
 

N
E

JC
 Z

IH
E

R
L

 
2
0
2
0

 
Z

A
K

L
JU

Č
N

A
 P

R
O

JE
K

T
N

A
 N

A
L

O
G

A
 

NEJC ZIHERL 

KOPER, 2020 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna projektna naloga 

Z IZBRANO APLIKACIJO V POMOČ ŠPORTNIM 

ORGANIZACIJAM 

 

Nejc Ziherl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 2020                                  Mentorica: izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljena izbrana aplikacija, ki lahko ob ustrezni digitalni 

strategiji predvsem športnim organizacijam pomaga pri njihovi digitalni transformaciji in jim 

tako olajša prehod v novodobno delovanje športnih subjektov. V teoretičnem delu naloge smo 

na kratko predstavili zgodovino športa in nekaj ključnih pojmov na področju digitalizacije, se 

dotaknili pomembnosti človeške transformacije, v nadaljevanju pa preverili, zakaj je digitalna 

preobrazba nujno potrebna tudi za športne organizacije. Ker izdelek postane produkt za trg šele 

s poslovnim modelom, smo v nadaljevanju naloge po metodologiji vitkega podjetništva opravili 

10 intervjujev in na podlagi tega za izbrano aplikacijo oblikovali tudi poslovni model Kanvas. 

Ključne besede: aplikacija, digitalizacija, digitalna transformacija, poslovni model Kanvas, 

šport. 

 

SUMMARY 

The final project task presents a selected application that, with an appropriate digital strategy, 

can help especially sports organizations in their digital transformation and thus facilitates their 

transition to modern operations of sports entities. In the theoretical part of the thesis, we briefly 

presented the history of sport and some key concepts in the field of digitalization, touched on 

the importance of human transformation, and then examined why digital transformation is 

essential for sports organizations. Since the product becomes a product for the market only with 

a business model, we conducted 10 interviews according to the lean entrepreneurship 

methodology, and on this basis we also designed the Kanvas business model for the selected 

application. 

Keywords: application, digitalization, digital transformation, business model Canvas, sport. 
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1 UVOD 

Spremembe, ki smo jim v 21. stoletju priča zaradi razvoja tehnologije, ne vplivajo zgolj na 

način življenja, temveč tudi na delovanje številnih organizacij in podjetij. Nič drugače ni na 

področju športa, ki doživlja s pomočjo tehnologije in digitalizacije povsem nove razsežnosti. 

To poglavje zajema opredelitve problema in teoretičnih izhodišč, ob enem pa tudi namen in 

cilje, ki smo si jih zadali pri pripravi zaključne projektne naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Šport že od nekdaj predstavlja velik del človeških interesov in dejavnosti. Tako kot velika 

večina ostalih dejavnosti, se tudi šport skozi zgodovino močno spreminja, kar za športne 

organizacije pomeni potrebo po stalnem prilagajanju. Ob prvotnih pomenih, zabava in 

razvedrilo, je šport šele v 19. stoletju dobil dodatnega – tekmovalnost in motorične aktivnosti 

(Šugman 1997).  

Da šport, kakršnega poznamo danes, sploh obstaja, gre največ zaslug številnim športnim 

organizacijam, društvom in klubom. V Ljubljani so se prvi klubi pojavili v drugi polovici 19. 

stoletja (Pavlin 2002), novembra leta 2013 pa je bilo v Republiki Sloveniji v zveze včlanjenih 

že 3455 društev oziroma klubov (Grujić 2013). V veliki večini gre za neprofitne organizacije, 

katerih primarni cilj ni razdeliti ustvarjenega dobička med svoje člane, temveč ga nameniti za 

rast, razširitev in razvoj svoje registrirane dejavnosti. Kot pomembne elemente kulture v 

neprofitnih organizacijah gre šteti organizacijsko strukturo, vodenje, človeške odnose, vizijo, 

načrtovanje, komunikacijo, odločanje, motivacijo in rezultate (Marais 1998).  

Tako kot v večini ostalih organizacij je tudi v športni panogi tako, da lahko ena slaba poteza ali 

neustrezen poslovni model, predvsem pa nepoznavanje potreb tistih, ki organizaciji prinašajo 

prihodek in dobiček (kupcev), vodi v propad. Tudi v športu se kot rešitev za konkurenčnost oz. 

prepotreben korak v pravo smer že dlje čase ponuja digitalizacija organizacije. Gre za proces, 

v katerem z uporabo digitalne tehnologije spremenimo poslovni model, ki omogoča pritok 

novih prihodkov in priložnosti, prek katerih ustvarjamo novo vrednost in rast (Gartner b. l.).  

Digitalizacija in razvoj digitalnih kompetenc sta zelo pomembni, pa čeprav prinašata ogromno 

izzivov. Zagotavljata prednosti in priložnosti, ki jih organizacije ne smejo zamuditi. Športni 

subjekti bodo morali vse večji poudarek nameniti lastnim digitalnim kanalom in imeti jasno 

digitalno strategijo. Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 

2020 navaja, da ima digitalizacija velik potencial rasti, in hkrati ocenjuje, da poslujejo digitalno 

proaktivna podjetja do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne 

uporabljajo (Republika Slovenija 2016).  
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Slovenija svojega digitalnega potenciala do sedaj še ni izkoristila. Da bi športnim organizacijam 

omogočili oz. olajšali digitalno transformacijo, je bila izdelana izbrana mobilna aplikacija za 

pametno upravljanje organizacije. S svojimi funkcionalnostmi v prvi vrsti omogoča izboljšano 

delovanje organizacije, poskrbi pa lahko tudi za dodaten pritok sponzorskih sredstev, razvoj 

novih priložnosti in prihodkov prek uporabe podatkov (angl.: big data) ter med drugim tudi za 

neposredno komunikacijo z navijači in boljši izkoristek na dogodkih.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Ob predstavitvi aplikacije za pametno upravljanje športnih organizacij je namen zaključne 

projektne naloge prikazati pomen digitalizacije (predvsem) na področju športa, na tem področju 

preveriti potrebo kupcev po nakupu aplikacije in hkrati za izbrano aplikacijo izdelati oz. 

oblikovati poslovni model Kanvas. 

Cilji zaključne projektne naloge so naslednji:  

– Proučiti strokovno literaturo s področja digitalizacija športa in digitalizacije nasploh, 

poslovnega načrtovanja in vitkega podjetništva. 

– Predstaviti izbrano aplikacijo. 

– Opraviti vsaj 10 intervjujev s potencialnimi uporabniki in kupci ter tako pridobiti čim več 

povratnih informacij. 

– Optimizirati in implementirati/razširiti aplikacijo na nov segment – športne organizacije. 

– Izdelati poslovni model Kanvas za izbrano aplikacijo. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri zaključni projektni nalogi smo v teoretičnem delu uporabili deskriptivno metodo študije v 

večini primarnih in sekundarnih virov ter ugotovitve ustrezno predstavili. Opredelili smo 

nekatere ključne pojme s področja digitalizacije in športa ter poimenovali ključne dejavnike za 

preživetje in obstoj športnih organizacij. 

V nadaljevanju smo predstavili aplikacijo za pametno upravljanje športnih organizacij, nato pa 

na podlagi kvalitativnega raziskovalnega pristopa oblikovali in predstavili poslovni model 

Kanvas za izbrano aplikacijo. Po metodologiji vitkega podjetništva smo izvedli 10 intervjujev 

s potencialnimi uporabniki ali kupci. Ker so nas zanimale potrebe na športnem tržišču, smo se 

osredotočili na športna društva in klube z območja Škofje Loke.  

Vsakemu potencialnemu kupcu ali uporabniku smo predstavili aplikacijo, ki jo je lahko tudi 

preizkusil. Z vprašanji tako odprtega kot tudi zaprtega tipa smo pridobili dovolj podatkov za 

uresničitev določenih ciljev zaključne projektne naloge. Intervjuji so bili polstrukturirani, 

individualne narave in opravljeni osebno. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke: 

– Vprašani še nimajo lastne aplikacije za pametno upravljanje športne organizacije. 

– Potreba po digitalizaciji in zanimanje zanjo se razlikujeta glede na raven profesionalnosti 

in velikost športne organizacije. 

– Digitalizacija pri športnih organizacijah v Sloveniji še ni dovolj razvita. 

– Pri ljudeh je še vedno prisoten strah pred zlorabo osebnih podatkov. 

– Ravnodušnost do sprememb (uvedbe nečesa novega) lahko vpliva na odgovore 

potencialnih kupcev in uporabnikov ter s tem posledično na rezultate raziskave. 

Omejitve: 

– Raziskava je omejena le na športne organizacije, društva in klube, ki spadajo pod Zavod 

za šport Škofja Loka, tako da ugotovitev ne gre posploševati na celotno Slovenijo oz. svet. 

– Slabost izbrane metode za zbiranje podatkov (intervju) in predstavitev aplikacije je, da 

gre za časovno zamudno metodo, obenem lahko naletimo tudi na zavrnitve pri prošnjah 

za sodelovanje.  
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2 DIGITALIZACIJA 

»Digitalno gospodarstvo je realnost. Digitalna nevihta se bo dotaknila vseh industrij, nihče ji 

ne bo ubežal,« (Žnidaršič 2017, 18) so besede Kennetha Stevensa, tehnološkega svetovalca v 

podjetju SAP. Nemška večnacionalna korporacija programske opreme se tega jasno zaveda ter 

igra s svojim znanjem in ponudbo vse večjo vlogo tudi na športnem trgu. Kaj sploh je digitalno, 

kaj je digitalizacija in kaj digitalna transformacija? Vse to bomo predelali v drugi točki 

zaključne projektne naloge, kjer se bomo že dotaknili tudi tistega, kar nas najbolj zanima, tj. 

pomembnosti digitalizacije za športni trg.  

2.1 Digitalizacija ni enako digitizacija 

Kdor besedo »digitalno« povezuje le z 20. in 21. stoletjem, je digitalne začetke zgrešil. Že leta 

1835, ko sta Samuel Morse in Alfred Vail razvila telegraf, smo bili priča zgodnji obliki digitalne 

komunikacije, in sicer Morsejevi abecedi. Šlo je za digitalni zapis analognega sveta (Wikipedija 

2018). Pomembno je, da razlikujemo med digitizacijo in digitalizacijo. Gre za dva pojma, ki sta 

medsebojno povezana, a bistveno je, da imata različen pomen.  

Digitizacija pomeni preprosto pretvorbo analognega v digitalno, bodisi gre za informacije oz. 

podatke bodisi fizične stvari, kot so dokumenti, fotografije ipd. Primer: na list papirja napišemo 

pismo, nato pa ga skeniramo. Tako ga v digitalni obliki hranimo na računalniku oz. katerikoli 

drugi napravi. Hkrati digitizacija predstavlja temelje digitalizacije in je zanjo nujno potrebna. 

(Mladenov 2019). 

2.2 Digitalizacija kot družbeni fenomen 

Ob postavitvi vprašanja »Kaj je digitalizacija?« je skoraj nemogoče naleteti na dva enaka 

odgovora. Največkrat se srečamo s termini »tehnologija«, »poslovni model« in »priložnost«.  

Nič drugače ni niti v Gartnerjevem slovarju (angl.: Gartner Glossary), v katerem je digitalizacija 

definirana kot »uporaba digitalnih tehnologij z namenom spremembe poslovnega modela in 

zagotavljanja novih prihodkov in priložnosti, prek katerih ustvarjamo novo vrednost in rast« 

(Gartner b. l.).  

Informacije so z digitalizacijo začele potovati s svetlobno hitrostjo. Treba se je zavedati, da 

digitalizacija kmalu ne bo več predstavljala priložnosti, temveč nujo v boju za preživetje. Že 

leta 2020 naj bi polovica vseh prihodkov izvirala iz digitalnih poslovnih modelov ali kanalov. 

Vseeno je treba vedeti, da je digitalizacija v različnih panogah tudi v različnih razvojnih ciklih 

in bo nekatere zajela prej kot druge. Do leta 2021 naj bi digitalizacija dosegla že celo 70 

odstotkov celotnega učinka poslovanja organizacij (Cvjetović 2016).  
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Digitalizacijo bi lahko opisali tudi kot prenašanje analognega pogleda na svet v omrežja, nato 

v algoritme in nazadnje v umetno inteligenco (Bavec idr. 2019). Omogoča nove poslovne 

modele, s katerimi lahko podjetja v današnjih dneh brez težav ogrozijo tradicionalno poslovanje 

podjetij. Organizacijam nudi optimizacijo delovnih procesov, nove poslovne priložnosti, 

izboljšanje produktivnosti in učinkovitejše poslovanje (Zejnić 2020).  

