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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava sponzoriranje v športu, ki v današnjem času postaja za podjetja in 

športnike vse pomembnejše pri njihovem vsakodnevnem udejstvovanju. Namen magistrske 

naloge je preučiti temeljne elemente športnega sponzoriranja ter zasnovati t.i. koncept 

sponzoriranja med podjetjem ter vrhunskim športnikom z namenom zaposlitve športnika po 

končani športni karieri. V prvem delu naloge so predstavljena teoretična izhodišča, ki so 

povezana s sponzoriranjem v športu v povezavi z zaposlovanjem športnikov. V drugem delu 

naloge pa smo s pomočjo kvalitativne metodologije, s pomočjo individualnih intervjujev, 

obravnavali to tematiko ter na koncu podali predloge skupaj s prispevkom k stroki. S pomočjo 

naloge smo ugotovili bistvene prednosti tovrstnega sodelovanja ter zasnovali predlog, za 

katerega smo prepričani, da bi v praksi lahko zaživel. 

Ključne besede: sponzoriranje, vrhunski športniki, podjetja, kariera, zaposlitev, sponzorske 

pogodbe. 

SUMMARY 

Master thesis deals with sponsorship in sports, which nowdays for companies and athletes is 

becoming very important in their daily activities. The purpose of the master thesis is to 

examine the basic elements of sports sponsorship, and to include theese into the concept of 

sponsorship between the company and the athletes for the purpose of employment of the 

athlete after finishing their sports career. In the first part of the thesis we present the 

theoretical foundations that are associated with the sponsorship of sport in relation to the 

recruitment of athletes. In the second part of the thesis we are using qualitative methodology, 

through individual interviews dealt with this topic and finally made proposals along with the 

contribution to the profession. With the help of the tasks we found significant advantages of 

this type of cooperation and designed a proposal which we believe to be a practical reality. 

Keywords: sponsorship, top athletes, companies, career, employment, sponsorship 

agreements. 
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1 UVOD 

Menimo, da so številni vrhunski športniki po končani športni karieri prepuščeni samemu sebi 

in nimajo prave vizije ter pravih možnosti za zaposlovanje. Mnogi nimajo izobrazbe, delovnih 

izkušenj, imajo pa veliko drugih prednosti, s katerimi bi lahko prispevali k uspešnemu 

delovanju različnih organizacij. Ocenjujemo, da se organizacije ter potencialni sponzorji 

oziroma sponzorji vrhunskih športnikov ne zavedajo koristi, ki jim jih lahko prinesejo njihovi 

sponzoriranci. Iz tega razloga smo želeli v magistrski nalogi pripraviti in analizirati poseben 

koncept sodelovanja med sponzorjem in sponzorirancem. Takšnega koncepta nismo zasledili 

nikjer v Sloveniji, prav tako tudi ne v tujini.  

Brenčič Makovec (2008, 24) ugotavlja, da v podjetjih (tudi v Sloveniji) radi poudarjajo, da so 

razlogi za sponzorstva del družbene odgovornosti, ki jo ima podjetje do svojega okolja,  

lokalnega, regionalnega ali celo globalnega. A sponzorstvo še zdaleč ne bi bilo tako 

razširjeno, če bi za odločanje o sponzorstvu prevladoval zgolj družbeni dejavniki. To velja 

tudi za šport na najvišji ravni, kjer so v ospredju poslovni interesi vpletenih subjektov. 

Sponzorstvo je namreč dolgoročna naložba in ne le sredstvo, s katerim podjetje dokazuje 

družbeno odgovornost.  

Celebič (Adecco b. l. b, 2) pravi, da podjetja, ki iščejo nove zaposlene, od potencialnih 

kandidatov za delovna mesta pričakujejo podobne sposobnosti kot od vrhunskega športnika, 

na primer vztrajnost, predanost delu, sposobnost prenašanja psihičnih pritiskov, ciljna 

usmerjenost. Če v poslovnem svetu srečamo bivšega športnika v vlogi poslovneža, smo lahko 

prepričani, da bo svoje osebnostne lastnosti, ki jih je razvil na športnem področju, prenesel v 

poslovno okolje. Vzemimo na primer košarkarja. Uspešni košarkar je pripravljen trenirati ure 

in ure, uspešni poslovnež je pripravljen delati do poznih večernih ali zgodnjih jutranjih ur. 

