalja med 

njima pa je 7,32 metra. 

2. Kazenski prostor je zarisan pravokotno na prečno črto, 16,5 metra od notranje strani 

vratnic. Ti črti sta nato zarisani v igrišče dolžine 16,5 metra in povezani z vzporednico. V 

obeh kazenskih prostorih je označena kazenska točka 11 metrov od sredine igrišča. Od 

kazenske točke je nato zarisan krožni lok s premerom 9,15 metra. 

3. Kotni prostor je označen s polmerom enega metra. Na tem prostoru so zastavice pritrjene 

z drogom, visokim najmanj 1,5 metra. 
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4. Tehnični prostor je določen za sedenje tehnične ekipe in rezervnih igralcev. Nahaja se na 

obeh polovicah igrišča za obe ekipi.  

Žoga mora biti ustrezne kakovosti, ki je določena s standardom FIFE. Tekmo lahko igrata dve 

ekipi, pri čemer ima lahko vsaka največ 11 igralcev, od katerih je eden vratar. Tekma se 

zaustavi, če ima katera od ekip manj kot sedem igralcev. Število dovoljenih zamenjav lahko 

variira glede na tekmovanje. Na najvišji ravni tekmovanja so dovoljene največ tri menjave. 

Tekmo nadzoruje glavni sodnik, ki je pooblaščen, da lahko uveljavlja pravila igre ter izreka 

disciplinske ukrepe. Odločitve sprejema po svojih najboljših zmožnostih v skladu s pravili 

igre. Drugi sodniki so imenovani za pomoč glavnemu sodniku, ti pa so lahko: pomočnik 

sodnika, četrti sodnik, dodatna pomočnika sodnika oziroma stranska sodnika ter rezervni 

pomočnik sodnik (NZS 2018). 

Tekmo sestavljata dva enaka polčasa po 45 minut. Odmor med njima traja do 15 minut. V 

vsakem polčasu lahko sodnik nadomesti ves izgubljen čas, storjen zaradi zamenjav, 

disciplinskih kazni, izgubljanja časa ali drugih vzrokov. Gol oziroma zadetek velja, ko žoga 

preide prečno črto med vratnicami s polno površino. Zmaga ekipa, ki doseže večje število 

zadetkov. Če obe ekipi dosežeta enako število zadetkov, je tekma neodločena. Če tekmovalna 

pravila zahtevajo enega zmagovalca, se po rednem delu nadaljujejo podaljški z dvema 

enakima deloma po 15 minut. Zgodi se, da se niti na ta način ne dobi zmagovalca, zato se 

uporabi še strele s kazenske točke, ki pa nedvomno odločijo zmagovalca (NZS 2018). 

Nogometni navdušenci nenehno razpravljajo o tem, katera je najboljša nogometna liga na 

svetu, kateri klub ali država ima najboljše nogometaše v svojih vrstah in katera državna liga je 

najbolj tekmovalna. Odgovor na ta vprašanja je sicer odvisen od osebnih preferenc, a splošno 

velja, da je najbolj priljubljena najbogatejša angleška »Premier League«, sledi ji španska »La 

Liga«, nato nemška »Bundesliga« in italijanska »Serie A«. Na petem mestu je  francoska 

»Ligue 1«. Tem sledijo lige »Dutch Eredivisie«, kitajska »Super League«, »Major League 

Soccer«, »Portuguese Primeira Liga« in še »Brasileiro Serie A« (Matchett 2017). 

Da je nogomet postal milijardni posel, je zaslužen predsednik FIFE (International Federation 

of Association Football) Joao Havalange, ki je s pomočjo Adolfa Dasslerja, sina ustanovitelja 

korporacije Adidas, zgradil nogometni imperij. Ta prelomni trenutek je k sodelovanju 

pritegnil multinacionalke, kar je za vedno spremenilo podobo in dojemanje nogometa ter 

njegovo delovanje. Horst Dassler je poleg Adidasa ustanovil tudi najvplivnejše marketinško 

podjetje na svetu, imenovano International Sport and Leisure (ISL), ki se je do bankrota leta 

2001 ukvarjalo s prodajo televizijskih oziroma medijskih pravic. Med te spadajo vse radijske, 

spletne in mobilne pravice za prenos slike po prenosnih telefonih ter pokroviteljske pravice 

(Češek 1981). 

Od ustanovitve je bila FIFA po mednarodnih klasifikacijah nevladna organizacija INGO 

(International Non-Governmental Organisation). Havalange in njegov naslednik Blatter sta to 

organizacijo preoblikovala v BINGO (Business International Non-Governmental 
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Organisation), kar popolnoma nasprotuje bistvu obstoja. Šport sta pripeljala do točke 

profesionalizma in komercializacije (Češek 1981). 

Nogomet se je skozi leta spremenil v zelo dobičkonosen posel, ki omogoča izjemno velike 

prihodke. V preteklosti sta poslovanje in marketing v nogometu obstajala samo zaradi 

sponzorstva dresov, danes pa ni več tako. Zaradi komercializacije nogometa in denarne 

vrednosti za podjetja je postal ta šport veliko več, kot je bil v preteklosti. Leto 1993 je bilo 

označeno kot nova doba svetovnega nogometa. Pred tem so podjetja, kot sta BBC sport in 

ITV, za pravice plačevala zelo malo. Televizijsko podjetje Sky je tistega leta za televizijske 

pravice plačalo angleški Premier Ligi in Ligi prvakov približno 300 milijonov funtov za okoli 

60 tekem. Taki televizijski posli so nato sledili še v drugih ligah po svetu. Po 15 letih se je v 

angleški ligi znesek povečal na 8,3 milijarde funtov. 

Z dvigom cen televizijskih licenc se je nedvomno povečal tudi znesek prodaje igralcev. Prav 

tako je vrednost, ki jo za podjetja oziroma blagovne znamke prinaša nogomet, neprecenljiva. 

Navijače lahko opišemo kot reklamne panoje, ki hodijo naokoli. Svojo ekipo in logotip 

podjetja oglašujejo po celem svetu. Sponzorstva dresov lahko razdelimo v dve kategoriji 

(O'Keeffe 2017):  

 proizvajalci kompletov oblačil (kot npr. Adidas, Nike, New Balance ipd.); 

 sponzorji korporacij (kot npr. Chevrolet, Standard Chartered, Emirates ipd.).  

Posli med sponzorji in nogometno ekipo so ogromni. Z večanjem klubov narašča tudi število 

stadionov. Podjetja poimenujejo stadione kar po svojih glavnih sponzorjih. 

 Anglija:  

Stadion kluba Arsenal – »Emirates« stadion;  

Stadion kluba Manchester City – The »Etihad« stadion; 

Stadion kluba Leicester – »King Power« stadion. 

 Italija:  

Stadion kluba Udinese – »Dacia« arena; 

Stadion kluba Juventus – »Allianz« stadion. 
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Slika 4: Nogometni stadion kluba Udinese – Dacia Arena 

Vir: Mail Online 2016. 

 

Slika 5: Nogometni stadion športnega kluba Juventus – Allianz stadium 

Vir: Juventus 2016a. 

Finančna poročila nogometnega trga v Evropi iz sezone 2016/17 kažejo na najbolj profitno 

leto do sedaj. Evropski trg naj bi bil vreden rekordnih 25,5 milijarde evrov. Finančni položaj 

nogomet uvršča na točko večje popularnosti igre in večjega profesionalizma klubov. V 

primerjavi z ostalimi evropskimi klubi ima angleška premier liga za kar 86 % višje prihodke. 

Ta je vodilna in izstopa samo zaradi na novo posodobljenih televizijskih pogodb. Ekipe so 

tako za oddajanje tekem zaslužile kar 20 % več v primerjavi s prejšnjimi sezonami. Navedeno 

je, da noben klub ni najavil nikakršnih izgub delovanja (Deloitte 2019).  

Paris Saint-Germain FC (PSG FC) je poleti leta 2017 od Barcelone odkupil reprezentanta 

Brazilije Neymarja da Silvo Santosa Juniorja, ki je tako postal tudi najbolj plačan igralec na 

svetu. Prestop se je izvedel za 222 milijonov evrov. PSG je z Neymarjem podpisal pogodbo 
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za pet let. Neymar je samo z reklamami za blagovne znamke Nike, Gillette in Panasonic 

zaslužil 22 milijonov evrov (Forbes 2017). 