Nove poslovne priložnosti v prvi vrsti omogoča tehnologija, ki nas danes spremlja že na vsakem 

koraku. Izpostaviti gre tri velike pridobitve, in sicer internet stvari (angl.: internet of things; 

kratica IoT), umetno inteligenco (angl.: artificial intelligence; kratica AI) in množico podatkov 

(angl.: big data).   

Veliki podatki navadno predstavljajo podatkovne nize z velikostmi, ki presegajo zmožnosti 

navadnih programskih orodij za selekcijo, upravljanje in obdelavo podatkov v še dopustnem 

času. Določanje, kdaj so nizi podatkov dovolj veliki, da postanejo množica podatkov oz. veliki 

podatki, se stalno spreminja (Cetin 2016). Da so vsi ti podatki koristni, jih je treba analizirati. 

In točno to je tisto, kar počne umetna inteligenca. Gre za inteligenco strojev, ki jo uporabljamo 

že vsak dan na vsakem koraku, le da se tega navadno še ne zavedamo. Umetna inteligenca je 

zmožnost računalniških sistemov, da z uporabo tehnologije izvajajo naloge, ki navadno 

zahtevajo človeško inteligenco. Primer je prepoznavanje govora (Pernat 2019). 

Internet stvari predstavljajo vse naprave, ki lahko s pomočjo senzorjev, internetne povezave, 

elektronike in ostale strojne opreme med seboj komunicirajo in si tudi izmenjujejo podatke. IoT 

močno pomaga pri razvoju novih tehnologij, s pomočjo umetne inteligence in množice 

podatkov pa omogoča tudi dostop do podatkov v realnem času, ki pripomorejo k izboljšanju 

ključnih procesov v podjetju. Dober primer, kako big data, IoT in AI delujejo v paketu, je 

strojna industrija. Veliki podatki, ki jih zberejo in zaznajo IoT senzorji, omogočajo umetni 

inteligenci, da na podlagi morebitnih težav sprejema odločitve. Tako je delavec lahko vnaprej 

pripravljen na morebitne ovire, ki se lahko pojavijo pri delovnem procesu (Seriun 2019).  

2.2.1 Digitalna transformacija 

Če je digitizacija usmerjena k informacijam, digitalizacija pa k spremembi poslovnega procesa, 

je digitalna transformacija usmerjena k spremembi poslovnega modela. Pri prvih dveh se vse 

vrti okoli tehnologije, pri digitalni preobrazbi pa je v ospredju kupec (Mladenov 2019). 

Digitalno transformacijo bi najlažje opisali kot pot, ki jo mora podjetje prehoditi iz klasičnega 

v digitalno poslovanje. Digitalna transformacija ni možna brez ustrezne digitalne tehnologije, 

a ta pri prehodu v digitalno poslovanje predstavlja šele najmanjšo osnovo (Štempihar 2017).    

Digitalna transformacija je šele tretja faza v sprejemanju digitalne tehnologije. Da lahko 

pridemo do digitalne preobrazbe, je najprej potrebna digitalna pismenost, ki ji pred preobrazbo 

sledi še digitalna uporaba (Cetin 2016). V kolikor želimo izvesti digitalno transformacijo, 
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moramo pripraviti načrt oz. digitalno strategijo za obdobje več let, saj je enostavno ni mogoče 

izvesti v obdobju enega leta. Večina podjetij se s težavami sooča prav zaradi kratkoročne 

digitalne strategije (Kovše 2020).  

Preden se neka organizacija odloči za digitalno preobrazbo, mora odgovoriti na tri vprašanja: 

zakaj se mora preoblikovati, kaj mora preoblikovati in kako naj se preoblikuje (Bavec idr. 

2019)? Uspešno digitalno preobrazbo lahko prinesejo zgolj opredeljeni cilji digitalizacije in 

izbira pravih orodij, ki lahko omogočijo učinkovito upravljanje s poslovnimi procesi in 

informacijami (Novak 2019). 

V današnjih časih se lahko digitalizira skoraj vsako podjetje, od najmanjšega do največjega. Ali 

bo ta digitalizacija uspešna ali ne, je že nekaj povsem drugega. Še težje je pri digitalni 

transformaciji, pri kateri morajo podjetja narediti nov preboj na več ravneh hkrati, tudi pri 

odnosu s kupci. Do sedaj naj bi bil ta koncept dosegljiv le za visoko nadpovprečna podjetja 

(Kovše 2020). Proces digitalizacije ves čas zelo hitro napreduje. V relativno bližnji prihodnosti 

se pričakuje, da bodo digitalni odnosi s kupci postali nekaj povsem običajnega. In prav zato 

tistim, ki jim prehod v digitalno poslovanje ne bo uspel, grozi propad. Kljub temu po Regersu 

obstaja t.i. krivulja posvojitve/inovacije, ki dokazuje, da se kar 34 odstotkov ljudi za inovacije 

odloči (pre)pozno, 16 odstotkov pa se zanje ne pusti prepričati  nikoli (slika 1) (Van Belleghem 

2017). 

 

Slika 1: Krivulja posvojitve/inovacije po Rogersu 

Vir: Prirejeno po Van Belleghem 2017, 10. 
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Eden glavnih vzrokov, da se organizacija ne odloči za digitalno preobrazbo, je odpor ali strah 

pred spremembami. Rezultati tujih raziskav kažejo, da kar 90 % podjetij verjame, da bo 

digitalizacija zahtevala nujne prilagoditve in med drugim tudi nove profile zaposlenih (Dobri 

nasveti 2019). Pri zaposlovanju ali napredovanju naj bi pri približno polovici slovenskih 

podjetij zelo pomembno merilo predstavljala prav digitalna znanja in veščine (Cvjetović 2016).  

Če podjetje želi iti v digitalno transformacijo, potem mora biti pripravljeno na temeljne 

spremembe. Vse te spremembe je treba uvesti predvsem zaradi končnih uporabnikov oz. 

kupcev, na katere morajo biti v podjetju maksimalno osredotočeni in jih postavljati v ospredje 

(Mladenov 2019). V odnosih v potrošniški igri so v prednosti podjetja, ki izvirajo iz 

internetnega okolja, medtem ko se večina podjetij z analogno preteklostjo pri razvoju 

digitalizacije odnosov s kupci že nahaja v zaostanku (Van Belleghem 2017).  

Tako kot pri vsaki pomembnejši odločitvi tudi pri digitalizaciji obstajajo grožnje. Tu lahko 

izpostavimo kibernetske vdore v informacijski sistem podjetja in prav ohranitev kibernetske 

varnosti je največkrat razlog, da se neko podjetje ne odloči za digitalizacijo. Na območju 

Evrope, bližnjega vzhoda in Afrike (EMEA) prihaja do kibernetskih napadov najpogosteje v 

storitveni dejavnosti (20 %), finančnem sektorju (20 %) in proizvodnji/industriji (18 %) 

(Vidonja 2019). Pogosti razlogi za neuspešno digitalizacijo so tudi slabo pripravljena strategija 

digitalizacije in kazalnikov uspeha, premajhno vlaganje denarja ter velikokrat tudi neustrezen 

kader (Vidonja 2019). Prav tako redkokdaj uspeh prinaša želja po zaslužku. Podjetja se morajo 

odločiti, ali bodo na prvo mesto postavila zaslužek ali kupca. V nobenem primeru uspeh ni 

zagotovljen, a pravi pristop predstavlja model »kupec na prvem mestu« (Van Belleghem 2017). 

2.2.2 Dvojna transformacija 

Zgolj digitalna transformacija v prihodnosti ne bo zadoščala za uspeh v potrošniški igri. 

Belgijec Steven Van Belleghem v svojem delu »Ko digitalno postane človek« ves čas poudarja, 

kako zelo pomemben bo v času, ko bo digitalni vmesnik postal osnovna norma, za kupce 

človeški vmesnik. Ob vsej digitalni tehnologiji bodo človeški stiki vse redkeje vzpostavljeni, a 

prav zato bodo imeli še toliko večji pomen. Podjetjem v odnosu s kupci ne bo zadoščala le 

avtomatizacija in množica podatkov. Potrebovala bodo kreativni kaos, za katerega lahko 

poskrbi človek. Z drugimi besedami, potrebovala bodo dvojno transformacijo - digitalno in 

človeško (Van Belleghem 2017). 

Pri človeški transformaciji omenjeni avtor govori o treh človekovih posebnostih, ki jih roboti 

kljub svoji neverjetni moči ne premorejo – kreativnost, empatija in strast. Čustva so človekova 

daleč največja prednost »v spopadu« z roboti in tako bo verjetno tudi ostalo. Kupci radi vidijo, 

da je proces, v katerem se znajdejo, hiter in optimiziran, za kar lahko poskrbi tehnologija, a 

človek je tisti, ki bo odigral ključno vlogo pri odnosu s kupci. Danes so prav odlični digitalni 

odnosi s kupci pomemben dejavnik razlikovanja, že čez pet let pa lahko pričakujemo, da bo 
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podjetjem pri odnosih s kupci precej težje in da bodo morala biti zelo kreativna, če bodo hotela 

biti drugačna od ostalih (Van Belleghem 2017). 

Tako kot pri digitalni transformaciji, pri kateri je Van Belleghem izpostavil model »kupec na 

prvem mestu«, digitalni ekosistem, avtomatizacijo in podatke, je avtor tudi pri človeškem delu 

transformacije izpostavil štiri elemente. Poleg človeškega stika, pri katerem smo se že dotaknili 

pomembnosti kreativnosti, empatije in strasti, so tu še vprašanje človek ali robot, srceketing in 

moč množice. Izraz srceketing predstavlja filozofijo za ambiciozna podjetja, pomeni pa 

pozitiven in ambiciozen odnos do zaposlenih, strank in družbe. Pri moči množice gre lahko za 

povezovanje več podjetij, pri katerem vsak sodelujoč poskrbi za del posla, ki ga najbolj obvlada, 

lahko pa enostavno tudi za sodelovanje med podjetjem in porabnikom. Zadnje lahko doseže 

neverjetne rezultate, saj porabniki radi čutijo, da so del izdelka. Poznamo različne možnosti 

vključevanja: množično financiranje, množični viri, množične storitve in množična prodaja 

(Van Belleghem 2017).  

2.3 Digitalizacija v Sloveniji 

Slovenska podjetja se zavedajo pomena digitalizacije, a jo še vedno bolj kot izziv dojemajo kot 

grožnjo. Veliko podjetij, ki se loti digitalne transformacije, nima usklajenih in usmerjenih 

prijemov, pogostokrat pa je težava v tem, da digitalno strategijo doživljajo ločeno od celotne 

strategije (Cvjetović 2016). 

Leta 2016 je spletna anketa, ki je vključila več kot 200 slovenskih podjetij, pokazala da 

približno četrtina podjetij premore digitalno strategijo, kar 40 odstotkov pa je digitalno 

preobrazbo zaupalo zunanjemu izvajalcu. Tu se kaže že zgoraj omenjena moč množice. Kljub 

temu naj bi še vedno ogromno podjetij v Sloveniji delalo preveč v prepričanju, da vse zmorejo 

in znajo sama, ter se tako premalo povezujejo z drugimi podjetji. V tujini se partnersko povezuje 

približno 70 odstotkov podjetij, v Sloveniji zgolj 30 odstotkov (Cvjetović 2016). 

Za razvoj digitalizacije gospodarstva je potrebna tudi primerna zakonodaja, za katero mora 

poskrbeti država. Podatki o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) so Slovenijo 

leta 2018 uvrščali na 16. mesto med 28 državami Evropske unije (EU). Raziskave kažejo, da 

zaostajamo predvsem pri uporabi internetnih storitev, opaziti pa je tudi nazadovanje pri 

človeškem kapitalu, digitalnih kompetencah in integraciji digitalnih tehnologij v organizacijah 

(Šutanovac 2019). 

Raziskava, ki je bila v Sloveniji opravljena leta 2018 in je zajemala 75 domačih podjetij, je 

pokazala, da se vodje podjetij za digitalizacijo poslovanja odločajo v največji meri zaradi želje 

po optimizaciji procesov, zadovoljstva potrošnikov in večje produktivnosti zaposlenih. Želijo 

si uvesti nove poslovne modele in zmanjšati stroške proizvodnje. 53 odstotkov podjetij 

ocenjuje, da so projekt digitalizacije izpeljala zelo uspešno, veliko je tudi takih, ki imajo v 
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načrtu že nove projekte. Rezultati raziskave navajajo, da je za uspešnost projekta ključna 

podpora vodstva, razumevanje digitalizacije in zagotavljanje potrebnih virov (Dobri nasveti 

2019). 

Slovenski direktorji niso znani kot največji privrženci poslovnega tveganja, kar dokazuje sicer 

že nekaj let stara raziskava, ki kaže, da je odstotek danskih direktorjev, pripravljenih za uspeh 

veliko tvegati v nejasnih okoliščinah, kar trikrat večji kot slovenskih (Bavec idr. 2019). To 

lahko pomembno vpliva tudi pri odločitvi glede digitalizacije, saj pri slednji brez tveganja ne 

gre.   