Oba pa imata pred seboj le en cilj: uresničiti svoje cilje, ki pa pri uspešnih običajno niso 

majhni. Nadalje, oba odlikuje sposobnost, da zdržita psihične pritiske, športnik tiste, ki 

nastopijo pred tekmovanje, poslovnež tiste pred velikimi poslovnimi odločitvami in bitkami 

za posel. Nenazadnje je poslovna terminologija prevzela nekaj športne terminologije, 

nemalokrat namreč v literaturi in dnevnem časopisu govorijo o tekmi za kupca, o tekmecih v 

panogi.  McKnight in drugi (2009, 63) pravijo, da se upokojitev vrhunskega športnika pogosto 

spregleda, kljub temu, da pomeni pomembno življenjsko razpotje vrhunskega športnika. Za 

aktivne športnike je staranje pomemben proces, ki obsega fiziološko-biološke, psihološke in 

socialne vidike. Na športno kariero proces staranja deluje zavirajoče. Starost, pri kateri 

športnik postane prestar za aktivno kariero, se med športi razlikuje. Športniki svojo 

tekmovalno kariero končujejo približno v isti starosti, kot njihovi vrstniki začenjajo kariero na 

drugih področjih, si ustvarjajo družine in domove. Zato je ta proces za športnika še bolj 

stresen.  

Na konec športne kariere vplivajo tudi psihološke komponente procesa staranja. Ugotavljajo, 

da lahko s starostjo upada športnikova motivacija. Športniki po koncu kariere pogosto 
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navajajo, da so dosegli vse postavljene in načrtovane tekmovalne cilje (Cecić Erpič, 2002, 57-

59). 

Največjo problematiko vrhunskih športnikov vidimo prav v situaciji, v kateri se znajdejo 

vrhunski športniki takrat, ko je njihova športna kariera končana. Z nalogo smo želeli 

analizirati težave s katerimi se srečuje vrhunski športnik, ko konča športno kariero in jih 

povezati s konceptom zaposlovanja športnikov po končani karieri. Torej, želeli smo zasnovati 

koncept, ki bi temeljil na predlogu, da je sponzor eden izmed možnih delodajalcev športnika. 

Tekom sponzorskega sodelovanja podjetja »izkoriščajo« številne ugodnosti svojih 

sponzorirancev, s katerimi si želijo povečati ugled svoje družbe, pospešiti prodajo ter številne 

druge možnosti sponzoriranja.  

Sponzorstvo za podjetje pomeni veliko prednost in učinkovito oglaševanje. Aaker in 

Joachimsthaler (2011, 202) sponzorstvo označujeta kot izjemno prednost v oblikovanju 

blagovne znamke. Medtem ko je oglaševanje lahko zelo vsiljivo in očitno plačljivo sporočilo, 

katerega namen je prepričevanje kupcev, lahko sponzorstvo postane del posameznikovega 

življenja. 

V nalogi smo s pomočjo kvalitativne metodologije povzeli to tematiko in s pomočjo 

intervjujev obravnavali problematiko, na koncu pa smo podali predloge za nadaljnje raziskave 

oziroma možnosti sodelovanja med sponzorji in sponzoriranci - športniki. Omejili smo se na 

pomembne vidike sponzoriranja in možnosti zaposlovanja športnikov po končani karieri. 

1.1 Namen raziskave 

Namen magistrskega dela je preučiti temeljne elemente športnega sponzoriranja in zasnovati  

t. i. koncept generalnega sponzoriranja med podjetjem ter vrhunskim športnikom z namenom 

zaposlitve športnika po končani športni karieri. S kvalitativnim pristopom smo preučili 

možnosti sodelovanja med vrhunskim športnikom in sponzorjem ter pridobili mnenja o 

predlaganem modelu ter analizirali in ugotovili prednosti in morebitne slabosti takšnega 

sodelovanja, za podjetja na eni strani ter vrhunske športnike na drugi strani.  