3.2 Opis izbranega športnega kluba Juventus FC 

Nogometni klub Juventus FC ima več vzdevkov. Zaradi njegove elegance in velike 

naklonjenosti navijačev so klubu v zgodovini nadeli več vzdevkov. V modernih časih pa je 

prepoznan kot Juve. Spodaj so nekateri izmed najaktualnejših vzdevkov (Soccer Training Lab 

2017): 

 »La Vecchia Signora« (stara dama oz.  ang. The old lady); 

 »La Fidanzata d'Italia« (dekleItalije); 

 »Bianconeri« (belo-črni); 

 »La Madama« (dama) in 

 »Le zebre« (zebre).  

V 19. stoletju se je nova unikatna nogometna igra preselila iz Anglije v Italijo. Skupina 

prijateljev se je redno zbirala na najbolj slavni ulici v Torinu, tj. Corso Re Umerto. Skupna 

strast in motivacija do nogometa sta jih pripeljala od ideje do ustanovitve nogometnega 

športnega kluba. Ustanovitelji so bili predvsem mladeniči, ki so obiskovali komaj srednjo šolo 

Liceo D'Azeglio; najstarejši izmed njih je bil star komaj sedemnajst let. Mladeniči so se 

odločili za ime kluba, ki po latinsko »gioventu« pomeni »mladi«. Tako je bil 1. novembra 

1897 ustanovljen legendarni nogometni klub Juventus FC (Juventus 2018). 

Prvi klubov predsednik je bil Enrico Canfari. njihovo igrišče pa se je imenovalo Piazza 

d'Armi. Leta 1900, ko so prvič nastopali na državnem prvenstvu, so igralci nosili rožnate 

drese, tri leta kasneje pa so prevzeli črno-bele drese, ki so še vedno v uporabi. V italijanščini 

»bianconeri« (črno-beli) so leta 1905 osvojili prvi naslov oziroma »scudetto«. Sledila so 

mučna leta, saj je njihov predsednik zapustil klub in z njim vzel nekaj najboljših 

nogometašev. Povratek Juventusa je bil po prvi svetovni vojni, ko so se vratar kluba Giovanni 

Giacone in branilca Ferruccio Novo ter Pasquale Bruno uvrstili v državno reprezentanco. Leta 

1923 se je nogomet v Italiji za vedno spremenil, ko je bil 24. julija Edoardo Agnelli, sin 

ustanovitelja Fiata, izbran za novega predsednika kluba. Število navijačev in sponzorjev se je 

večalo, klub je privlačil številne igralce ter tudi prvega managerja – to je bil madžarski 

državljan Jeno Karoly. V sezoni 1925/26 so osvojili svoj drugi državni naslov, od leta 1930 

do 1935 pa zaporedoma še pet, ko so naravnost blesteli (Juventus 2018). 

Velik prispevek k nacionalni ekipi so »bianconeri« prispevali leta 1934, ko je Italija osvojila 

svetovno prvenstvo v Rimu. Tega desetletja so se udeležili tudi evropskega pokala, zdaj 

znanega kot liga prvakov. Po drugi svetovni vojni je leta 1935 sledila tragična smrt Edoarda 

Agnellija, ki je umrl v letalski nesreči. V klubu ga je nasledil njegov sin  Giovanni. Klub je bil 

deležen veliko prvakov – med njimi so bili: Carlo Parola, John Hansen, Karl Praest in najbolj 
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prepoznaven Giampiero Boniperti, ki ga je že takrat slavilo na tisoče navijačev. V letih 1950 

in 1952 so osvojili državno prvenstvo, sledil je odstop Giovannija Agnellija, nato pa še 

menjava predsedništva kluba. Predsedstvo je prevzel njegov brat Umberto (Juventus 2018). 

Leta  1958 so »bianconeri« osvojili svoj deseti naslov državnih prvakov, kar jim je omogočilo 

oznako zvezde na lastnih dresih. Po tem je klub samo rastel z naslednjimi uspehi. Osvojili so 

tudi svoj prvi pokal »UEFA« leta 1977, ampak ga je zasenčila tragedija v Bruslju, ko je 39 

nedolžnih ljudi pred finalno tekmo izgubilo življenja. Tekma je bila vseeno odigrana z zmago 

Juventusa 1 : 0 proti Liverpoolu FC. V 80. letih 19. stoletja, natančneje 16. maja 1982, so 

osvojili svoj 20. naslov scudetto. To je pomenilo še dodatno zvezdo na dresih. Nekaj mesecev 

pozneje je italijanska reprezentanca na čelu z Rossijem osvojila njihovo tretje svetovno 

prvenstvo. Paolo Rossi je s šestimi goli na sedmih tekmah osvojil eno izmed najprestižnejših 

nagrad – zlato žogo (Juventus 2018).  

90. leta so v ekipo prinesla veliko sprememb in proces obnove. Klub je privabil veliko znanih 

nogometašev, ki so veliko doprinesli k razvoju kluba skozi leta. Med njimi so bili: Roberto 

Baggio, Didier Deschamps, Alessandro Del Piero, Christian Vieri in Zinedine Zidane. 

Najprestižnejši naslov lige prvakov so osvojili 22. maja 1996 v Rimu. Redni del se je 

zaključil z neodločenim izidom, sledili so podaljški in nato še kazenski streli. Juventus je 

premagal Ajax FC in tako prvič postal prvak Evrope. Leta 1998 se jim je kot zamenjava za 

trenerja Marcella Lippija pridružil Carlo Ancelotti. Maja 2003 so »bianconerri« izgubili finale 

lige prvakov po kazenskih strelih proti italijanskemu klubu iz Milana. Istega leta je klub 

dosegel sporazum z mestno občino v Torinu za gradnjo novega stadiona Delle Alpi (Juventus 

2018). 

Od 2004 pa do 2010 ekipa ni bila uspešna na evropskih tekmovanjih, vendar je kljub temu 

premagala vse nasprotne klube v državi. Klub je bil udeležen v afero, bolj znano kot 

»calciopoli«, ko je bilo celotno klubsko telo prestavljeno v nižjo italijansko Serio B z 

zaostankom devetih točk. Kljub temu so isto tekmovalno sezono končali na prvem mestu s 

ponovno uvrstitvijo v italijansko Serio A. V naslednjih letih se je menjalo več trenerjev, a je 

klub ponovno dosegel vzpon 19. maja 2010, ko je predsednik kluba postal Andrea Agnelli. Z 

njim se je začelo novo obdobje v klubu. Začel je z rekonstrukcijo upravnega odbora in trener 

je postal Antonio Conte. Odprtje Juventusovega muzeja s 115-letno zgodovino je privabilo 

mnoge navijače, ki so z obiskom podoživljali preteklost ter se nadejali še boljše  prihodnosti 

kluba. Tega leta so osvojili tudi svoj 30. scudetto ter uresničili načrt za mladinski sektor. 

Prišlo je do zamenjave trenerskega sedeža – Antonia Contija je nadomestil Massimiliano 

Allegri (poleti 2014). Po temu so se uspehi samo še vrstili in tako je Juventus postal prvi klub 

v Italiji,  ki je dosegel zmago v ligi, zmago dveh pokalov iste sezone ter še tretjo zaporedno 

zmago pokala Italije. Od leta 2011 do danes je klub osvojil zaporedoma kar sedem naslovov 

državnega prvaka in trenutno se poteguje za osmega.. Trenutno se je Juventus FC uvrstil v 

polfinale Lige prvakov z visokimi ambicijami po zmagi (Juventus 2018). 
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Nogomet je igra identitet. Klubi so prepoznavni skozi podobo kluba, ikone in po barvah 

dresov. Preden je šport postal vseprisoten na televiziji in internetu, kjer so dejansko ustvarjeni 

oboževalci, se je ta identiteta prenašala skozi mnogo generacij družin in prijateljev (Digby  

2015).  