Kot navaja Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 – Digitalna Slovenija 2020, je 

Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo pripravilo Program digitalizacije in digitalne 

transformacije. Ta med drugim vsebuje ukrepe v višini 32 milijonov evrov do leta 2032 za 

vzpostavitev in delovanje Digitalnega inovacijskega stičišča (Zejnić 2020). Cene Bavec z 

ostalimi avtorji v delu »Slovenija na poti digitalne preobrazbe« predvideva dva možna 

scenarija. Prvi, tudi najverjetnejši je, da bo Slovenija nadaljevala dosedanje razvojne politike, 

ki bi pomenile pasivno sledenje ostalim, Slovenijo pa bi obdržale nekje v evropskem povprečju. 

Šlo bi za netvegano potezo, ki je na videz tudi najcenejša. Drugi, manj verjeten scenarij 

predstavlja drugačno Slovenijo, in sicer izrazito proaktivno, z željo prebiti se med prvoligaške 

države na področju digitalizacije ekonomije (Bavec idr. 2019). Vseeno velja poudariti, da pri 

drugem scenariju glavne težave ne predstavlja tehnologija, temveč bolj sistemski in zakonski 

okvir, v katerih delujejo javni sektor, gospodarstvo in družba kot celota. Da bi Slovenija kdaj 

vplivala na globalne trende na področju digitalizacije, ne gre pričakovati, saj predstavlja 

velikost države in s tem tudi naše ekonomije, omejitveni faktor (Bavec idr. 2019). 

Za digitalno prihodnost (Evrope) se zavzema tudi Evropska komisija, ki poudarja potrebo po 

tem, da je stara celina na čelu prehoda v novi digitalni svet. 19. 2. 2020 je objavila digitalni 

sveženj, s katerim se želi v naslednjih petih letih osredotočiti na tri ključne cilje (Republika 

Slovenija 2020): 

1. tehnologijo, ki deluje za ljudi,  

2. pravično in konkurenčno gospodarstvo, 

3. odprto, demokratično in trajnostno družbo.  

Z zapisanimi cilji namerava Evropska komisija zagotoviti, da bodo evropske države lahko 

sledile svoji digitalni preobrazbi. Odzvala se je Vlada Republike Slovenije, ki je 18. 6. 2020 

uradno predstavila svoje stališče glede oblikovanja digitalne prihodnosti Evrope. V njem je 

zapisano, da »Republika Slovenija podpira vsebino in sprejetje Sporočila Evropske komisije o 

oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, ključne cilje in nabor identificiranih ključnih 

ukrepov.« Republika Slovenija dodaja, da »se strinja, da je razvoj, uvajanje in uporaba 

tehnologije pomemben vidik pri spremembi vsakdanjega življenja,« in ob tem posebej 

poudarja, »da je zaupanja vredno okolje tisto, ki pomembno prispeva k digitalni preobrazbi« 

(Republika Slovenija 2020). 
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2.4 Digitalizacija v športu 

»Bistvo športa ni več v okviru dobre tekme ali igre, temveč se je razvil v množično industrijo 

užitka in vključevanja navijaških izkušenj,« se glasi zapis na spletni strani CIOReview, ki 

opisuje, kakšno revolucijo v zadnjih letih doživlja šport (CIOReview 2019). Športna društva si 

danes navadno prizadevajo za modernizacijo in želijo postati supermarketi za šport. Vse več je 

športnih društev, ki svojo institucijo vidijo kot del splošnega športnega trga, na katerem ostala 

športna društva vidijo kot tekmece. Pri delovanju športnih organizacij ni prav nič drugače kot 

pri podjetjih v drugih panogah. Potrebujejo učinkovito digitalno strategijo, saj bodo le tako 

privabile množico in si odprla vrata do večje priljubljenosti in novih oglaševalskih priložnosti 

(Varga 2017). 

Digitalizacija predstavlja za šport odlično priložnost, saj lahko športnim subjektom in 

gledalcem ponudi kombinacijo digitalnega z analognim. Ljudje si ne želijo zgolj digitalnega 

življenja, temveč si želijo, da bi v analognem svetu  s pomočjo digitalnega vmesnika doživeli 

dobro uporabniško izkušnjo. Tega, kako je pomembno digitalno združiti z analognim, se 

zavedajo tudi glavni digitalni igralci, ki drvijo v analogni svet – Amazon s svojim telefonom, 

Google s svojim avtomobilom itd (Van Belleghem 2017). Športni subjekti lahko gledalcem 

ponudijo nepozaben ogled tekme na nabito polnem stadionu, hkrati pa jim z digitalno platformo 

omogočijo dostop do številnih podatkov, s katerimi uporabniki dogodek doživijo še bolj 

celostno.  

Eden glavnih trendov na področju športnega poslovanja in marketinga se kaže v pomembnosti 

zagotavljanja kakovostne lastne vsebine. Vedno večji poudarek bo treba dajati lastnim 

digitalnim kanalom in imeti jasno digitalno strategijo (Svet kapitala 2020). Z nastankom 

družbenih omrežij je šport vstopil v novo dimenzijo. Časi, ko so medijske hiše veljale za 

posrednike med športnimi subjekti in navijači, so mimo. Klasični mediji se s kanali 

najmočnejših športnih subjektov na svetu ne morejo več kosati (Varga 2017).   

2.4.1 O panogi in športnih organizacijah 

Kljub temu, da je za šport značilno, da se nenehno spreminja, je ena najpopolnejših definicij 

športa še vedno tista, ki jo je leta 1968 podal Mednarodni svet za športno znanost in telesno 

vzgojo Unesca (ICSSPE) ter se glasi (Šugman, Bendarik in Kolarič 2002):  

»Vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnosti boja samega s seboj, z drugimi ali 

s prvinami narave, je šport. Če ima ta dejavnost značaj tekmovanja z drugimi, jo je treba izvajati v 

viteškem duhu. Ni športa brez fair playa.«  

Šport je v današnjem svetu nadrejen termin za dejavnost, ki temelji predvsem na 

gibanju/motoriki. Kot sestavina človeške kulture in družbe je šport v osnovi namenjen 

zadovoljevanju človeških interesov, potreb in želja (Šugman, Jošt in Leskošek 1999). 
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Zaradi svojega nenehnega širjenja se je v športu pojavila potreba po njegovi sistematizaciji, 

urejenosti, informatizaciji, organiziranju in vodenju. Tako so nastala številna športna društva in 

nacionalne panožne športne zveze posameznih športnih panog, ki veljajo za najpomembnejše 

primarne izvajalce športne dejavnosti. Poznamo tudi sekundarne, med katere uvrščamo šole, 

vrtce, gospodarske družbe, javne zavode, posebne organizacije (slovenska vojska, policija, 

lovska in gasilska družba itd.), krajevne skupnosti in nekatere druge organizacije (Šugman, 

Bendarik in Kolarič 2002). 

V Sloveniji so vsi športni klubi organizirani kot društva. Športne organizacije zagotavljajo 

storitve, ki so v širšem družbenem interesu in so neprofitne. Glavna značilnost tovrstnih 

organizacij je, da ustvarjenega dobička ne razdelijo med svoje člane, temveč ga namenijo za 

rast, razširitev in razvoj registrirane dejavnosti.  

2.4.2 Pomen digitalizacije za športne organizacije 

Spremembe v športu so nekaj vsakdanjega, a največjo spremembo v njegovi zgodovini 

predstavlja digitalizacija. Digitalna tehnologija je tista, zaradi katere je šport postal natančnejši, 

ob tem pa zbližuje športnike, trenerje, navijače in druge akterje v športu. Digitalizacija skrbi za 

povsem novo raven dojemanja in spremljanja športa ter pomaga pri njegovi popularizaciji 

(Varga 2017). Tega se športne organizacije tudi vse bolj zavedajo. Največkrat se zanjo odločijo 

zaradi možnosti optimiziranja poslovnih procesov, ključno vlogo pri odločitvi pa pogosto 

odigrajo rešitve na področju sponzorstva in množično zbiranje podatkov. Največ naj bi se 

športni menedžement do sedaj ukvarjal z delom digitalizacije, ki omogoča nov način 

komuniciranja, manj pa s tistim, ki prinaša ostale prednosti (Stroebel, Stieler in Stegmann 

2019). 

Športa si enostavno ne gre predstavljati brez navijačev in sponzorjev. Pogosto se uporablja 

izraz, da brez navijačev ni športa, a vendarle so za delovanje športnih organizacij še bolj 

pomembni sponzorji in donatorji. Prav ti v slovenskih športnih organizacijah predstavljajo 

največji finančni vir. Njihov prispevek znaša dobrih 40 % vseh sredstev (Blažič in Križaj 2017). 

Pomemben delež pri financiranju športnih organizacij prispevajo še ekonomske propagande, 

vstopnine in druga sredstva, ki jih v največji meri prispevajo njihovi člani. Ostali del dodajo 

proračunska sredstva (državni proračun, sredstva lokalnih skupnosti, sredstva športne fundacije 

iz iger na srečo itd.) (Šugman, Bendarik in Kolarič 2002). 

Sponzorstvo se je včasih obravnavalo kot platformo za povečanje prepoznavnosti blagovne 

znamke, danes pa velja za vsestransko naložbo, ki se lahko dotika vseh poslovnih izzivov. 

Podjetjem ni več pomembno, na katero mesto ob igrišču se bo postavil njihov oglasni pano. 

Bolj so osredotočena na to, kako bo sponzorska naložba pripomogla k uresničitvi njihovih 

poslovnih ciljev. Tu pridejo na vrsto športne organizacije, ki morajo kreativno razmišljati, na 

kakšen način bi s svojimi viri sponzorjem pomagale doseči specifične poslovne cilje. Športne 
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organizacije naj bodo odprte za inovacije, v središče svoje pozornosti naj postavijo lastne 

komunikacijske kanale, ki s hitro rastjo OTT-storitev (povrhnjih storitev) še pridobivajo na 

pomenu, predvsem pa naj poskrbijo za zbirko podatkov, ki bo za sponzorje uporabna (Kruhar 

Gaberšček 2018).  

Kljub temu, da digitalizacija v športu predstavlja zares izjemen potencial, v tej panogi do sedaj 

o njej ni bilo toliko govora kot pri številnih podjetjih na področju gospodarstva ali informatike. 

Športni organizaciji množica podatkov, ki jih pridobi od navijačev, omogoči boljše 

razumevanje njihovih navad in želja. Danes je pomembno potencialnim uporabnikom in 

sponzorjem ponuditi nekaj več. Recimo nov proizvod, kot je pametna aplikacija, ki navijačem 

ponuja povsem novo uporabniško izkušnjo. Generacija Y se v teh časih namesto za nakup 

sezonske vstopnice in ogleda tekem na stadionu ali v dvoranah raje odloča za spremljanje preko 

spleta, kjer se lahko posamezniki preko več kanalov povezujejo tudi z ostalimi navijači in 

komentirajo vsebino. Pri prednostih, ki jih digitalizacija prinaša na področju celostnega trženja 

športa, gre izpostaviti še prodajo vstopnic, športnih in navijaških pripomočkov ter nenazadnje 

tudi plačljive distribucije videovsebin (Varga 2017).  

Športne organizacije, ki bi se rade digitalno preobrazile, morajo še pred začetkom preobrazbe 

razmisliti, kaj vse bo potrebno, da spremenijo tri ključne organizacijske temelje – človeka, 

procese in tehnologijo. Ne smejo pozabiti, da je za zaposlene ključnega pomena ustrezno 

usposabljanje, saj bodo le tako osvojili znanje, ki je potrebno za digitalno poslovanje. Slednje 

odpira tudi možnost ustvarjanja novih prihodkov. Ciljno oglaševanje, ki je rezultat interneta 

stvari, množice podatkov in umetne inteligence, je v povprečju dvakrat bolj učinkovito od 

neciljnega. 60 % milenijcev je pripravljenih svoje podatke deliti v zameno za kupone s popusti, 

71 odstotkov strank pa je takih, ki raje vidijo, da se jim prikazujejo oglasi, vezani na njihove 

interese (Deloitte 2018). 

Sama kakovost športa se razvija tudi zaradi izjemnega napredka tehnologije. Današnje pametne 

naprave namreč ponujajo ogromno podatkov, ki športnike spodbujajo k še boljšim rezultatom, 

medtem ko gledalcem postreže s številnimi zanimivimi statističnimi podatki, ki pred 

digitalizacijo niso bili izmerljivi. Trenerjem in analitikom napredna tehnologija omogoča vse 

boljšo analizo. S tem napreduje tudi sam šport, saj lahko ustrezne ekipe na podlagi te 

tehnologije in analiz prihajajo do številnih ugotovitev in izboljšujejo svojo taktiko in strategijo 

(CIOReview 2019). 