1.2 Cilj raziskave 

V raziskavi smo upoštevali naslednje temeljne cilje: 

· Raziskati in identificirati elemente odločanja, ki so ključni pri izbiri za sponzoriranje v 

športu s strani podjetij. 

· Predstaviti obstoječe modele sponzoriranja vrhunskih športnikov. 

· Prepoznati in analizirati potrebe za sodelovanje s strani športnikov ter podjetij. 

· Predstaviti model sponzoriranja z namenom zaposlitve športnika po končani športni 

karieri. 
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· Raziskati mnenja ključnih udeležencev raziskave o predlaganem modelu ter pridobiti čim 

več predlogov za nadaljnji razvoj modela. 

· Ugotovitve povezati v priporočila za nadaljnje raziskave te tematike ter le-te predstaviti 

podjetjem ter športnikom. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

· Katere so najpomembnejše koristi podjetij, ki se odločijo za sponzoriranje v športu? 

· Kakšne so izkušnje podjetij/vrhunskih športnikov z zaposlovanjem pri podjetju 

sponzorja?  

· Katere so prednosti vrhunskih športnikov pred ostalimi iskalci zaposlitve? 

· Kakšna konkretna delovna mesta, bi bila primerna za vrhunskega športnika, da bi ta lahko 

izkoristil svoje izkušnje, znanje in sposobnost?  

1.4 Izbira metode dela 

Teoretični del naloge vsebuje poglobljeno strokovno in znanstvenoraziskovalno analizo 

domače in tuje literature na temo  sponzoriranja v športu oziroma športnega marketinga v 

povezavi z zaposlovanjem podjetij. Strokovna literatura je s področja sponzoriranja, 

konkretneje s sponzoriranja v športu. Dodali smo tudi tiste vire, ki so za našo tematiko 

pomembni, torej strokovno literaturo s področja zaposlovanja podjetij. Informacije smo 

pridobili tudi iz člankov v znanstvenih revijah, ki se nanašajo na našo obravnavano tematiko. 

Pri pregledovanju obstoječe literature smo uporabili opisno metodo ter metodo povzemanja. 

V drugem, torej empiričnem delu naloge, smo se posvetili preverjanju raziskovalnih vprašanj. 

Glavni namen je bil ugotoviti ter povzeti razloge za sponzoriranje v športu ter v naš koncept 

dodati ideje, predloge intervjuvancev, kateri bi po našem mnenju še izboljšali naš predlog. 

Izvedli smo 8 polstrukturiranih intervjujev. V nalogi smo predstavili koncept sponzorskega 

sodelovanja med sponzorjem in vrhunskim športnikom in v ta namen smo v našo raziskavo 

vključili tudi subjekte, ki so vpleteni v sponzorsko sodelovanje, torej vrhunske športnike, 

nekdanje vrhunske športnike in sponzorje, predstavnike podjetij. Poudarek je bil na pridobitvi 

informacij, mnenj o predlaganem modelu ter pridobiti njihove ideje ter konkretne predloge, 

kako bi lahko predstavljen model sodelovanja, sponzoriranja v športu razvili  

Kot jedro raziskave nam predstavlja kvalitativna analiza.  
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1.5 Predpostavke in omejitve obravnavanja magistrske naloge 

Sponzoriranje v športu je priložnost za podjetja, da promovirajo svoje ime in preko športa 

dostopajo do svojih ciljnih kupcev. Šport je panoga, ki kroji življenje večine ljudi, bodisi 

aktivnih udeležencev – športnikov, bodisi oseb, ki samo spremljajo športne rezultate. 