Management kluba Juventus FC je 7. aprila 2017 predstavil nov logotip kluba in razkril načrte 

za prihodnost kluba. Ob tem dogodku, imenovanim »Black and White and more«, se je 

Juventus FC odločil prevzeti novo vizualno identiteto kot evolucijo poslovanja. Ta 

sprememba je bila drzna, saj so nogometni simbol preoblikovali v natančen logotip, ki se 

uveljavlja in zagovarja sam po sebi. Nov logotip kluba predstavlja stil, ki je karakteriziran in 

ima jasen ter globlji  pomen. Opisuje bistvo Juventusa in vztrajnost do zmage. Univerzalen in 

edinstven simbol ne predstavlja le nogometne ekipe, temveč tudi identiteto, občutek 

pripadnosti in filozofijo kluba. Logotip je bil razvit po značilnih principih današnjega časa. 

Predstavljen je kot globalna ikona in njegova sprememba zagotavlja klubu povečanje reklame 

ter kulture. Nova identiteta je bila uporabljena na vseh fizičnih in digitalnih manifestacijah 

(Juventus 2017). 

 

Slika 6: Sprememba znaka izbranega športnega kluba 

Vir: Goal 2017. 

Ta revolucionarna blagovna zamenjava simbola naj bi vplivala na celotno nogometno 

industrijo. Zakaj je bil prehod na novo identiteto tako uspešen? Nekateri menijo, da zaradi 

tega, ker zajema pet načel blagovnih znamk (Atelier Pan 2019): 

– Izstopaj in drzni si biti različen.  

Za primerjavo lahko vzamemo nogometne simbole ostalih klubov italijanske prve nogometne 

lige – Seria A. Vsi klubi imajo podoben oz. tradicionalen logotip, izjema je le Juventusov, ki  

močno izstopa. 
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Slika 7: Najbolj perspektivni klubi italijanske Serie A 

Vir : Graphic News 2018. 

– Bodi vodilni.  

Nova era Juventusa se je začela. Njihov cilj je zrasti kot znamka. Z novim pristopom so 

naredili korak naprej. Znamka in Juventus kot klub prednjačita pred ostalimi klubi. 

– Gradi na vrednosti.  

Nova identiteta je zgrajena na dediščini kluba. Ščit na sliki prikazuje simbol v nogometni 

industriji. Črno-bele črte so značilni elementi te ekipe, črka J pa nadomešča Juventus (M za 

Mcdonalds, G za Google ipd.); 

– Sodobnost in večnost.  

V današnjih časih predstavlja nogometna industrija veliko več kot samo nogomet in več kot 

samo zabavo ali stil življenja. Nov logotip je ikona. Je univerzalen in fleksibilen. Prikazuje 

nove dogodivščine na stadionu in širše. 

– Naj bo preprosto.  

Logotip je lahko prepoznaven, zato tudi tako izstopa. Ni tako zapleten kot simboli ostalih 

konkurentov. 
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Preglednica 1 prikazuje vse predsednike, ki so delovali v klubu Juventus FC od ustanovitve 

kluba do zdaj. 

Preglednica 1: Predsedniki izbranega športnega kluba 

Predsednik Leto 

Eugenio Canfari 1897–1898 

Enrico Canfari 1898–1901 

Carlo Favale 1901–1902 

Giacomo Parvopassu 1903–1904 

Alfred Dick 1905–1906 

Carlo Vittorio Varetti 1907–1910 

Attilio Ubertalli 1911–1912 

Giuseppe Hess 1913–1915 

Gioacchino Armano, Fernando Nizza, Sandro Zambelli 1915–1918 

Corrado Corradini 1919–1920 

Gino Olivetti 1920–1923 

Edoardo Agnelli 1923–1935 

Giovanni Mazzonis 1935–1936 

Emilio de la Forest de Divonne 1936–1941 

Pietro Dusio 1941–1947 

Gianni Agnelli 1947–1954 

Enrico Craveri, Nino Cravetto, Marcello Giustiniani 1954–1955 

Umberto Agnelli 1955–1962 

Vittore Catella 1962–1971 

Giampiero Boniperti 1971–1990 

Vittorio Caissotti di Chiusano 1990–2003 

Franzo Grande Stevens 2003–2006 

Giovanni Cobolli Gigli 2006–2009 

Jean-Claude Blanc 2009–2010 

Andrea Agnelli 2010– 
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Najdražji nakup igralca v zgodovini kluba se je zgodil v letu 2018, ko se je Juventusu 

pridružil Cristiano Ronaldo, rojen 5. februarja 1985 v mestu Funchal v Madeiri. Že kot 10-

letnik je bil nogometni fenomen. Otrok, ki ni počel drugega, kot igral nogomet, je odraščal v 

slabih finančnih razmerah. V zgodnjih najstniških letih se je njegov talent znatno povečal in 

postal je prepoznaven. Po igranju za klub v Madeiri je leta 2001 prestopil v klub Sporting CP 

iz Lizbone. Leta 2003 ga je za 12 milijonov funtov kupil klub iz Anglije Manchester United 

FC. To je bil takrat rekordni znesek za katerega koli igralca njegovih let. Španski klub Real 

Madrid je sprejel dogovor z Manchestrom United FC in ga leta 2009 odkupil za kar 131 

milijonov dolarjev (Biography 2019). 

Cristiana Ronalda lahko opišemo na različne načine – kot superzvezdnika, legendo, ikono 

oziroma najboljšega nogometaša na svetu. Po devetih sezonah v dresu Real Madrida, kjer je 

dosegel absolutno vse, si je postavil nov cilj ter ustvaril novo poglavje kariere v Italiji. Osvojil 

je veliko nazivov; letos je osvojil še enega, saj je postal edini igralec v zgodovini nogometa, 

ki je zmagal prvenstvo v Angliji, Španiji ter Italiji. Ronaldov prestop v Juventus je bil vreden 

100 milijonov evrov, a je to klubu prineslo veliko pozitivnih učinkov. Kot zanimivost je 

vredno omeniti, da ta 33-letnik trenutno prejema plačo, ki znaša 30 milijonov evrov letno oz. 

2,5 milijona evrov mesečno, 576.923 evrov tedensko ter 3.434 evrov na uro. Ronaldo je 

izredno velika marketinška ikona in na ta način tudi Juventus FC polni finančne račune. 

Njegova visoka medijska prepoznavnost omogoča klubu številne koristi (Sportskeeda 2019). 

Spodaj navajamo še nekaj podatkov o izbranem klubu (UEFA 2019): 

 dosegel je največ golov v klubskemu tekmovanju UEFA (Union of European Football 

Associations) – 124; 

 dosegel je največ golov v tekmovanju UEFA lige prvakov – 122; 

 dosegel je največ golov v eni sezoni tekmovanja UEFA lige prvakov – 17 (2013/14); 

 osvojil je največ zmag UEFA lige prvakov – 5; 

 dal je največ golov v klubu Real Madrid – 450; 

 osvojil je največ najprestižnejših Ballon d'Or nagrad – 5;  

 je edini igralec, ki je zadel gol v treh finalih UEFA lige prvakov; 

 je edini igralec, ki je zadel gol v vseh šestih skupinskih tekmah UEFA lige prvakov; 

 je zmagovalec lige prvakov s tremi različnimi klubi; 

 je zmagovalec šestih evropskih pokalov. 

3.3 Tržna raziskava 

»Naloga trženja je, da spremeni potrebe družbe v donosne priložnosti.« (avtor je anonimen) 

Današnja družba bolj kot kadarkoli prej uporablja menjalne procese za zagotavljanje 

potrebnih virov in zadovoljevanje svojih potreb. Kupec se mora znajti v bogati ponudbi 
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prostočasnih dejavnosti, prepoznati mora zanj primerne produkte in se v procesu izbiranja 

odločiti za tistega, ki uresničuje njegove zahteve in pričakovanja. Organizacija mora zasnovati 

primeren produkt, poiskati ustrezne poti do kupca ter nanj vplivati tako, da se bo na ponudbo 

odzval. Na podlagi tega, kako športne organizacije tržno ukrepajo oziroma se odzivajo, jih 

delimo na (Retar 2006): 

 neodzivne; 

 občasno odzivne; 

 dokaj odzivne in 

 popolnoma odzivne. 