Tu ne gre pozabiti niti na amaterske športnike oz. rekreativce, ki jim pametne naprave 

omogočajo izvedbo redne analize in pomagajo pri učenju pravilnih gibov, ki preprečujejo 

možnost poškodb (Varga 2017). Internet stvari se danes v športu kaže tudi z varnostjo 

športnikov. Prav zaradi tehnologije je hudih nesreč ali celo smrti v avtomobilističnih in 

motociklističnih športih mnogo manj kot v 20. stoletju. 
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2.4.3 Vstop tehnologije na športni trg 

Vse več športov se v zadnjih letih odloča za spremembo pravil, kar govori o tem, da si ljudje 

želijo sprememb, želijo si modernizacije. V številne športne pripomočke (teniški lopar, 

bejzbolski kij ipd.) so vgrajeni senzorji, ki dandanes že skorajda v popolnosti opravljajo vlogo 

trenerja. Opozarjajo na napake, hranijo nešteto podatkov in beležijo statistiko (ne)uspešno 

izvedenih potez (Varga 2017). Tudi za navijače predstavljajo povsem nov način dojemanja igre. 

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ligi NBA, so na tekmi vseh zvezd (angl.: All-star) 

poskrbeli za edinstveno izkušnjo gledalcev. S kamerami so posneli celotno igrišče in dogajanje 

na njem s pomočjo programa združili v 360-stopinjski videoposnetek. To je gledalcem 

omogočilo, da so si preko spleta vse poteze lahko ogledali iz kateregakoli kota oz. perspektive.  

Tako športniki kot tudi navijači danes ne prenesejo več, da se jim godi krivica, ki lahko nastane 

ob napačni oz. nepravilni sodniški odločitvi. Za eno največjih sprememb in hkrati pridobitev v 

zgodovini športa je poskrbela tehnologija, katere naloga je tekmovanju dati regularnost in 

poštenost. Sodniki niso vsemogočni. Predstavljajte si, kako bi pri tenisu, pri katerem žogica 

lopar teniškega igralca zapusti tudi pri hitrosti do 240 km/h, sodnik vselej dosodil pravilno. 

Kako lahko tehnologija spremeni športno igro, si bomo pogledali zgolj na primeru treh športnih 

panog, ki so na spletni strani biggetsglobalsports.com uvrščene na prva tri mesta.  

Nogomet 

V nogometu, ki velja za globalno največjo športno panogo, moramo izpostaviti dve veliki 

pridobitvi. Prva je tehnologija 'goal-line', ki s pomočjo senzorjev v žogi in okviru vrat določa, 

ali je žoga v celoti prečkala golovo črto ali ne. Pred tem je to delo manj uspešno opravljal 

dodatni sodnik, ki je stal izven igrišča v bližini gola.  

Drugo in morda hkrati največjo tehnološko pridobitev v športu predstavlja VAR (angl.: video 

assistant referees), ki se uporablja izključno v nogometu. V preteklosti se je dogajalo, da je bil 

igralcu priznan gol iz nedovoljenega položaja, drugi kljub izjemno grobemu prekršku ni bil 

ustrezno kaznovan, v tretjem primeru pa kljub igri z roko v kazenskem prostoru ni bila dosojena 

najstrožja kazen (11-metrovka). Do podobnih primerov zdaj ne prihaja več, vse zasluge pa 

nosijo številne kamere in posebna ekipa strokovnjakov VAR, ki se nahaja v sobi VAR (slika 

2). Ta po ogledu posnetkov iz številnih različnih kotov glavnemu sodniku na igrišču sporoči 

pravo odločitev in tako skrbi za regularnost tekmovanja. Prvič se je VAR uporabljal na 

svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2018 v Rusiji, z vsakim letom pa to tehnologijo 

uporabljajo v vse več nogometnih tekmovanjih po vsem svetu.  
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Slika 2: Pogled v sobo VAR med nogometno tekmo 

Vir: The Sunday Guardian 2018, 

Https://www.sundayguardianlive.com/tech/hi-tech-innovations-revolutionised-football. 

Košarka 

Tudi v košarki je včasih obveljalo tisto, kar je dosodil sodnik. Res, da ima sodnik še vedno 

zadnjo besedo, a v zadnjih letih mu veliko pomoč pri odločitvah predstavlja takojšnja ponovitev 

(angl.: instant replay). Ta predstavlja videoreprodukcijo nečesa, kar se je pred kratkim zgodilo 

in je bilo posneto ter predvajano v živo. Uporablja se ob vseh scenarijih, ko sodniška ekipa brez 

videoposnetka ne more oceniti, katera odločitev bi bila prava. Sodniki si takojšno ponovitev 

ogledajo na ekranu ob igrišču in poizkušajo biti pri tem čim hitrejši (slika 3) (Wikipedia 2020a). 
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Slika 3: Košarkarski sodnik ob ogledu takojšnje ponovitve 

Vir: Chris Humphreys - USA TODAY Sports 2012, 

Https://www.wearebasket.net/explain-game-instant-replay/chris-humphreys-usa-today-sports. 

Takojšnjo ponovitev uporabljajo v najmočnejši severnoameriški ligi NBA, prav tako tudi v vseh 

najmočnejših evropskih tekmovanjih. V košarki so jo prvič uporabili leta 2002, koristijo pa jo 

tudi v bejzbolu, kriketu, nogometu in hokeju na ledu. V 18 letih tehnologija ni le mnogokrat 

pomagala pri pravih odločitvah, temveč je kar nekajkrat celo odločila zmagovalca. 

Tenis 

V tenisu je pravo revolucijo sprožilo sokolje oko (angl: hawk-eye), ki so ga sicer najprej leta 

2001 uvedli v kriketu, ob tenisu pa se ga uporablja še v odbojki, badmintonu, ragbiju in tudi v 

nogometu kot tehnologijo 'goal-line'. Naloga sokoljega očesa v tenisu je, da razkrije ali je žogica 

pristala v igrišču ali ne (slika 4). Tako imenovani 'hawk-eye' temelji na načelih triangulacije z 

uporabo vizualnih slik in časovnih podatkov. Te zagotavljajo številne kamere, ki se jih postavi 

na različne lokacije in kote okoli igrišča (Wikipedia 2020b). 

V tenisu se je sokolje oko uradno prvič uporabilo leta 2006 na Hopmanovem pokalu, kasneje 

istega leta na Odprtem prvenstvu ZDA, že naslednje leto pa je pomenilo ogromno pridobitev 

tudi za Odprto prvenstvo Avstralije in Wimbledon. Danes z izjemo peščenih igrišč, na katerih 

se sokoljega očesa ne uporablja, na turneji ATP in WTA skorajda ni več turnirja, ki ne bi ponujal 

te tehnologije (Wikipedia 2020b). 
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Slika 4: Sokolje oko uporabljeno na teniškem turnirju v Wimbledonu 

Vir: SportTechie 2015, 

Https://www.sporttechie.com/how-hawk-eye-watches-over-the-2015-australian-open. 

2.4.4 E-šport 

Med najhitreje rastoče dele zabavne industrije spada e-šport (tudi elektronski šport), ki ima 

trenutno še ogromno sinonimov. Najpogostejše sopomenke so profesionalno igranje igric, 

tekmovalno igričarstvo, virtualni šport in »cyber-šport«. Pri e-športu igralci videoiger veljajo 

za e-športnike, katerih glavni cilj je nadvladati nasprotnika. Vrhunski e-športniki danes sedijo 

na prilagojenih sedežih, na glavi imajo slušalke in se navadno povezujejo v ekipe (slika 5). Med 

najpopularnejše videoigre spadajo Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, Dota 2 in 

CS:GO (STA 2018). E-šport ima za seboj veliko industrijo ponudnikov in prav finančna 

pogača, ki jo lahko nudi e-šport, tej panogi na široko odpira vrata. Leta 2019 je dosegel okoli 

milijardo evrov letnega prometa, že pa se pojavljajo tudi napovedi analitikov, da bo promet do 

leta 2024 narasel na 1,5 milijarde evrov (MMC RTV SLO 2020b). 

Kljub temu, da je e-šport trend, ki se ga ne da več ustaviti, še nima prave, popolne opredelitve. 

Najpogosteje se uporablja opredelitev Michaela Wagnerja. Ta pravi, da je e-šport »območje 

športnih dejavnosti, v katerih ljudje razvijajo in usposabljajo duševne ali telesne sposobnosti 

pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij« (Anzeljc 2016). 
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Razvoj e-športa 

E-šport je svojo sedanjo obliko začel dobivati v 21. stoletju, tekmovanje v igricah pa se je začelo 

že mnogo prej. Za enega od temeljev pri razvoju e-športa se šteje prvo igričarsko tekmovanje, 

ki ga je leta 1980 pripravil izdajatelj videoigric Atari (Wikipedija 2020). E-šport je z naskokom 

najbolj razvit v Aziji, velik preboj pa si želijo narediti tudi v Nemčiji, kjer so v koalicijsko 

pogodbo zapisali, da je treba urediti status e-športa ter mu pomagati pri olimpijski poti. Tudi 

ameriški kolidži profesionalnim e-športnikom že nudijo športne štipendije (STA 2018). 

V e-šport se vključuje vse več športnih klubov in individualnih športnikov. Ti so začeli svoj čas 

in denar sprva vlagati v igralce FIFA, nato pa prišli do spoznanja, da lahko tudi z razširitvijo na 

druge e-športe pridejo do novih sponzorstev. Schalke 04, AS Roma, Paris Saint-Germain, 

Crvena zvezda, Ajax in Manchester City so le nekateri klubi svetovne ravni, ki so ustanovili 

svojo e-ekipo. Michael Jordan, eno največjih imen v zgodovini košarke, je leta 2018 v e-športno 

podjetje aXiomatic Gaming investiral 26 milijonov dolarjev, njegova košarkarska kolega 

Stephen Curry in Andre Iguodala pa predstavljata del 37-milijonske investicije v organizacijo 

TSM (Klepec 2020). 

 

Slika 5: Ena od ameriških e-ekip, nad katero bdi trener 

Vir: Gamercraft 2019, 

Https://craft.gamercraft.com/college-esports/9-esports-college-programs-you-should-apply-to. 

Posebno pozornost so virtualne igre dobile med epidemijo Covid-19. Takrat se je v igranje 

predvsem športnih videoiger vključilo mnogo športnikov svetovne ravni. Teniški igralci  Rafael 

Nadal, Andy Murray in Stefanos Tsitsipas so se pomerili na virtualnem odprtem prvenstvu 

Madrida, dirkači Jenson Button, Rubens Barrichello in Juan Pablo Montoya na virtualni dirki 
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24 ur Le Mansa, malo drugače kot po navadi, torej v virtualnih dirki, pa so tekmovali tudi 

kolesarji s Primožem Rogličem na čelu (Rudolf 2020). 

Glavna polemika pri e-športu 

Že s samim poimenovanjem je dal e-šport več kot jasno vedeti, da bi rad postal del športne 

družine. Pobudniki e-športa si želijo, da bi države njihovo dejavnost priznale kot pravi šport. 

Tu se pojavi tudi glavna polemika pri e-športu, saj ogromno ljudi meni, da profesionalnega 

igranja videoiger ne bi smeli metati v isti koš s tradicionalnimi športnimi panogami. Letos so 

se pojavile glasne govorice o tem, da bi lahko e-šport zeleno luč pri pridružitvi olimpijskim 

športnim panogam dobil že leta 2024, a generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije 

Blaž Perko je potrdil, da je bilo izraženih kar nekaj opozoril pred morebitno prehitro 

priključitvijo. E-šport namreč prinaša določene elemente, ki so v nasprotju s percepcijo športa. 

Tu gre izpostaviti predvsem nasilje (pa čeprav virtualno), ki je prisotno v približno polovici 

videoiger, sedenje in nasploh nezdrav način življenja. Nenazadnje je pri športu izjemno 

pomemben vidik gibanja (STA 2018). 

Na drugi strani je življenje igralcev e-športa podobno življenju tradicionalnih športnikov, saj 

največkrat delujejo v ekipah, imajo svojega trenerja ali menedžerja ter s skupnimi močmi iščejo 

način, kako premagati nasprotnika (STA 2018). Velik korak k razumevanju e-športa kot 

pravega športa, bi lahko pobudnikom te panoge uspel, v kolikor bi si priborili mesto na 

olimpijskih igrah. Leta 2017 je znotraj olimpijskega gibanja prišlo do srečanja, na katerem so 

ugotovili, da bi e-šport lahko imel elemente športa. Predvsem v smislu tekmovanja in tudi 

miselnih iger, zbranosti in fizične pripravljenosti. Tudi sama obremenitev med igranjem igric 

naj bi se po več raziskavah lahko primerjala s streljanjem na olimpijskih igrah (STA 2018).  