Popolnoma odzivne sledijo potrebam potrošnikov in za uresničevanje svojega poslanstva 

uporabljajo vse razpoložljive strategije, taktike in tehnike. Vodilne športne organizacije 

uporabljajo tudi ustvarjalni pristop in iščejo nove vsebine, načine ter oblike, kako se na 

razvejanem športnem trgu čim bolj približati kupcu in ga prepričati. Pri tem je zelo 

pomembna prepoznavna in utrjena storitvena znamka (Retar 2006). 

Za boljše razumevanje potreb trga je potrebna tržna raziskava, ki zajema proces zbiranja in 

analiziranja podatkov o kupcih in konkurentih ter o dejavnikih, ki vplivajo na odnose med 

ponudniki izdelkov in storitev ter kupci (Podjetniški portal 2019).  

Z raziskavo trga lahko lažje opredelimo lastnosti produkta, ki naše ciljne kupce najbolj 

privabijo, tveganost investicije pa je tako nižja. Iščemo odgovore o potrošniškem vedenju, a 

večji del je raziskovanje taktičnih in strateških alternativ ter oblikovanje priporočil na podlagi 

primarnih in sekundarnih raziskav. Cilj raziskav v podjetju je najti zanesljive dokaze, na 

katerih lahko vodstveni kader gradi svoje odločitve (Klajnscak 2017). 

Naša tržna raziskava temelji na seku0ndarnih podatkih, ki smo jih zbrali s pomočjo spleta. 

Sestavljena je iz štirih delov, in sicer iz: analize intervjuja z vodilnim zaposlenim v Juventusu 

FC, analize ankete med podporniki nogometnih klubov, analize povprečne cene na enega 

gledalca tekme v evrih ter iz analize tržne vrednosti klubov v italijanski Serie A.  

1. Analiza intervjuja  

– Intervju je bil 12. julija 2018 opravljen v informativni oddaji The Retail Exchange. 

Voditelj oddaje Ben Bland je opravil intervju s Silviom Vigatom, ki je trenutni vodja 

znamke, licencirane blagovne prodaje in inovacije v Juventusu FC. Silvio Vigato je v 

okviru intervjuja predstavil svoj pogled na športno maloprodajo, predanost 

podpornikov oziroma navijačev in na to, kako klub uporablja svoje zvezdnike za 

promoviranje znamke na globalni ravni. V zadnjih treh letih se je Juventus v 

primerjavi s preteklimi leti veliko bolj posvečal prodaji artiklov za končne 

uporabnike. 

– Na vprašanje, ali je že pripravljen poslovni model, ki ima zagotovljen uspeh zaradi 

lojalnosti strank, ki jim klub prodaja, je odgovoril, da je to zahtevna industrija. 
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Njihove stranke so navijači, ki podpirajo klub s strastjo in doživljajo različna čustva 

ter frustracije glede na rezultat. Ni nikakršne svobode, da bi jim nogometni klub 

prodajal, kar bi želel. Pomembno je, da podpirajo ekipo ne glede na to, kaj se zgodi 

na igrišču, po drugi strani pa je težko izpolniti njihove želje. Te stranke so zelo 

zahtevne; njihovim željam ni lahko ugoditi predvsem zaradi velike strasti, ki je težko 

obvladljiva. Cene športnih produktov so visoke, navijači se težko navajajo na nove 

drese, saj imajo raje predhodne.  

– Sledilo je vprašanje o tem, kako klub uporablja vpliv svojih super zvezdnikov za 

promoviranje in kako to pripomore k prodaji na drobno v podjetju. Znano je, da ko 

obstaja povezava z nogometno ekipo, so tam ljudje, ki imajo pomemben profil za 

družbene medije in vsak od njih ima veliko število osebne baze navijačev. 

Intervjuvanec je odgovoril, da postanejo ambasadorji oziroma promotorji tisti igralci, 

ki igrajo za določen klub. Skozi leta je klub dodal nekaj igralcev, ki so izredno 

pomembna dobrina. Poskušajo graditi na pravih ambasadorjih, ki so prepoznani kot 

legende. Imajo program znanih igralcev, ki so že zaključili kariero. Ti so 

najpomembnejši in še bolj povezani z njihovimi segmenti kot trenutni, novodobni 

ambasadorji. 

– Tretje vprašanje se je nanašalo na vrsto prodaje Juventusa in ali je ta unikatna, po 

kateri bi se lahko drugi zgledovali. Intervjuvanec je povedal, da je lahko Juventus FC 

glede maloprodaje zadovoljen, saj je daleč najbolj podpiran klub na domačem trgu. 

Ima tudi zaupanja vredno skupino navijačev, ki sčasoma postanejo  stalne stranke. 

Poskušajo jim ponuditi nekakšno izkušnjo, ko vidijo in začutijo produkt v trgovini. 

Vse, kar je v trgovini, se mora odražati v strasti. Vsaka znamka hoče in želi tako 

čustveno povezavo z znamko, kot jo ima Juventus FC. Poslušati je treba glas stranke, 

potrebe in poskušati razumeti, kaj stranka dejansko išče.   

– Zadnje vprašanje se je nanašalo na to, kako klub ohranja prodajo kljub nekaterim 

dejavnikom, ki jih ni možno preprečiti in imajo vpliv na prodajo (npr. vreme, zmaga 

ali poraz ekipe itd.). Ne glede na vse dejavnike, ki lahko vplivajo na prodajo, se mora 

klub navaditi na to, da je samostojen. Ključ je v tem, da si lahko uspešen in prodaš 

več, ne glede na rezultate ekipe. Ko se sestavlja letni proračun, se ne da predvideti, 

kako daleč bo ekipa prišla v ligi prvakov in ali bo osvojila državno prvenstvo. To je 

šport – žoga je okrogla in vsak zadetek pomeni odvisnost, ali bo dres prodan ali ne. 

Pomembno je zmagovati; to se pričakuje v športnem poslu.  

 

2. Analiza podpornikov nogometnih klubov  

– Anketa je bila opravljena v Italiji leta 2015 med 1.121 osebami oziroma navijači, ki 

so starejši od 15 let. Na vprašanje, katero ekipo podpirajo poleg nacionalne ekipe, so 

odgovorili tako (preglednica 2):  

 35 % anketirancev podpira Juventus FC; 

 17 % anketirancev podpira FC Internacionale; 
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 14 % anketirancev podpira AC Milan; 

 12 % anketirancev podpira vse ostale klube v italijanski Serie A; 

 10 % anketirancev podpira SSC Napoli; 

 7 % anketirancev podpira AS Roma; 

 3 % anketirancev podpira SS Lazio in 

 2 % anketirancev podpirata ACF Fiorentino. 

 

Slika 8: Delež navijačev v italijanski Serie A 

Vir: Statista 2019.  

3. Analiza povprečne cene na gledalca ene tekme v evrih  

– Analizirali smo 10 klubov z največjo povprečno ceno na gledalca tekme (preglednica 

3). Cene so bile primerjane v evrih. Povprečni donos je merilo za vse vrste potrdil o 

vstopu (sezonske vstopnice, vstopnice za posamezno tekmo in članstva). Večji je 

klub, višja je cena vstopnice. Novi ali posodobljeni stadioni imajo lahko visoke 

donose, kar dokazujejo številni klubi, ki so poročali o rasti. Zaradi devalvacije funta 

je imel Paris Saint-Germain FC v letu 2017 najvišji donos na obiskovalca tekme 

(86,90 evra). Za francoskim klubom sledijo angleški klubi z manjšo razliko. To so 

Chelsea FC s povprečnim donosom 86,70 evra na obiskovalca, Arsenal FC s 85,10 

evra na obiskovalca in Liverpool FC s 84,50 evra na obiskovalca posamezne tekme. 

Sledita španska kluba Real Madrid CF z 80 evri na obiskovalca in FC Barcelona s 

74,60 evra na obiskovalca. Izpostavimo lahko še FC Bayern Munchen s povprečno 
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72,30 evra na obiskovalca in Manchester United FC z okoli 63,10 evra na 

obiskovalca. Izbrani športni klub Juventus se nahaja na 9. mestu s povprečnim 

donosom 60,20 evra na obiskovalca. Ta donos se je v primerjavi s preteklimi leti 

drastično povišal zaradi novozgrajenega stadiona. Od desetih klubov z največjim 

donosom je kar pet klubov angleških. Ugotavljamo, da se angleški klubi nahajajo na 

najvišjih položajih z najdražjimi cenami za ogled tekme.  