Še več, e-šport je v določenih pogledih kljub svoji izjemno kratki zgodovini že prehitel 

tradicionalni šport. Pridobivanje občinstva, uporaba netradicionalnih digitalnih platform in 

dvosmerna komunikacija z navijači je le nekaj stvari, ki se jih lahko tradicionalni šport nauči 

od e-športa (MMC RTV SLO 2020a). Ogromno je za prepoznavnost e-športa naredila tudi 

ameriška televizijska hiša ESPN, ki je e-šport uvrstila na svoj program in ga ponuja na ogled 

svojim gledalcem. Ljubitelji e-športa izjemno radi gledajo, kako poteka vrhunsko igranje igric, 

in e-športniki po celotnem svetu to s pridom izkoriščajo (slika 6). Največji organizator e-

športnih dogodkov na svetu je podjetje ESL, ki je na enega od svojih dogodkov privabil 

neverjetnih 173 tisoč ljudi, veliki finale pa si je preko spleta ogledalo kar 47 milijonov gledalcev 

(Varga 2017). 
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Slika 6: Dvorana v New Yorku med igranjem priljubljene igre League of Legends 

Vir: Reddit 2019, 

Https://www.reddit.com/r/dotamasterrace/comments/9egriq/league_cant_even_fill_a_fucking_arena_f

or_their. 

E-šport v Sloveniji 

E-šport je v Sloveniji zaživel leta 2012, pred tem pa je šlo bolj kot ne le za druženje skupine 

prijateljev, za katerega se je uporabljal izraz »lan«. Igrali so za zabavo in nato odšli domov 

(STA 2018). Glavna težava e-športa v Sloveniji je, da je povsem nedefiniran. Pobudniki bodo 

nekako morali dokazati, da e-šport predstavlja javno korist. Za izvrševanje javnega interesa 

skrbi civilna družba, v katero se med drugim največkrat šteje tudi medije. In prav civilna družba 

bo morala za začetek sama poskrbeti za izhodišče.  

Maja 2020 sta namero o ustanovitvi zveze predstavili dve skupini, obe s podobnimi nameni in 

cilji. Na eni strani Slovenska e-športna zveza (SEZ) in na drugi E-športna zveza Slovenije. 

Slednja je bila v tem času že ustanovljena, in sicer gre za neprofitno organizacijo za promocijo 

e-športa v Sloveniji. Predstavila je tudi namene in cilje (EŠZS 2020): 

– Uveljavitev, razširitev in regulacija e-športa v Sloveniji. 

– Povečati število e-športnikov in e-športnih organizacij v Sloveniji. 

– Standardizacija pravil in postopkov za državna tekmovanja in državne lige v e-športu. 

– Priznati e-šport kot šport.  

Poslanstvo EŠZS je skrb in prizadevanje za razvoj e-športa, v Sloveniji uveljaviti, popularizirati 

in regulirati e-šport, med drugim pa se tudi boriti proti stereotipu e-športnika. Namene in cilje 
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želijo v prvih letih izvajati predvsem z organizacijo in pomočjo pri organiziranju e-športnih 

dogodkov ter državnih tekmovanj (EŠZS 2020). 

Če se je e-šport leta 2018 pohvalil že z 2,5-milijardno bazo igralcev po vsem svetu, Slovenija 

trenutno premore 12 profesionalnih igralcev, ki se preživljajo z igranjem e-športa. Organizatorji 

iger sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji občasnih igralcev skoraj 700.000, od tega naj bi bilo 

40.000 potencialnih e-športnikov. Nekateri od teh se zagotovo udeležujejo tudi največjega 

slovenskega turnirja Epicenter, ki poteka dvakrat letno, vsakič pa se na njem zbere več kot 500 

igralcev (MMC RTV SLO 2020b). Zanimiv primer povezovanja e-športa s tradicionalnim 

športom v Sloveniji predstavlja projekt Postani e-Reprezentant, ki ga je izpeljala Nogometna 

zveza Slovenije v sodelovanju z enim od ponudnikov avdio-video izdelkov. Sodelujoči so se 

predstavili v nogometni igri Pro Evolution Soccer (Klepec 2020). 

V kolikor bi e-šport postal del športne družine, bi iz vidika enakosti država morala e-šport 

vključiti v usposabljanje in seveda tudi v sistem financiranja, saj bi bilo v nasprotnem primeru 

to nepošteno do udeležencev e-športa. To posledično pomeni, da bodo nekaj pomoči izgubile 

tradicionalne športne panoge. Ne glede na razplet je e-športnikom najbolj pomembno, da se v 

največji možni meri uredi strukturo, iz te ureditve pa nato lahko delajo naprej in ustrezno 

komunicirajo s skupnostjo. To bi jim v prihodnosti omogočilo bolj nemoteno organiziranje 

aktivnosti (STA 2018). 
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3 PREDSTAVITEV IZBRANE APLIKACIJE 

V tretjem delu naloge bomo predstavili izbrano aplikacijo za pametno upravljanje športnih 

organizacij (slika 7). Simon Cetin v svojem delu Slovar digitalnih izrazov aplikacijo definira 

kot »program ali skupino programov, ki je namenjena končnemu uporabniku. Programska 

oprema za aplikacije vključuje stvari, kot so zbirke podatkov, urejevalniki besedil, spletni 

brskalniki in preglednice« (Cetin 2016). 

Izbrano aplikacijo smo začeli razvijati leta 2018. Deli izbrane aplikacije se že uporabljajo v 

namen izobraževanja v bankah in na Univerzi v Novi Gorici, del se uporablja tudi pri reševalcih 

v zdravstvu. V bližnji prihodnosti bi aplikacijo radi še razširili, in sicer na športne organizacije.  

 

Slika 7: Izbrana aplikacija na mobilni napravi 
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3.1 Doprinos izbrane aplikacije 

Uporaba izbrane aplikacije je za posameznike, ki so se rodili po splošnem sprejetju digitalne 

tehnologije, enostavna, več testiranj pa je pokazalo, da potrebno znanje za uporabo hitro 

osvojijo tudi tisti, ki tehnologiji niso bili izpostavljeni v svojih zgodnjih letih. Pri izdelavi 

izbrane aplikacije smo se odločili za strategijo »mobilno naprej«, kar pomeni, da smo pri 

pripravi najprej mislili na mobilno uporabniško izkušnjo. Pričakujemo namreč, da bodo 

uporabniki v interakcijo z nami vstopali predvsem prek mobilnih naprav. 

Aplikacija na eni strani sistematizira izjemno kompleksno organizacijsko upravljanje športnega 

društva in hkrati odpira vrata neposredni komunikaciji z navijači. Z novo sistemsko rešitvijo se 

zgodba namreč ne konča s prodajo vstopnice in prihodom na dogodek/tekmo, temveč se tam 

šele dobro začne in s svojimi prednostmi občutno izboljša izkušnjo, nadaljuje pa se tudi po 

odhodu domov. Na nek način ustvarja neprekinjen cikel, ki poganja vedno nove priložnosti.  

Pri razvoju izbrane aplikacije smo se postavili v čevlje naših potencialnih kupcev in 

uporabnikov. Le tako smo lahko prišli do ugotovitev in spoznanj, kako bi športnim 

organizacijam in njihovim članom v največji možni meri pomagali pri srečevanju z 

vsakodnevnimi nalogami in zadolžitvami. Z aplikacijo lahko športne organizacije naredijo 

korak naprej pri delovanju, poskrbijo za dodaten pritok sponzorskih sredstev, preko uporabe 

množice podatkov razvijejo nove priložnosti in prihodke, neposredno komunicirajo z navijači 

ter poskrbijo za boljši izkoristek na dogodkih.  

3.1.1 Izboljšano delovanje organizacije 

Izbrana aplikacija organizaciji omogoča boljši pregled nad njenim delovanjem in posledično 

možnost boljšega odločanja za prihodnost (slika 8). Prvo fazo digitalne preobrazbe je moč 

doseči z digitalizirano bazo članstva, ki se osvežuje v realnem času. To pomeni, da ima 

organizacija dejanski pregled nad stanjem članstva v vsaki sekundi.  

Ena ključnih lastnosti učinkovitih organizacij je dobra komunikacija. To, da ima danes tudi 

večina športnih društev svoje uporabniške račune na različnih platformah (družbena omrežja, 

e-mail itd.) in tam komunicira s svojimi člani, še zdaleč ni nekaj slabega – prej nasprotno. A 

vendar tu obstaja tudi slabost, ki ji rečemo razpršena komunikacija. Glavno komunikacijsko 

orodje bi v prihodnosti lahko predstavljala izbrana aplikacija, ki omogoča zasebno 

komunikacijo »1 na 1« kot tudi komunikacijo znotraj posameznih skupin. 

Na trgu je veliko delnih rešitev, naša platforma omogoča povezanost vseh akterjev po skupinah, 

ki so lahko tako odprtega kot tudi zaprtega tipa. Možno je ustvarjanje dogodkov, nalaganje in 

urejanje (video) vsebin, dodatna kategorizacija že kategoriziranih uporabnikov, obveščanje 

slednjih z mobilnimi obvestili ali elektronskimi sporočili itd.  
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Olajšano delovanje organizacije predstavlja v aplikacijo vgrajeni čitalec QR kode. Ta ob 

zaznani matrični 2D črtni kodi, ki se samodejno generira, skenira ustvarjeno e-vstopnico ali e-

kupon. Športna organizacija se tako reši težav in dela, ki jih prinaša prodaja analognih vstopnic. 

V tem delu gre izpostaviti tudi možnost interaktivnega dela na daljavo. Sestanki se lahko s 

prenosom slike in zvoka izpeljejo kar preko aplikacije, na ta način lahko potekajo 

izobraževanja, spletni seminarji in videokonference. Na voljo je tudi možnost deljenja zaslona.  

 

Slika 8: Z aplikacijo do izboljšanega delovanja organizacije 

3.1.2 Dodaten pritok sponzorskih sredstev 

Potrebe športa, zlasti vrhunskega, so vse večje. Če želijo biti izvajalci športa konkurenčni na 

svojem trgu, morajo pridobiti ustrezna sredstva. V nalogi smo že pod točko 2.2.2, kjer smo 

pisali o pomenu digitalizacije za športne organizacije, zapisali, da največji finančni vir (40 % 

vseh sredstev) slovenskih športnih organizacij predstavljata sponzorstvo in donatorstvo. 

Pričakovanja in želje sponzorjev in donatorjev so danes precej drugačni kot pred časom, ko so 

se zadovoljili z oglasnim panojem na dogodkih in nalepko na tekmovalnem dresu ekipe.  

Izbrana aplikacija prinaša priložnost za ohranjanje starih sponzorjev in pridobivanje novih. Ti 

imajo danes radi vpogled v učinkovitost sodelovanja in iščejo pot sodelovanja, ki tudi zanje 

pomeni možnost uresničevanja poslovnih ciljev. Aplikacija ponuja (slika 9):  

– možnost personaliziranega ciljanja s ponudbami, 

– reden pregled učinkovitosti promocije (QR kuponi), 

– možnost dodatne spodbude na samem dogodku, 

– pregled demografije, navad, obnašanja ciljne publike – lažje planiranje promocij,  

– možnost dodatne sponzorske aktivacije. 
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Slika 9: Ohranjanje starih sponzorjev in pridobivanje novih z aplikacijo 

3.1.3 Razvoj novih priložnosti in prihodkov prek uporabe podatkov 

V današnjih časih se pogosto uporablja izraz, da so podatki nova nafta. Pri zbiranju podatkov 

je ključno, da točno vemo, s katerim namenom jih zbiramo in kaj želimo z njimi doseči. 

Digitalna strategija in cilji morajo biti jasni, sicer lahko ob današnji poplavi podatkov izgubimo 

preveč časa.    

Funkcionalnosti izbrane aplikacije omogočajo, da športna organizacija vodi lastno bazo 

podatkov, prav tako pa se sama odloči, katere podatke bo od uporabnika zahtevala. Tu mora 

biti pozorna, saj ljudje danes za podatke, ki jih posredujejo organizacijam, pričakujejo nekaj v 

zameno. Aplikacija omogoča izvoz vseh podatkov v excel, kar organizaciji olajšuje delo pri 

ciljnem komuniciranju in oglaševanju, hkrati pa omogoča tudi lažje načrtovanje dogodkov 

(slika 10). Danes športne organizacije prav na podlagi številnih pridobljenih podatkov dobijo 

mnogo novih idej, ki se lahko morda razvijejo tudi v dodatno dejavnost.  
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Slika 10: Aplikacija in množica podatkov 

3.1.4 Neposredna komunikacija z navijači 

Navijači že skozi celotno zgodovino športa veljajo za nepogrešljiv del športnih društev. Na 

začetkih se je z njimi v največji meri komuniciralo med samim dogodkom, kakšno stvar so 

lahko prebrali še v časopisu. Danes, v času družbenih omrežij, navijači pričakujejo, da bodo 

informacije o svojem najljubšem klubu prejemali na vsakem koraku.  