 

Legenda :  

os x = povprečna cena na gledalca tekme 

os y = klubi 

Slika 9: Povprečen donos na tekmo 

 

4. Analiza skupne tržne vrednosti vseh klubov v italijanski Serie A  

– Slika 8 prikazuje tržne vrednosti določenih klubov v tekmovanju. Izbrali smo tržne 

vrednosti z dne 1. 1. 2017 in dne 24. 2. 2019. V tem obdobju je v klubu Juventus 

prišlo do številnih sprememb, kot so: inoviranje poslovnega modela, sprememba 

klubskega logotipa in prestop svetovno znanega nogometaša Cristiana Ronalda v 

izbrani klub. Zanimalo nas je, koliko so ti dejavniki dejansko vplivali na tržno 

vrednost. Iz spodnje razpredelnice izhaja, da je razlika 79,5 % oz. 353,20 milijona 

evrov. 
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Slika 10: Tržne vrednosti klubov italijanske serie A 

Vir: Transfermarkt 2019. 

Skupna tržna vrednost italijanske Serie A znaša 4,67 milijarde evrov. 10. julija 2018 je bil 

uradno potrjen prestop superzvezdnika Cristiana Ronalda v Juventus FC. Na sliki 9 os 1 

prikazuje  gibanje tržne vrednosti kluba Juventus FC od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Dne 15. 

julija 2018 je bil klub na vrhuncu tržne vrednosti, ki je znašala kar 867,5 milijona evrov. 

Juventus FC je naznanil, da so v prvih 24 urah prodali za kar 50 milijonov evrov dresov 

Cristiana Ronalda in s tem postali klub z največ prodanih dresov v celi sezoni.  
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Legenda: 

os 1 = Juventus FC 

os 2 = FC Inter 

os 3 = SSC Napoli 

os 4= AS Roma 

os 5= AC Milan 

Slika 11: Tržna vrednost izbranega športnega kluba Juventus FC na določen dan 

Vir: Transfermarkt 2019. 
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4 POSLOVNI MODEL ZA IZBRANI ŠPORTNI KLUB  

Juventus dandanes predstavlja merilo v nogometni industriji. Že mnogo let uspešno gradi na 

trajnosti kluba. Novi projekti razvoja kluba omogočajo rast in izboljšanje. Za uspeh v tej 

industriji se mora vsak nogometni klub soočiti z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 

vidiki. Podjetje je finančno vzdržljivo in nadaljuje z mednarodno konkurenčnostjo. Vizija 

kluba ni trajnost kluba, ki se rodi in izgine v eni sezoni, temveč proces, ki se razvija in raste 

sčasoma (Juventus 2016b). 

4.1 Poslovni model Kanvas za Juventus FC 

V pričujoči nalogi obravnavamo nogometni klub Juventus FC iz Torina. Z izdelavo 

poslovnega modela Kanvas želimo za izbrani športni klub prikazati, kako ustvarja vrednost, 

kako posluje in zakaj  je boljši od konkurence.  

4.1.1 Segmenti kupcev  

Segment odjemalcev predstavljajo vsi navijači (aktivni in pasivni), nogometni prijatelji, 

sponzorji in vsa množica ljudi po svetu. Zajete so vse generacije ljudi, ki jim nogomet 

predstavlja neko vrednost. Mednje sodijo tudi igralci nogometa in ljubitelji nogometa. 

Nogometne organizacije načrtno ciljajo na mlajše generacije, saj tako ustvarijo vseživljenjske 

navijače. Nogometni klubi ustanavljajo programe za mlajše, omogočajo nižje cene za ogled 

tekem, lahko pa jih vključijo v skupine pobiralcev žog za neposreden stik z igralci. 

Klubi demografsko segmentirajo mlajše generacije s pomočjo različnih naprednih iger na 

spletu. V igrah so ustvarjeni liki otrokovega najljubšega nogometaša. Nekateri klubi imajo 

aktivno Facebook stran mlajših navijačev kluba, ki lahko sodelujejo pri raznih nagradnih 

igrah. Drugi ustvarjajo albume s sličicami in plakati (Score and Change 2019). 

Izbrani športni klub se je približal mlajši populaciji z likom zebre Jay, ki je animirana na 

spletu s posnetki ali v živo kot maskota. S to marketinško strategijo klub osrečuje otroke. 

Njim so namenjeni tudi nogometni kampi ter nogometne šole, ki jih klub redno financira. 

Prednostni nalogi sta šolanje in razvoj mlajših športnikov. Tesno sodelujejo z velikim 

številom mlajših talentov in jim zagotavljajo ne le kariero športnika, temveč tudi pridobivanje 

znanja v šoli (Juventus 2017). 

Juventus FC prireja različne dogodke in sestanke za stik z zunanjimi ter notranjimi delničarji. 

Podjetje je prisotno na borzi od leta 2001, kar daje vsem možnost investiranja v klub, zato 

podjetje stremi h krepitvi vseh področij poslovanja ter komuniciranja. Niso vsi delničarji 

neposredno povezani s posli podjetja, a jih vseeno veže vpliv kluba. Zaposleni imajo 

pomembno vlogo v organizaciji kluba. Pomembno je, da delujejo v prijetnem okolju, kar je 
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velika prioriteta kluba. Organizirajo dogodke, ki so ustvarjeni posebej za njih. Dogodek ob 

koncu sezone je namenjen vsem rediteljem, dan Juventusa je namenjen vsem zaposlenim 

kluba. Organiziran je tudi dogodek za zaposlovanje novih virov imenovan J kariera (Juventus 

2017). 

Lojalnost navijačev promovirajo z dogodki, ki so posebej za najbolj »pripadne«, in s tem 

zmanjšajo tveganja. Pomembna je varnost gledalcev, rediteljev ter ostalih zaposlenih, zato 

klub poskrbi za največjo možno varnost. Juventus že od nekdaj posveča veliko pozornost 

navijačem in njihovi izkušnji na stadionu. Na navijače gleda kot na potencialne kupce, zato 

jim posveča največjo skrb. Strankam je v tej moderni dobi pomemben konstanten stik na 

družabnih omrežjih. Najbolj strastni navijači so deležni posebnih koristi ter ekskluzivnih 

ponudb v primeru nakupa izdelkov. Juventus ponuja posebno ponudbo za ljudi s posebnimi 

potrebami  in jim omogoča celotno brezplačno asistenco v primeru ogleda tekme ali stadiona 

(Juventus 2016b). 

Klub ponuja nogometnim agentom vrhunsko ponudbo igralcev, nogometnega znanja in se kot 

organizacija drži kodeksa etike in pravil mednarodne športne institucije. Družinam mladih 

talentov omogoča investiranje v prihodnost otroka, šolanje ter namenja ostala sredstva. 

Partnerstva s sponzorji so zgrajena le z najboljšimi na trgu. V primeru prodaje blaga sponzorji 

zagotavljajo produkte najvišje kakovosti in dizajna, ki so v skladu s standardi. Podpisana je 

tudi klavzula, s katero se klub odreka podjetjem, ki za delo izkoriščajo otroke. S sponzorji in 

poslovnimi partnerji klub ohranja pomemben stik, saj ta partnerstva ustvarjajo velik odstotek 

celotnih prihodkov (Juventus 2016b). 

Mediji nudijo digitalno komunikacijo z navijači na socialnih medijih v različnih jezikih. Med 

nogometno sezono klubski predstavniki redno sodelujejo v intervjujih na televizijskih 

programih, kot so Sky, Mediaset in JITV (Juventus 2017). 

4.1.2 Vrednost za kupce 

Mesto Torino in športni klub Juventus FC si delita globoko zgodovinsko povezavo. Po svojih 

dosežkih je klub prepoznan po celem svetu. Ekipa skozi leta uspeva in zmaguje ter privablja 

vse večje število navdušencev. S tem dodatno krepi svojo skupnost. Cilji Juventusa so: 

navijačem nuditi zadovoljstvo ter ohranjati in razvijati zaupanja vreden odnos z delničarji. 

Vrednost za delničarje ustvarja s spodbujanjem razvoja svoje blagovne znamke, ohranjanjem 

učinkovite športne organizacije in z raziskovanjem novih priložnosti. Za delničarje je 

pomemben konstanten uspeh kluba, saj se na ta način vrednost delnice kluba na borzi viša.  