Ena največjih napak, ki se pogosto pripeti športnim organizacijam, je, da se z navijačem oz. 

gledalcem nehajo ukvarjati, ko ga pridobijo na tribuno. To namreč ne pomeni samo 

nezmožnosti nadaljnje komunikacije, temveč predstavlja tudi zamujeno priložnost, da bi zbrane 

podatke uporabile za nadaljnjo komunikacijo (novi podobni dogodki, ankete, nagradne igre, 

sponzorji).  

Izbrana aplikacija prinaša neposredno komunikacijo z navijači pred, med in po dogodku (slika 

11). Dostop do člankov in novic, e-vstopnice in e-kuponi, prenos dogodkov v živo za navijače, 

ki ne morejo na dogodek, možnost sodelovanja med dogodkom, komunikacija z obiskovalci 

tudi po dogodku in ankete po zaključenem dogodku, je le nekaj stvari, ki navijača hitreje 

prepričajo, da se poistoveti s klubom.  
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Slika 11: Z aplikacijo komunikacija z navijači dobi celoten spekter 

3.1.5 Boljši izkoristek na dogodkih 

Sistemsko in personalizirano upravljanje z obiskovalci nam daje možnost večjega izkoristka in 

zadovoljstva. Ob skeniranju QR kode na vstopnici se zabeleži prihod na tekmo, ko enkrat vemo, 

kdo vse je prisoten na dogodku, je od organizacije same odvisno, kako bo to poizkušala 

izkoristiti. Uporabniki lahko že pred tekmo potrdijo prihod na dogodek, kar lahko za kupca 

predstavlja dodatno priložnost. Ključne prednosti, ki jih prinaša izbrana aplikacija, so (slika 

12): 

– Ni daljših čakalnih vrst zaradi QR kod. 

– Komunikacija posebnih promocij sponzorjev (tudi ponudbe v realnem času). 

– Spodbujanje nakupov na dogodku. 

– Dobimo podatke, kdo je na dogodku. 

– Organizacija nagradnih iger. 

– Obveščanje o prometu in navigacija (pred in po dogodku). 

– Komunikacija o vzporednem dogajanju. 

– Komunikacija navijačev med seboj (vidijo, kdo je na dogodku).  
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Slika 12: Izkoristek na dogodkih z uporabo aplikacije 

3.2 Funkcionalnosti izbrane aplikacije  

Funkcionalnosti so zaščitene z najsodobnejšimi spletnimi varnostnimi protokoli. O spletnem 

mestu, kjer bodo vsi podatki gostovali, lahko športna organizacija odloča sama. Administracijo 

uredi tehnologija, kupec pa se lahko posveti informacijam o in v športu. 

3.2.1 Baza članov športne organizacije 

Vse se začne in konča pri kakovostnem sistemu za upravljanje in obveščanje v bazi članov, ki 

omogoča nadzor, sodelovanje uporabnikov in pridobivanje novih. Prihodnost vsake 

organizacije temelji na lastnih platformah in informacijah o članih. Aplikacija omogoča: 

– Množični uvoz in izvoz podatkov v bazo članstva (lastna baza za obveščanje v realnem 

času). 

– Delitev članov in drugih uporabnikov v ciljne skupine. 

– Iskanje, filtriranje in tabelarično izpisovanje (excel) po poljubnem kriteriju iz baze 

članstva.  

– Odličen sistem vlog za uporabnike sistema, ki ga lahko samodejno nadgrajujete. 

– Poljubno število metapodatkov pri posameznem članu (osebni podatki, starostna skupina 

itd.), kar omogoča napredno iskanje po bazi članstva in tabelarični izpis po poljubnih 

kriterijih. 
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3.2.2 Obveščanje po skupinah 

Vsak član platforme je določen posamezni skupini. V tej skupini bo prejemal video, avdio in 

slikovni material, se lahko izobraževal preko spletnih seminarjev, spremljal dogodek preko 

videoprenosa, prejemal vstopnice s QR kodo za dogodke, komuniciral s celotno skupino ali 

zasebno 1 na 1. V ta namen bo imel administrator (človek, ki ureja podatke na platformi) na 

voljo vnosno formo za vnos vseh skupin in posameznih dogodkov (tekma, tabor itd.). Na voljo 

je enoten, pregleden koledar vseh dogodkov, na katerem vsak uporabnik vidi samo »svoje 

skupine in dogodke«. 

Pomembno je, da športna organizacija gradi lastno bazo podatkov, ki jo glede na starostno 

skupino obvešča v določenem času na primeren način. Omogočeno je centralizirano 

urednikovanje in obveščanje ciljnih skupin (obveščanje po ciljnih listah, znotraj skupine na 

zahtevo ali avtomatsko, preko prijave posameznika). Aplikacija omogoča obveščanje preko e-

maila in preko mobilnih obvestil. Na voljo je prilagodljiv vnosni obrazec za registracijo na 

dogodke in tudi modul (pridem/ne pridem; razlog). 

3.2.3 Knjižnica videovsebin 

Gre za knjižnico, v kateri ni uradnih ur in v kateri bodo vsem uporabnikom na voljo najboljše 

vsebine vedno in povsod. Videomateriali, ki jih pripravi vsak klub (tekma, trening itd.), so v 

knjižnici videovsebin lahko na voljo vse leto. Videoprenos tekme je na voljo vsem športnim 

delavcem in ga lahko uporabijo za »skavting«, ga razrežejo, posamezne dele pošljejo 

določenemu igralcu ali ekipi in tako v kratkem času pred ali po tekmi opozorijo, kako naj 

odigrajo določene akcije. Videomateriali se lahko izvažajo tudi na ostale kanale družbenih 

omrežij (Facebook, Instagram YouTube) in obratno. Ob videih se lahko za lažje razumevanje 

in boljšo poglobljenost v vsebino na koncu (za gledalce, navijače) pripravi tudi anketa ali 

nagradna igra z vprašalnikom. 

V izbrani aplikaciji so podprti vsi tipi datotek (docx, pdf, URL linki itd.). Poudarek je na visoko 

kakovostnem videomodulu (posneti treningi, akcije, osnovna motorika za otroke itd.). Poseben 

segment je iskanje po videozaznamkih, kar omogoča hitrejše iskanje v poplavi vseh 

videoposnetkov. Organizacija lahko sama določi, po katerih kriterij bo ločevala videoposnetke 

in jih tako tudi filtrira.  

3.2.4 Delovanje športne organizacije »v živo«  

V primeru dogodka v živo preko platforme dogodek spremljajo tudi tisti, ki jih na samem 

dogodku ni. Platforma omogoča videoprenos, ob katerem bodo lahko člani posamezne skupine 

oziroma vsi, ki jih to zanima, dogodek spremljali v živo iz naslonjača. Ob dogodku se lahko 

izvede virtualna nagradna igra, uporabniki dobijo QR kupon in vstopnico za dogodek. Z 
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organizatorji dogodka se lahko pred tem priredi videokonferenca, na kateri se boste lahko preko 

telefona gledali kjerkoli, izmenjevali informacije, popravljali določeno datoteko, delali zapiske 

in podobno.  

Na voljo so tudi izobraževalni spletni seminarji, ki se lahko preko aplikacije odvijajo v odlični 

videokakovosti. Med videosestankom na daljavo je možno v živo popravljati dokumente in s 

sogovorniki deliti zaslon. Vsi podatki so prikazani v realnem času, vidi se, kdo je prisoten na 

sestanku in koliko časa, kdo manjka itd. V živo se lahko preko videoklica ali običajnega 

pogovora pogovarja prav vsak od uporabnikov, pa naj si bo to znotraj posameznih skupin ali v 

zasebnem pogovoru.  

Posamezni gradniki aplikacije in njihova uporaba so podrobneje predstavljeni v prilogi 1. 
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4 POSLOVNI MODEL KANVAS ZA IZBRANO APLIKACIJO 

Športniki brez dobre priprave na tekmovanje ne morejo biti konkurenčni ostalim in enako velja 

tudi za podjetja oz. športne organizacije. Za dober rezultat je potreben dober poslovni načrt. 

Sodoben in inovativen pristop k načrtovanju predstavlja poslovni model Kanvas, ki omogoča 

hitro razumevanje in predvsem sistematičen razvoj poslovnega modela produkta ali podjetja 

(Wolf 2018). Gre za enostavno in učinkovito metodo, ki jo je razvil Alexander Oserwalder, 

prinaša pa tri ključne prednosti v primerjavi s poslovnim načrtom, in sicer hitrost, jedrnatost in 

prenosnost. Med drugim se tvorci poslovnega modela Kanvas izognejo slabostim, kot so 

nejasen zapis domnev, časovno zahtevna dolga besedila ipd. Poslovni model nam pomaga pri 

ugotovitvi, ali naša ideja predstavlja dobro poslovno priložnost (Kos 2019). 

Poslovni model Kanvas je sestavljen iz devetih gradnikov (slika 13): 

– ponudbe vrednosti, 

– segmentacije kupcev, 

– distribucijskih poti, 

– odnosov s kupci, 

– virov prihodkov,  

– ključnih virov, 

– ključnih aktivnosti, 

– ključnih partnerjev,  

– strukture stroškov. 
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Slika 13: Devet gradnikov poslovnega modela Kanvas s kratkim opisom 

Vir: Oblikovanje poslovnih modelov 2012, 

Https://oblikovanjeposlovnihmodelov.files.wordpress.com/2012/11/kanvas-poslovnih-modelov-slovenscina.jpg.
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Ker izdelek postane produkt za trg šele s poslovnim modelom, smo se za izdelavo poslovnega 

modela Kanvas odločili tudi v primeru naše izbrane aplikacije in ga bomo v četrtem delu 

zaključne projektne naloge tudi predstavili. Izdelali smo ga s pomočjo raziskave, ko smo po 

metodologiji vitkega podjetništva opravili intervjuje s potencialnimi kupci in uporabniki ter 

izluščili za nas najpomembnejše podatke.  

4.1 Ponudba vrednosti 

Ponujena vrednost je vsekakor eden najpomembnejših gradnikov poslovnega modela Kanvas, 

česar smo se pri izdelavi modela zavedali tudi v našem primeru. Ključne koristi in 

funkcionalnosti izbrane aplikacije so podrobno predstavljene že v poglavju 3. Na podlagi 

proučene teorije in rezultatov raziskave smo izbrano aplikacijo nadgradili do te mere, da 

zadovoljimo čim več potreb kupcev, predvsem pa ponudimo rešitve za najpogostejše težave, s 

katerimi se športne organizacije soočajo.  

Izbrana aplikacija tako v prvi vrsti omogoča: 

– Izboljšano delovanje organizacije (baza članstva, QR čitalec, stična točka za 

komunikacijo, izobraževanje na daljavo itd.). 

– Dodaten pritok sponzorskih sredstev (personalizirano ciljanje, pregled učinkovitosti, 

dodatne sponzorske aktivacije itd.). 

– Razvoj novih priložnosti in prihodkov prek uporabe podatkov (lastna baza podatkov, 

ciljno komuniciranje itd.). 

– Neposredno komunikacijo z navijači (e-vstopnice, prenos dogodkov v živo, komunikacija 

z obiskovalci tudi po dogodku itd.). 

– Boljši izkoristek na dogodkih (spodbujanje nakupov na dogodku, organizacija nagradnih 

iger itd.).   

4.2 Segmentacija kupcev  

Prezgodnja izbira segmenta posameznih skupin kupcev je lahko pogubna. Kot smo že omenili 

v točki 3, se deli naše izbrane aplikacije že uporabljajo v namen izobraževanja v bankah in na 

Univerzi v Novi Gorici, del se uporablja tudi pri reševalcih v zdravstvu, a naš cilj je prodreti na 

novo področje. Temu primerno smo po metodologiji vitkega podjetništva izpeljali raziskavo, v 

katero smo vključili posameznike, ki so dejavni v športu in pripadajo določeni športni 

organizaciji (priloga 2).  

V raziskavo smo vključili tako potencialne kupce kot tudi uporabnike. Skupaj z njihovo 

pomočjo smo preverjali potrebo po digitalni preobrazbi športnih organizacij in hkrati 

razpravljali o nalogah, ki jih morajo opravljati, ter kaj vse jim lahko ponudimo mi, da bi jih kar 

najbolj razbremenili. Intervjuji, ki smo jih opravili, so v večini pokazali, da se ljudje zavedajo 
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predstavljene problematike in da zanimanje za nakup izbrane pametne mobilne aplikacije oz. 

produkta obstaja. 