Dodatno vrednost ustvarjajo obsežne krepitve premoženja Juventusa na ozemlju, kjer se je 

klub rodil. Vrednost predstavljajo visoka pričakovanja, dosežki, kot je osmi zaporedni naslov 

državnega prvaka, ali največji cilj – osvojitev lige prvakov. Dodana vrednost za kupce 
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predstavlja tudi nov dizajn simbola oziroma logotipa na vseh dresih in športni opremi 

(Juventus 2016b).  

Navijači so lahko ponosni, da imajo v svojem priljubljenem klubu enega izmed najboljših 

nogometašev na svetu. Svoje idole imajo možnost gledati v živo in občutiti atmosfero, čustva 

in pripadnost ekipi na stadionu. Take dogodivščine človek ne pozabi; o tem bodo navijači 

pripovedovali svojim otrokom in mlajšim generacijam. 

»finoallafine« je pomemben slogan kluba Juventus FC. Navijači radi objavljajo ta slogan na 

družabnih omrežjih in s tem izražajo svojo pripadnost klubu. V italijanščini pomeni »do 

konca«, kar predstavlja, da ekipa na vsaki tekmi dá svoj maksimum in se bori do konca – do 

zadnjega žvižga sodnika. J muzej spodbuja športno kulturo po vsej Italiji in širi temeljne 

vrednote. Širša javnost lahko dobi občutek prave duše kluba med sprehodom skozi dvorano. 

Podoživijo lahko zgodovino kluba in spoznajo novodobne inovacije blagovne znamke 

Juventus (Juventus 2016b). 

4.1.3 Distribucijski kanali  

Obiskovalci oz. navijači lahko spremljajo športni klub neposredno na stadionu ali posredno 

prek televizije ali drugih socialnih medijev. Italijanska liga Seria A organizira tekme in 

dostavlja avdio-video oddajanje ter pravice o prenosu. Igralci kluba opravijo okoli 100 

intervjujev s tujimi novinarji in štiri televizijske intervjuje na teden. Trener kluba se pred 

tekmo udeležuje mnogih novinarskih konferenc (Juventus 2016b). 

Maloprodaja poteka prek uradne spletne strani ali prek posrednikov. Da bi zadovoljili 

raznolike potrebe različnih skupin odjemalcev, se veliko zanašajo na digitalne kanale in splet. 

Juventus FC ima tudi J-store trgovino, ki se poslužuje neposredne prodaje samo originalnih 

izdelkov. Stranka je pri obisku trgovine deležna svetovanja, ima večjo dostopnost in ji ni treba 

biti v dvomih o vprašljivi kakovosti in morebitni ponarejenosti izdelkov. Način posrednega 

nakupa prek spleta povzroča stranki dodatne stroške, kot so stroški prevzema in plačila zaradi 

distribucije. Po opravljenem nakupu je stranka deležna tudi poprodajnih storitev (npr. 

reklamacija). Klub ima vzpostavljen tudi poštni kanal za razne zahteve ali prošnje 

oboževalcev. Aktivni so tudi na različnih družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, 

Youtube in Snapchat. 

4.1.4 Odnosi s strankami 

Odnosi se razlikujejo odvisno od vrste distribucijskega kanala. Ko stranka neposredno obišče 

trgovino z izdelki, so ji na voljo pomoč in informacije. Ta vrsta neposredne interakcije je 

kombinacija osebne asistence in samopostrežbe. Stranka lahko naroči izdelke tudi posredno 

prek raznih spletnih trgovin, ki so na voljo. Pred nakupom ji je ponujena možnost pregleda 
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komentarjev ostalih kupcev kot pomoč pri izbiri izdelka. Stranke, ki so že opravile nakup, 

lahko delijo svoja mnenja in kritike o izdelku z ostalimi pri oglasu. Tej vrsti odnosov pravimo 

skupnost. 

Stranki so ponujene tudi dodatne informacije o izdelku s strani organizacije, ko pa se 

dejansko odloči za nakup, gre za samopostrežbo. Fan Relationship Management (FRM) baza 

podatkov omogoča zbiranje podrobnih informacij za hitro in učinkovito storitev. Namenjena 

je strankam za njihove zahteve in poizvedbe v čim krajšem možnem času (Juventus 2016b). 

Prispevek delničarjev je bistvenega pomena za klub in doseganje ciljev. Zato si klub 

prizadeva za ohranjanje in razvijanje zaupanja z vsemi interesnimi skupinami. Odnosi z 

mednarodnimi športnimi organizacijami, javnimi ustanovami, evropskimi predpisi in drugimi 

organizacijami odločilno vplivajo na sedanjost in prihodnost nogometa. Klub zato vzpostavlja 

pomemben in aktiven dialog (Juventus 2016b). 

Da bi izboljšali odnos s strankami, je klub organiziral tečaj usposabljanja za reditelje, ki imajo 

stik z navijači. Reditelji morajo imeti profesionalen pristop in smisel za reševanje manjših 

težav. Razumeti morajo potrebe navijačev ob spoštovanju pravil in zdrave pameti (Juventus 

2016b). 

4.1.5 Viri prihodkov 

Izbrali smo finančne podatke iz športne sezone 2017/18. Ti podatki lahko skozi nogometne 

sezone variirajo v odvisnosti od dosežkov, prodaje igralcev in drugih pomembnih dejavnikov. 

Juventus FC organizira tekme in sodeluje v nacionalnih in mednarodnih nogometnih 

tekmovanjih. Glavni viri prihodkov prihajajo z upravljanjem športnih prireditev, z 

izkoriščanjem blagovne znamke in podobe prve ekipe. Za klub predstavljajo vire prihodkov 

vsa prodaja, televizijske pravice in prodaja vstopnic ter sponzorstvo. Največji vir prihodkov 

prihaja iz naslova prodaje televizijskih, radijskih ter medijskih pravic in znaša okrog 200 

milijonov evrov letno. Nato so tu prihodki od registracijskih pravic igralcev, ki znašajo 100 

milijonov evrov letno. Prihodki, povezani z UEFA tekmovanji, sponzorstva in oglaševanja so 

znašali skupaj 78,2 milijona evrov, prodaje vstopnic na domačem igrišču pa so vredne okrog 

56 milijonov evrov letno. Velik delež prihodkov prispeva tudi prodaja produktov in licenc; v 

sezoni 2017/18 je ta znašala 27,8 milijonov evrov (Juventus 2018). 

Navedeni so tudi drugi prihodki, ki predstavljajo manjši delež skupnih virov prihodkov, kot 

so prihodki od Juventusovega muzeja, članstva kluba, obiska in ogleda stadiona in drugih 

nešportnih dejavnosti izven stadiona, ki znašajo približno 31 milijonov evrov na sezono 

(Juventus 2018). 
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Skupni prihodki Juventusa FC za sezono 2017/18 so znašali 504,7 milijona evrov. Glede na 

razvoj poslovnega modela, organizacijske strukture in poslovanje kluba s prodajo artiklov 

mora Juventus upoštevati večjo izpostavljenost tveganju ugleda (Juventus 2018). 

4.1.6 Ključni viri 

Ključne vire predstavljajo glavni stadion, vse površine za treninge, Juventusov muzej, 

Juventusove trgovine in Juventusov zdravstveni center, namenjen rehabilitacijam. V projektu 

J vasi so tudi: medijski center, Juventusova pristojna pisarna, Juventusov hotel ter 

Juventusova fakulteta. Med vire uvrščamo tudi iskalce igralcev oziroma nogometne skavte, 

perspektivne talente, profesionalno ekipo trenerjev, fizioterapevtov, strategov, kadrovskih 

strokovnjakov in agente nogometašev. Ključni vir predstavljajo vsi igralci in igralke oziroma 

celoten klub kot organizacija. 

Juventus ima 300 milijonov navijačev po celem svetu in 30 milijonov sledilcev na socialnih 

medijih. Navijači so zelo pomemben člen kluba. Klub ima tudi uradno organizacijo navijačev, 

v kateri so najbolj zvesti. Skozi sezono klub promovira posebne popuste tudi za ženske. 

Navijačice in otroci imajo nižje cene vstopnic. Organizirani so dogodki posebej za navijače 

(Juventus 2016b). 

Spoštujejo in skrbijo za vse zaposlene. Uporabljajo različne procese za razvijanje 

posameznikov in s tem ključnih virov. Imajo jasen, konstruktiven pristop do svojih 

zaposlenih. Spodbujajo njihov razvoj, ki temelji na objektivnih merilih in enakosti. 

Zagotavljajo eno izmed najboljših praks dela na trgu in interne priložnosti, ki so pomembne 

za prihodnost zaposlovanja posameznika. Upravljanje s človeškimi viri je skladno s poslovno 

strategijo. Prizadevajo si pritegniti, motivirati, razviti in obdržati ključne vire. Nagrajujejo 

uspešnost in naložbe usmerjajo v ljudi in njihove sposobnosti. Mladi so za klub izjemno 

pomembni, saj so ključni v smislu doseganja trajnostne rasti (Juventus 2016b). 

4.1.7 Ključne aktivnosti 

Ključna aktivnost je igranje kakovostnega nogometa, konkurenčnega svetovni eliti, 

pomembno pa je tudi graditi na mladinskih nogometnih akademijah in igralcih. Juventus FC 

že nekaj let organizira posebne projekte s strani J akademije, ki skuša združiti šport z 

izobraževanjem. Aktivnosti J akademije imajo tri projekte: Juventusovo akademijo, 

Juventusov kamp in Juventusove treninge. Tudi otroke vključujejo v razne programe. En 

izmed teh programov je imenovan »Otroci na igrišču«, kjer lahko mladi nadobudneži  

občutijo navdušenje pred tekmo z roko v roki z njihovimi najljubšimi igralci. Drugi mlajši 

člani se lahko udeležijo novinarske konference kot pravi novinarji. V program za otroke je 

vpisanih okrog 3.300 članov. Cilj je najti najboljše ter jim zagotoviti možnost za uspeh. 
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Juventus je edini nogometni klub v Italiji in Evropi, ki ima lastno zasebno šolo (Juventus 

2016b). 

Pomemben je tudi razvoj managerskih ali vodstvenih veščin ter človeškega kapitala. 

Partnerstva z univerzami se nadgrajujejo. Področje marketinga gradijo na mlajših in 

spodbujajo talentirane študente k razvoju v managerje. Aktivno sodelujejo s šolami, zaposleni 

delijo znanje z Juventusovo fakulteto. Nudijo karierno možnost in uspešno prihodnost. J 

muzej ponuja slike in predmete športa italijanske nogometne zgodovine. V muzeju izvajajo 

tudi razne izobraževalne delavnice (Juventus 2016b). 

Med ključne aktivnosti uvrščamo prodajo vstopnic za nogometne tekme, ki so eden izmed 

največjih virov prihodka kluba. Vzpostavljen je tudi poslovni model franšize Juventus store, 

kjer poteka prodaja različnih originalnih artiklov kluba. Artikli se prodajajo tudi na drugih 

prodajnih točkah in internetnih platformah (Juventus 2017). 

4.1.8 Ključna partnerstva 

Da bi zagotovil najboljšo možno izobrazbo, klub vlaga v strateška partnerstva. Juventus 

ohranja trdno zavezništvo z mednarodno organizacijo UNESCO, s katero poskušata zatreti 

vse vrste diskriminacije. Skupaj izvajata projekte po svetu za pomoč otrokom. Cilj je mladim 

uresničiti svetlo prihodnost (Juventus 2017). 

Podjetje, kot je Juventus FC, se stalno razvija, zato vedno išče nova inovativna partnerstva na 

svojih področjih. S pomočjo pomembnih podjetij je Juventus razvil sistem proti ponarejanju 

znamk. Klub tekmuje v italijanski nogometni ligi in z njo sodeluje tako kot tudi z glavnim 

sponzorjem lige mobilnim operaterjem TIM. Sodelovanje z globalnimi sponzorji in partnerji 

zagotavlja podjetju nenehen razvoj in napredovanje. Skupaj si ustvarjajo navzočnost in 

izdatno opaznost milijonov ljudi po celem svetu. Glavni partnerji so Adidas, Jeep in Cygames 

ter medijske hiše, kot sta Sky ter stavnica Betfair. Kot smo že omenili, sponzor Allianz in 

ostali kot so: Samsung, Randstad, Frecciarossa, De Cecco, Linglong Tire, M&M's, 

Socios.com, Noberasco, Balocco, Ganten, Ubi Banca, Ignify, Hublot, Wuber, Beebad, 

Segafredo, Lays, Ricoh, Chicco, EA Sports in TechnoGym. Klub ima tudi  regionalne 

sponzorje (Juventus 2016b). 

4.1.9 Struktura stroškov 

Operativni stroški izbranega športnega kluba v sezoni 2017/18 so znašali 383,3 milijona 

evrov. Od tega so predstavljale največji delež stroškov plače igralcev ter tehničnega osebja, in 

sicer okrog 233 milijonov evrov. Nato so tu še zunanje dejavnosti, drugi zaposleni in stroški 

od registracijskih pravic igralca. Sledijo stroški nakupa produktov za nadaljnjo prodajo, 
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stroški nakupa materialov, dobrin in drugih potrošniških materialov ter drugi stroški (Juventus 

2018). 

4.2 Primerjava z drugimi športnimi klubi 

V zadnjem finančnem poročilu za leto 2017, ki ga je pripravila UEFA, je izdelano 

benchmarking poročilo evropskih nogometnih klubov, ki kaže povečano zanimanje za 

evropski nogomet. V zadnjih desetih letih so se prihodki klubov v Evropi vsako leto povečali 

za najmanj 3 %. Televizijski prihodki so se v Angliji za razliko od leta 2008 povečali za kar 

1,8 milijarde evrov, 1,6 milijarde evrov pa v ostalih večjih evropskih nogometnih ligah. Od 

leta 2008 si je najboljših 12 klubov povečalo komercialne prihodke in prihodke sponzorstva 

za kar trikrat.  

Opravili smo primerjavo izbranega športnega kluba z najboljšimi klubi v Evropi. 

– Primerjava glede na vse prihodke (preglednica 4): 

Preglednica 2: Prihodki najprofitnejših evropskih klubov 

Rang Klub Država 
Prihodki finančnega 

leta 2017 

Prihodki finančnega 

leta 2018 

1. Manchester United 

FC 
Anglija 676 mio EUR 666 mio EUR 

2. Real Madrid CF Španija 675 mio EUR 751 mio EUR 

3. FC Barcelona Španija 649 mio EUR 700 mio EUR 

4. FC Bayern Munchen Nemčija 588 mio EUR 629 mio EUR 

5. Manchester City FC Anglija 528 mio EUR 567 mio EUR 

6. Paris Saint-Germain 

FC 
Francija 503 mio EUR 546 mio EUR 

7. Arsenal FC Anglija 490 mio EUR 440 mio EUR 

8. Liverpool FC Anglija 428 mio EUR 514 mio EUR 

9. Chelsea FC Anglija 420 mio EUR 498 mio EUR 

10. Juventus FC Italija 406 mio EUR 402 mio EUR 
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– Primerjava petih najbogatejših klubov in izbranega športnega kluba glede na tri 

najpomembnejše vire prihodkov:  

 

Slika 12: Prihodki športnega kluba Manchester United FC 

 

Slika 13: Prihodki športnega kluba Real Madrid CF 

 

125,2 mio 

EUR

225,9 mio EUR

325,2 mio EUR

Manchester United FC

Prihodki na dan tekme

Prenos tekme

Reklama

136,4 mio 

EUR

236,8 mio EUR

301,4 mio EUR

Real Madrid CF

Prihodki na dan tekme

Prenos tekme

Reklama
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Slika 14: Prihodki športnega kluba FC Barcelona 

 

Slika 15: Prihodki športnega kluba FC Bayern Munich 
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Slika 16: Prihodki športnega kluba Manchester City FC 

 

Slika 17: Prihodki izbranega športnega kluba Juventus FC 

Iz zgornjih slik lahko razberemo, da ima Juventus FC v primerjavi s petimi najboljšimi 

evropskimi klubi manjše prihodke na dan tekme. Razlog je manjša kapaciteta stadiona z 

41.507 sedeži, s čimer je povprečni obisk ligaških tekem ocenjen na 37.195. FC Barcelona 

ima tu najvišji prihodek z lastništvom stadiona Camp Nou z največ sedeži (99.354). 