Ključne ugotovitve na podlagi opravljene raziskave predstavljamo v spodnjih alinejah:  

– 100 odstotkov intervjuvanih (12/12) vidi možnost za napredek pri optimizaciji delovnih 

procesov znotraj društva, v katerega so včlanjeni. 

– Izbrana aplikacija bi olajšala delovne procese tako kupcem kot tudi uporabnikom. 

– Najbolj priljubljena funkcionalnost izbrane aplikacije je beleženje prisotnosti s pomočjo 

QR kode. 

– Povprečna starost in spol članov društev ne vplivata na potrebo po nakupu izbrane 

aplikacije. 

– Sistem in funkcionalnosti bo treba prilagajati vsaki športni organizaciji posebej. 

– Strah pred zlorabo osebnih podatkov še vedno obstaja. Tako meni 10 od skupno 12 

intervjuvanih (83 %).  

– Številčnejša kot je športna organizacija, večja je potreba po nakupu izbrane aplikacije. 

– Zgolj 13 odstotkov športnih organizacij (1/8), ki so bile del raziskave, se lahko pohvali z 

lastno digitalno platformo. 

Naše segmente ločimo na dve večji skupini. Prvo predstavljajo športna društva, klubi in 

nacionalne panožne športne zveze, drugo pa organizatorji večjih športnih prireditev, tako 

profesionalnih kot tudi rekreativnih.  

4.3 Distribucijske poti 

Izbrana aplikacija je bila prvič uradno predstavljena že leta 2019 na slovenskem podjetniškem 

skladu Ministrstva za gospodarstvo, kjer smo za njen razvoj pridobili tudi sredstva Evropskega 

sklada. Ocena ideje in gradnje je bila odlična. Naše širjenje na novo področje, tj. športne 

organizacije, je v letošnjem letu močno oviral virus Covid-19, ki pustoši po vsem svetu. Še 

naprej se bomo trudili izbrano aplikacijo predstaviti na čim več športnih dogodkih in 

prireditvah. 

Z bodočimi kupci nameravamo v največji meri komunicirati kar neposredno preko izbrane 

aplikacije, do potencialnih novih kupcev in uporabnikov pa želimo pristopiti na način, 

kakršnega smo izbrali za izpeljavo raziskave v naši zaključni projektni nalogi. Želimo si osebni 

stik s stranko, ji izbrano aplikacijo čim bolj celovito predstaviti in ji ponuditi tudi možnost 

preizkusa. Potencialne kupce bomo poizkušali doseči tudi preko družbenih omrežij in spletnih 

medijev.  
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4.4 Odnosi s kupci 

Kot smo omenili že v poglavju 4.3, želimo s kupci vzpostaviti tudi osebni odnos, ne le 

poslovnega. Zavedamo se namreč, da je v poplavi mobilnih aplikacij in platform, ki ponujajo 

podobne rešitve kot naša, ključnega pomena vzpostaviti dober odnos s (potencialnim) kupcem 

in se od ostalih ponudnikov po nečem razlikovati. Pomembno se nam zdi, da potencialnemu 

kupcu ne predstavimo zgolj naše pametne aplikacije, temveč ga tudi podučimo o prednostih, ki 

jih prinaša digitalizacija, ter predstavimo možnosti in ideje za lažje pokrivanje stroškov. Tu 

želimo izpostaviti predvsem dejstvo, da prihaja v športu veliko sredstev za digitalno preobrazbo 

organizacij iz strukturnih skladov. 

S kupci si želimo vzpostaviti odkrit odnos in na njem tudi graditi. Pri našem produktu je zelo 

pomembno redno prejemanje povratnih informacij s strani strank in hitro prilagajanje sistema. 

Za pomoč in podporo strankam bo skrbela podporna ekipa, s katero bodo lahko uporabniki v 

stik stopili tako preko izbrane aplikacije kot tudi preko telefonske številke.  

4.5 Viri prihodkov  

Glavni viri prihodkov so v našem primeru športne organizacije in njihovi sponzorji, ki preko 

sistema pridejo do podatkov in do baz članstva, ki jim lahko kadarkoli in kamorkoli pošljejo 

določeno informacijo ter jim omogočijo dvosmerno komunikacijo. Za razliko od Facebooka in 

ostalih družbenih omrežij vsi podatki ostanejo zgolj znotraj organizacije. Poslovni model 

temelji na mesečni licenčnini in vzdrževalnini, odvisno od števila uporabnikov. Za začetek je 

treba plačati tudi prilagoditev sistema na določeno organizacijo (baze skupin in članov, prenosi 

v živo, konference, kuponi itd.). Izključno po dogovoru s posamezno športno organizacijo je 

možen še kakšen vir prihodkov, a v osnovi ni načrtovan. 

4.6 Ključni viri  

Da bomo svojim strankam lahko zagotovili predstavljeno vrednost, uporabili zapisane 

distribucijske kanale in skrbeli za dober odnos s kupci, potrebujemo številne vire. Materialne 

vire predstavlja tehnologija, brez katere naše delo ni možno. Tu velja izpostaviti strežnike, 

računalnike in telefone. Za vzpostavitev stika s potencialnimi kupci je v prvi vrsti potrebna 

prodajna ekipa, aplikativni sistem pa zahteva razvojno ekipo, ki skrbi za nenehne izboljšave in 

predvsem prilagajanje sistema kupcu, ter človeka ali skupino ljudi za podporo. Ta skrbi za 

vsebino ter ureja želje in odnose med razvijalci in kupci.  

4.7 Ključne aktivnosti  

Več kot je posameznih gradnikov poslovnega modela Kanvas izpopolnjenih in premišljeno 

zastavljenih oz. oblikovanih, več je možnosti, da svoje cilje dosežemo. Kljub temu velja kot 
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enega najpomembnejših izpostaviti ključne aktivnosti, s katerimi med drugim sploh 

omogočimo našo ponudbo vrednosti. Naše ključne aktivnosti so prodaja oz. pridobivanje 

kupcev, izobraževanje uporabnikov, reševanje težav oz. podpora uporabnikom ter razvijanje in 

neprestano prilagajanje sistema kupcu. Med aktivnosti spada še ostala priprava vsebine ter skrb 

za ohranjanje želenega odnosa s kupcem.  

4.8 Ključni partnerji  

Z vidika same optimizacije izbrane aplikacije in ne nazadnje s tem tudi poslovanja predstavljajo 

naše ključne partnerje športna društva in klubi. Njihova potreba po določenih funkcionalnostih 

nas bo nenehno vodila k napredku in izboljšavam, ki bodo njim koristili pri delovanju 

organizacije, nam pa prinašali rast in olajšali pridobivanje novih kupcev. V tem pogledu kot 

ključne partnerje vidimo tudi športne in nacionalne zveze ter vse večje športne in druge 

prireditve, na katerih bi se lahko deli naše pametne aplikacije ali uporabljali ali pa vsaj 

predstavili. 

4.9 Struktura stroškov  

Naše poslovanje je povezano tako s fiksnimi kot tudi z variabilnimi stroški. Velika večina 

stroškov bo nastala zaradi ključnih virov, ki smo jih že izpostavili v poglavju 4.6. Med fiksne 

stroške uvrščamo zakup strežnika, najemnino za pisarniški prostor, plače za prodajno ekipo, 

delo razvojnega tima ter zaposlene, ki bodo skrbeli za podporo strankam. Med variabilnimi 

velja izpostaviti razvoj novih stvari za vsakega kupca posebej. Kot je v nalogi večkrat že 

zapisano, želimo funkcionalnosti izbrane aplikacije v čim večji meri prilagoditi potrebam 

kupcev. Kljub temu, da so potrebe in zahteve kupcev vse večje, računamo, da bodo sčasoma ti 

stroški manjši. Pričakujemo, da bo prišlo do ekonomije obsega, saj bo z razvojem določene 

nove funkcionalnosti ta prišla v poštev za več kupcev hkrati. Enkratni strošek bo predstavljal 

nakup potrebne opreme (računalniki, telefoni, tablice itd.), ki jo bodo zaposleni potrebovali za 

nemoteno opravljanje svojega dela. 
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5 SKLEP 

Ljudje se v današnjem času na dnevni ravni srečujemo s pametnimi mobilnimi aplikacijami, s 

katerimi si ali krajšamo svoj vsakdan ali pa z njimi najdemo lažjo in učinkovitejšo pot za 

opravljanje številnih dnevnih opravil. Število uporabnikov in njihova pričakovanja ves čas 

naraščata, kar številne organizacije ne glede na njihovo področje delovanja sili k digitalni 

preobrazbi.  

Teoretična izhodišča v zaključni projektni nalogi so vključno z rezultati naše raziskave potrdila 

naše predhodno razmišljanje o tem, da digitalna transformacija športnih organizacij v bližnji 

prihodnosti ni le priporočena, temveč skorajda nujna za njihovo preživetje oziroma obstoj. 

Športna društva in klubi, ki smo jih vključili v raziskavo, se ne glede na njihovo velikost ali 

raven profesionalnosti tega zavedajo.  

Čeprav je vsem obravnavanim organizacijam v raziskavi skupno, da jih najdemo na športnem 

trgu, je pomembna ugotovitev ta, da se potrebe po uporabi določenih funkcionalnosti od 

organizacije do organizacije razlikujejo. Vsaki organizaciji se v svojem delovnem okolju zdi 

povsem nesmiselno imeti zapise, vtičnike in delovne prostore, ki jih ne potrebuje, kaj šele, da 

bi bila zanje pripravljena plačevati. To pomeni, da bo potrebno delovno okolje v izbrani 

aplikaciji prilagoditi vsaki športni organizaciji posebej.  

Eno od pomembnejših spoznanj, do katerih smo prišli, je, da bo kljub temu, da nas tehnologija 

spremlja na vsakem koraku in premika meje mogočega, tudi v prihodnosti človek tisti, ki bo pri 

odnosu s kupci odigral ključno vlogo. Vse kaže, da celo pomembnejšo kot kadarkoli doslej. To 

nas navdaja z optimizmom, saj to pomeni, da imamo ob ustreznem znanju ter z motivirano in 

usposobljeno ekipo vse možnosti za poslovni uspeh.  
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PRILOGE 

Priloga 1          Gradniki aplikacije in njihova uporaba 

Priloga 2          Okvirni potek izvedbe raziskave 
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Gradniki aplikacije in njihova uporaba 

Uporabniške funkcionalnosti aplikacije 

Pasica z izpostavljenimi vsebinami  

Personaliziran prikaz uporabnikovih dodeljenih vsebin – dogodkov, dogodka v živo.  

Moje skupine 

Seznam in tip uporabnikov skupin, npr. košarkarski klub, društvo, vadba za starejše. 

Moji dogodki 

Seznam in tip uporabnikovih skupin, dogodkov (datum, slika, naslov, kratek opis dogodka, QR 

vstopnica, prenos v živo, pridem/ne pridem, seznam članov, pogovor, spored itd.). 

Moje vstopnice 

Seznam uporabnikovih že kupljenih vstopnic (datum, slika, naslov, kratek opis, QR koda) – 

vstopnico se porabi z uparitvijo dveh telefonov prek QR kode.  

Moje ugodnosti/kuponi pri partnerjih 

Seznam uporabnikov veljavnih oz. neizkoriščenih kuponov (datum veljavnosti, slika, naslov, 

kratek opis, QR koda) – kupon se porabi z uparitvijo dveh telefonov prek QR kode. 

Novice  

Seznam vseh novic, urejenih po času in namenu (datum vnosa, slika, naslov, kratek, ciljna 

skupina, avtor). 

Izobraževanja  

Seznam in tip uporabnikovih skupin, izobraževanj (naslov, slika, delovni prostor). 

Obveščanje 

Preko ciljnih seznamov uporabnikov 

To orodje je vidno le administratorju ali uredniku. Urednik oblikuje seznam naslovnikov (angl.: 

mailing) ter določi ciljno skupino uporabnikov, ki prejmejo obvestilo. Na seznamu naslovnikov 

so na voljo filtri uporabnikov oz. skupin, ki to obvestilo prejmejo na svoj elektronski naslov in 

preko mobilne notifikacije v realnem času.  

Znotraj skupine 

Obveščamo lahko tudi uporabnike v izbrani skupini. To orodje je namenjeno trenerjem ali 

urednikom, lahko tudi uporabnikom znotraj skupine in je omejeno le na uporabnike, ki imajo 

dostop do skupine. Ločimo: 
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- Na zahtevo 

Pošljemo tekstovna sporočila vsem ali le določenim uporabnikom znotraj skupine. Uporabniki 

lahko dobijo e-sporočilo ali pa obvestilo znotraj platforme ter potisno sporočilo na napravi (v 

primeru iOS ali Android aplikacije). Možnosti se izberejo ob pošiljanju sporočila. 

- Avtomatsko  

Platforma pošlje prednastavljeno obvestilo ali spremembe o novih vsebinah v skupini vsem 

članom ali urednikom znotraj skupine. Čas pošiljanja ali čas ponavljanja se lahko nastavi.  

Pijava uporabnika na personalizirana (prednastavljena) obveščanja 

Uredniki oz. administratorji lahko pripravijo prednastavljena obveščanja, na katera se lahko 

uporabniki po želji prijavijo. Ob prijavi na novice je prijava vidna na profilu, kjer se uporabnik 

lahko tudi odjavi. Uredniki/administratorji lahko pripravijo sezname naslovnikov in jih 

obveščajo o novicah, tekmah ali treningih na današnji dan. Ta sporočila so personalizirana, kar 

pomeni, da uporabnik vidi le vsebine, do katerih ima dostop.  

Novice/posti  

Na platformi je mogoče objavljati novice na več mestih: v javnem delu ali znotraj skupin. 

Novice iz javnih delovnih prostorov se lahko delijo na Facebook, medtem ko novice iz skupin 

niso dostopne nečlanom in tako niso primerne za deljenje na socialnih omrežjih. Vsak 

uporabnik vidi le tiste novice, do katerih je upravičen. Primer: vidi le novice iz javnega dela ter 

iz tistih skupin, katerih član je. Vnos novic ima izbrane metapodatke, s katerimi se lahko filtrira 

oz. izpostavlja novice na različnih mestih na platformi. To je uporabno za personalizirane 

prikaze novic le določeni skupini ali pa za personalizirane »e-mailinge«.  

Novice imajo privzeto možnost komentiranja vseh registriranih članov. Novice so lahko 

objavljene v javnem delovnem prostoru, da so na voljo tudi neregistriranim uporabnikom, ali 

pa v zaprtih skupinah, kjer so dostopne le članom. Komentarji so vidni avtomatsko, 

administrator jih lahko moderira. Komentarje lahko objavljajo le prijavljeni uporabniki. Na 

novico je možno pripeti tudi anketo, ki je sestavljena iz vprašanj ter možnih odgovorov. 

Anketiranec lahko glasuje le enkrat. Na anketo lahko odgovarjajo le prijavljeni uporabniki. Po 

odgovoru so vidni rezultati.  

Skupina 

Nad skupinami bdijo administratorji in trenerji. Gre za povsem zaprte skupine, do katerih imajo 

dostop le člani posamezne skupine. Namen skupin je komuniciranje znotraj posamezne 

moštvene selekcije, potrjevanje prisotnosti na treningih in tekmah ter dodajanje novic ali 

dogodkov znotraj posamezne skupine. Uporabniki se lahko v skupinah pogovarjajo v realnem 

času.  
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Posamezna skupina je organizirana tako, da so na voljo funkcionalnosti: 

 Dodajanje vsebine:  

- trening, 

- tekma, 

- dogodek, 

- video, 

- novica, 

- tekst in 

- mapa. 

 Dodajanje in urejanje baze članov skupine (urejanje pravic znotraj članov skupine). 

 Pogovor (angl.: chat) znotraj skupine. 

 Obveščanje. 

 Potrjevanje prisotnosti za vsak trening ali tekmo za vsakega člana posebej. 

Dogodek 

Pri dogodku kot tipu vsebine so predvidene naslednje funkcionalnosti:  

 Dodajanje vsebine: 

- video, 

- novice, 

- obvestila, 

- kuponi, 

- vstopnice, 

- prenos v živo, 

- uporabniški posti. 

 Dodajanje in urejanje baze članov skupine (urejanje pravic znotraj članov skupine). 

 Pogovor (znotraj skupine). 

 Obveščanje. 

 Pregled nad vstopnicami in kuponi. 

Pravice uporabnikov 

Uporabniki znotraj vsake skupine imajo svoje uporabniške pravice, ki določajo, kaj uporabnik 

v skupini lahko počne. Prednastavljeni tipi pravic za uporabnike znotraj skupin ali delovnih 

prostorov so:  

- administrator (vse pravice v sistemu), 

- urednik (pravice za dodajanje vsebin v delovnih prostorih (angl.: workspace)), 

- trener (vse pravice v skupini; urejanje vsebin in uporabnikov) in 

- udeleženec (ogled in podajanje povratnih informacij). 
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Koledar 

Na platformi je možen dostop do koledarja v tipičnem koledarskem pogledu, kjer so prikazani 

vsi dogodki (tekme, treningi in ostali dogodki). Tak koledar je personaliziran, kar pomeni, da 

uporabnik vidi samo dogodke, do katerih ima dostop. Uporabnik lahko tako hitro najde dostop 

do treninga ali tekme, do katerih je upravičen. 

Ugodnosti 

V delovnih prostorih ter skupinah, kjer je to omogočeno, je možno objavljati ugodnosti 

partnerjev. Vsaka ugodnost, ki se prikaže uporabniku, je presonalizirana in je izdana za vsako 

vsebino tipa kupon za vsakega uporabnika enkrat. Na ugodnost oz. kupon se izpisuje tudi 

personaliziran status kupona, datum veljavnosti, ime dogodka ter QR koda za skeniranje. 

Kupon velja za enkratno uporabo in ni prenosljiv.  

Urednik/administrator prejme orodje, s katerim lahko skenira kupone uporabnikov. S tem se 

kupon unovči ter zabeleži v statistiko. Uporabniku se takoj po porabi spremeni stanje. Urednik 

lahko vidi zgodovino stanja skeniranih kuponov znotraj skupine, v kateri ima pravico 

skeniranja. 

Nagradne igre 

V javni delovni prostor ali v skupino je možno naložiti vsebino kot je nagradna igra. Sestavljena 

je iz naslova, html opisa ter vprašanja z možnimi odgovori. Vsak uporabnik lahko glasuje le 

enkrat. Ko je nagradna igra končana, so na voljo rezultati s prikazom pravilnega odgovora. 

Organizator lahko v opis dopiše zmagovalce ali priloži tekst o opravljeni nagradni igri. Na voljo 

je tekst s splošnimi pogoji, ki se odpre v novem okencu. Nagradna igra lahko poteka tudi med 

živim dogodkom, saj uporabnik prejme mobilno obvestilo. 

Potrjevanje dogodkov/sestankov  

Za statistiko obiskov na dogodkih je na voljo modul za vodenje prisotnosti. Vse dogodke je 

treba objaviti v skupinah za katere so pomembni. V tem primeru bodo uporabniki prejeli 

dogodke znotraj skupine, ki ji pripadajo. Ob izbranem treningu bodo lahko izbirali med 

možnostmi »pridem« ali »ne pridem« ter navedli razlog morebitne odsotnosti iz spustnega 

menija. Vsak uporabnik bo lahko sporočil status le zase, časovno pa je omejeno oddajanje 

statusa do začetka dogodka. 

Urednik/administrator lahko statuse spreminja kadarkoli in na zavihku »Dogodek« lahko 

natančno pogleda trenutno seznam prisotnosti ter ureja statuse in razloge odsotnosti. Vsak 

dogodek ima privzeto nastavljeno, da uporabnika obvesti določen čas pred nastavljenim 

datumom dogodka. Uporabnik prejme e-mail z direktno povezavo do vsebine, kjer označi svoj 

status. Dogodki so prikazani tudi na koledarju uporabnika.
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Pogovori 

Uporabniki se lahko v skupinah udejstvujejo skupinskega pogovora med člani skupine, lahko 

pa se znotraj skupine povežejo tudi v osebne (1 na 1) pogovore. V takem pogovoru se 

neposredno pogovarjata izbrana uporabnika. Sprožijo se tudi obvestila, če uporabnik še ni v 

zasebni skupini. Vsi začeti pogovoru se izpišejo v meniju »Pogovori«. Znotraj zasebnega 

pogovora si lahko uporabnika tudi izmenjujeta datoteke. 

Knjižica znanja 

To je prostor, kjer lahko različni uredniki objavljajo najrazličnejše vsebine trajnejšega značaja, 

ki so na voljo vsem uporabnikom na platformi. Te vsebine morajo biti pravilno označene z 

metapodatki, da jih lažje najdemo. Objavljene datoteke ali vsebine so lahko video, slika, avdio, 

pdf dokument, interaktivna vsebina ipd. Videovsebine je možno tudi označiti z oznakami na 

časovnici. Vsaka oznaka vsebuje slikico, veliko sliko, naslov ter opis. Prilagojen je tudi 

uporabniški vmesnik z iskalnikom, ki omogoča lažje iskanje po velikem številu datotek po 

različnih vsebinah. 

Prenos v živo 

Podprto je objavljanje v živo. Urednik/administrator lahko v delovnih prostorih ali skupinah 

objavi poseben tip videovsebine, kamor lahko s kamere ali računalnika pošiljamo videoslike v 

živo. Tak tip vsebine lahko med prenosom tudi osvežujemo in objavljamo rezultat ali kratke 

pisne komentarje na tekmo. 

Administracija 

Modul za administracijo je namenjen pregledu akcij vsakega uporabnika posebej ali pa pogledu 

na skupino ter njeno aktivnost.
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Okvirni potek izvedbe raziskave 

V raziskavo smo vključili 12 posameznikov, ki so dejavni v športu in pripadajo določeni športni 

organizaciji na območju Škofje Loke. Štirje intervjuvanci so predstavljali potencialne kupce (tj. 

športno društvo), osem je bilo potencialnih uporabnikov, med katere štejemo športnike, 

trenerje, klubske delavce in ostale člane društva. Skupaj je bilo v raziskavo zajetih osem 

različnih športnih društev, in sicer iz naslednjih panog: 

– balinanje, 

– košarka, 

– krosfit, 

– nogomet, 

– odbojka,  

– rokomet,  

– skvoš, 

– tenis. 

Intervjuji so bili polstrukturirani in sestavljeni iz dveh delov: 

– pogovor pred preizkusom izbrane aplikacije (prvi del), 

– pogovor po preizkusu izbrane aplikacije (drugi del).  

Okvirni seznam vprašanj za izvedbo raziskave (prvi del): 

1. Koliko članov je v vašem društvu in kakšna je njihova povprečna starost? So v vaše 

društvo včlanjeni predstavniki obeh spolov? 

2. Kako ste zadovoljni z organizacijo v vašem društvu? Vidite prostor za napredek in 

optimizacijo delovnih procesov? 

3. Kako dobro ste seznanjeni s pojmi digitalno, digitalizacija in digitalna transformacija? 

Na kaj najprej pomislite ob besedi digitalizacija? 

4. V zadnjih letih dajejo številne panoge v Sloveniji digitalizaciji vse večji pomen. 

Mislite, da je digitalizacija potrebna tudi v slovenskem športu?  

5. Kako bi člani vašega društva sprejeli prehod iz analognega na digitalni sistem? Mislite, 

da še vedno obstaja strah pred zlorabo osebnih podatkov? 

6. Kaj menite o uvajanju tehnologije (VAR, takojšnja ponovitev, sokolje oko itd.) na 

športnem trgu? Ste privrženec sprememb v vaši športni panogi ali zagovarjate 

tradicionalne metode? 

7. Pri katerih opravilih se srečujete z digitalnimi platformami? Kako do njih najpogosteje 

dostopate (prek računalnika, tablice ali mobilnega telefona)? 

8. Kakšen je vaš prvi vtis po predstavitvi izbrane aplikacije in ob pogledu nanjo? 
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Okvirni seznam vprašanj za izvedbo raziskave (drugi del): 

1. Za vami je preizkusno obdobje. Kakšno je vaše mnenje o izbrani aplikaciji? 

2. Menite, da bi izbrana aplikacija s svojim prispevkom in funkcionalnostmi lahko 

pripomogla k optimizaciji delovnih procesov v vašem društvu? 

3. Kaj v izbrani aplikaciji najbolj pogrešate in katera funkcionalnost vam je najbolj všeč? 

So v njej deli oziroma funkcionalnosti, ki jih ne potrebujete? 

4. Je bilo med vašim preizkusom veliko nejasnosti? Bi člani vašega društva za uporabo 

aplikacije potrebovali večurno izobraževanje?  

5. Kakšni so vaši predlogi za izboljšavo izbrane aplikacije?  

6. Se vam zdi, da je izbrana aplikacija bolj kot za športni trg primerna za katero drugo 

področje? 

7. Bi izbrano aplikacijo ali njene dele priporočali prijateljem iz drugega športnega 

društva? 

8. Bi se odločili za nakup izbrane aplikacije, v kolikor bi vi odločali o tem in bi hkrati vaš 

proračun to omogočal? 
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