Povprečno si ligaško tekmo ogleda kar 78.678 ljudi. Splošno znano je, da ima bolj priznan 

oziroma večji klub višje cene vstopnic. Povprečen donos na tekmo v evrih vključuje vse vrste 

vstopnin – sezonske vstopnice, dnevne vstopnice, stroške članstva, posebne vstopnice in 

pogostitev. Barcelona FC ima povprečen donos na osebo 74,60 evra, Juventus FC pa 60,20 

evra. Na splošno imajo najvišji povprečni donos na osebo angleški klubi. 
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Prihodki prenosov tekem vključujejo prihodke razširitve dogajanja iz domačih lig, pokalov in 

evropskih tekmovanj. Prihodki pravic prenosa so najvišji od vseh prihodkov v ligi najboljših 

klubov in predstavljajo približno 45 %.. Med vrhunskimi klubi imajo Real Madrid CF in 

Manchester City FC najvišje prihodke od pravic prenosa tekem, in sicer 236.8 milijona evrov. 

Za višjo gledanost so pomembni predstava, igra in rezultati ekipe. Kot smo že omenili v 

angleški Premier ligi so postavljene zelo visoke cene pravic za prenos tekem in pogodbe, ki 

medijske hiše zakupijo. Juventus FC zaseda deseto mesto zaradi dobrih dosežkov ter ogromne 

nagrade UEFE (110.4 milijona evrov). kljub porazu proti Real Madrid FC v finalu lige 

prvakov v sezoni 2017. 

Prihodki od reklamiranja vključujejo sponzorstva, trgovanje z blagom in prihodke od drugih 

reklamnih delovanj. FC Bayern Munich ima najvišje prihodke od reklamiranja med 

nogometnimi klubi globalno. Razlog za to so dolgotrajni investicijski sporazumi. Povišanje 

prihodkov v italijanski Serie A bo odvisno od izboljšanja oglaševanja in prihodkov na dan 

dogodka, saj Juventus FC v primerjavi z angleško Premier Ligo še ne uspe konkurirati glede 

prihodkov prenosa tekem. Juventus FC je naredil velik korak naprej pri vlaganju v trgovanje 

in oglaševanje z zgodovinskim nakupom Cristiana Ronalda ter s spremembo simbola kluba. 

4.3 Povzetek ugotovitev 

Izbrani športni klub, ki se nahaja v Torinu, je najbolj podpiran italijanski klub po svetu in ima 

tudi največji delež navijačev v Italiji. Pričakovano je, da imajo velika mesta tudi veliko bazo 

navijačev in temu primerno večji stadion. Kombinacija podpornikov, zgodovine kluba in 

visokih prihodkov je klubu omogočila nakup zvezdnika, ki je ključnega pomena za promocijo 

in nogometni uspeh. Zvezde namreč privlačijo večji obseg televizijskega prenosa in dodatne 

privržence.  

Juventus FC dominira na državnem ozemlju tako v rezultatih kot tudi s stališča podjetništva 

ter z inoviranim poslovnim modelom. To sezono so še dodatno dvignili standarde z drzno 

predstavitvijo novega simbola in s tem poskrbeli za širitev nove identitete na nove trge. 

Dodatno jim je uspelo v svoje vrste privabiti še enega izmed najboljših in prepoznanih 

nogometašev. Te inovativne pridobitve so in še bodo pozitivno prispevale k ugledu, 

prepoznavnosti in povišanju prihodkov. Klub je s temi potezami pridobil mnogo novih 

navijačev in sponzorjev. 

Znamka Juventus je poznana po celem svetu in je ena izmed najbolj vrednih. Zgodovinsko 

gledano je klub dosegel že mnogo dosežkov in spada med klube z največ lovorikami. Edina 

lovorika, ki je še niso uspeli osvojiti, je zmaga lige prvakov, na katero čakajo od sezone 

1995/96. Sklepamo lahko, da bi se z zmago omenjenega prvenstva po prejetih prihodkih 

približali najprestižnejšim klubom. 
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Italijanska Seria A liga je to sezono pridobila 10 % več prihodkov iz naslova oddajanja tekem. 

Po številu prihodkov je utrdila položaj četrte največje evropske lige. Ronaldov učinek prihoda 

v Juventus FC je prispeval k večjemu odzivu obiskovalcev, povečanju sledenja ljudi na 

družbenih omrežjih in občutnemu povečanju prodaje blaga. Čas bo pokazal, ali gre za 

kratkotrajen ali dolgotrajen vpliv. Predvidevamo lahko, da bo ta prestop vplival tudi na 

povečanje plač igralcev v italijanski ligi Serie A.  
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5 ZAKLJUČEK 

Nogomet je najbolj priljubljen in tudi razširjen šport na svetu. Prisoten je dejansko na vseh 

celinah sveta in v vseh kulturah. Ima poseben čar združevanja množic, kjer rasa, narodnost in 

religija niso pomembni dejavniki. Ljudje po svetu označujejo nogomet kot religijo, kajti 

podobno kot cerkev ima tudi nogomet podoben cilj – na svojo stran pridobiti čim več 

privržencev. Nam, ki se z nogometom ukvarjamo skoraj celo življenje, nogomet predstavlja 

nekaj več – je način življenja. 

Kot pri vsakem športu so tudi tu za uspeh potrebna določena odrekanja, veliko trdega dela in 

vztrajnosti. Stvari ne gredo vedno tako, kot smo si jih predstavljali, tudi poškodbe so del 

športa. Veliko neprecenljivega časa preteče, ko lahko ponovno stopiš na zelenico in začneš od 

začetka. Ampak sam pri sebi veš, da je to ta ljubezen, katero čutiš do športa, ki si mu vse 

posvetil. Neprecenljiv je občutek radosti, ko na tribunah za tvoje barve navija množica ljudi, 

ko celotno telo obda trema in ko začne srce hitreje bíti. Soočiš se s trenutki, ko je izključno od 

tebe odvisna zmaga, ko so vse oči uprte vate in si en korak od sreče ali žalosti. 

Klubi in igralci ustanavljajo fundacije, kjer zbirajo sredstva za ljudi, ki potrebujejo podporo. 

Športni dogodki dvigajo lokalno ekonomijo, tekme prinašajo prihodek ne samo stadionu, 

temveč celotnemu krajnemu gospodarstvu. V športu podobno kot v drugih panogah ni vse 

tako lepo, kot je videti na prvi pogled. Institucije po svetu zlorabljajo nogomet v politične 

namene. Zaradi ogromnega dobička v panogi prihaja tudi do dogovarjanja izidov, česar je vse 

več. Še bolj zaskrbljujoče je zavedanje, da je v športu prisoten tudi doping, ki ga mediji 

uspešno skrivajo. Premožni klubi si lahko privoščijo najboljše strokovnjake na področju 

dopinga, zato je legitimnost nogometa pod vprašanjem.  

S finančnega vidika se je nogomet z leti drastično spreminjal in tudi napredoval. Prišli smo do 

točke, ko so se cene igralcev dvignile do neslutenih razsežnosti. Najboljši nogometni klubi 

postajajo vsako leto še bogatejši. Ta hiperinflacija naj bi se zgodila tudi zaradi že omenjenih 

medijskih pogodb za prenos tekem v angleški premier ligi. Najbogatejši klubi močno 

izstopajo v državnih prvenstvih in so brez prave konkurence. Vrh konstantno obvladujeta dva 

ali pa trije oz. več klubov. Nekateri najbolj znani evropski klubi so last arabskih šejkov, ki 

bogatijo s prodajo nafte, drugi pa so v lasti ruskih tajkunov. Navijači po celem svetu 

protestirajo proti modernemu nogometu, saj denar, komercializacija in novopridobljene 

tehnologije uničujejo najprestižnejši šport na svetu. Čas je, da pristojni organi posredujejo in 

ponovno vzpostavijo ravnovesje, da bodo lahko tudi drugi neambiciozni klubi imeli priložnost 

za uspeh. 
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