Vrhunski športniki so v času njihove aktivne športne kariere promotorji sponzoriranih 

podjetij. Glavno težišče naše naloge pa je potek njihove poti po končani karieri in njihove 

možnosti, ki jim jih lahko ponudi podjetje, katerega sponzoriranci so bili v času njihove 

športne kariere. V nalogi smo predpostavljali, da si podjetja, ki so v obliki sponzorstev 

podpirala športnike v času njihovih karier, želijo takšno sodelovanje tudi po končani 

športnikovi karieri, v kolikor bi to za podjetje bilo izvedljivo. Športnik, ki se je odločil, da bo 

svojo športno kariero zaključil, pa si želi, da bi mu podjetje, ki ga je podpiralo v njegovi 

karieri, tudi po njej ponudilo pomoč in možnost zaposlitve, ki bi lahko pomenila nadaljevanje 

uspešnega sodelovanja s podjetjem. 

Omejitve, ki so se pojavile tekom naše raziskave: 

· omejitve glede pridobivanja podatkov o zaposlovanju in sponzorstvih s strani podjetij, 

zaradi zaupnosti podatkov, 

· raziskava bo temeljila na subjektivni presoji intervjuvancev, tako sponzorjev, vrhunskih 

športnikov ter nekdanjih vrhunskih športnikov, 

· rezultati bodo temeljili na pridobljenih vzorcih, ki pa jih ne bo mogoče posplošiti za 

celotno panogo ali vsa podjetja. 

V raziskovalnem delu se nismo omejili na določene športne panoge, ampak smo vključili 

vrhunske športnike iz različnih panog. V nalogi smo želeli pridobiti čim bolj širok spekter 

podatkov z različnih športnih panog.  

Ne glede na naštete omejitve smo z raziskavo prišli do rezultatov, ki so potrdili predpostavke 

ter pridobili odgovore na naša raziskovalna vprašanja. 
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2 VRHUNSKI ŠPORT  

Vrhunski športniki so zaradi svojega športnega, kot tudi medijskega nastopanja odlični 

komunikatorji, kar seveda podjetja vključujejo v svoje marketinške poteze. To poglavje smo v 

raziskovalno delo vključili z namenom, da prikažemo pomen športa za družbo in razsežnost 

športa, ki je vpeta v vsa področja življenja. Za raziskovalno delo je najpomembnejša 

perspektiva športa tista, ki je tesno povezana z marketingom podjetij. Športne dosežke 

vrhunskih športnikov želimo predstaviti predvsem zaradi njihove pomembne vloge v 

promociji športa in v promociji podjetij kot potencialnih sponzorjev vrhunskih športnikov. 

2.1 Pomen športa 

Šport je trenutno povsod po svetu prevladujoč pojem za dejavnost, ki daje poudarek predvsem 

gibanju in motoriki človeka. Šport je definiran na različne načine, vendar je po našem mnenju 

najpopolnejša definicija Športnega manifesta CIEPS-A
1
 iz leta 1968, ki pravi (Šugman, 

Bednarik in Kolarič 2002, 23):  

»Vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega različne 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.«  

Tušak in Tušak (1997, 94–95) šport opisujeta kot sestavljen družbeni pojav. Navajata, da je 

šport v današnji družbi neposredno odvisen predvsem od stopnje razvitosti družbene zavesti 

ljudi, od potencialnih vrednot športne aktivnosti in družbenih odnosov ljudi do teh vrednot. 

Poglavitni namen športa kot družbenega pojava avtor povezuje s športno aktivnostjo, ki je 

glede na merila družbenih potreb in vrednot ljudi le delno cenjena kot vrednota sama po sebi. 

Ponavadi ljudje športno aktivnost uporabljamo le kot sredstvo za doseganje splošnih in 

specifičnih družbenih ciljev. Avtorja razlikujeta več vrednostnih orientacij do športa: 

· Razvojni šport − športna aktivnost je sredstvo za pospeševanje in usmerjanje 

psihofizičnega in socialnega razvoja članov družbe. 

· Rekreativni šport − s športno aktivnostjo se ohranja psihofizična sposobnost posameznika 

na optimalnem nivoju. 

· Standardni šport − sekundarna aktivnost, ki ji ljudje stalno oziroma redno namenjajo večji 

del prostega časa. Poleg doseganja in ohranjanja optimalnega nivoja psihofizičnih 

aktivnosti je za športnike pomen aktivnosti tudi v doseganju odmevnih športnih 

rezultatov in s tem družbenih učinkov, ki ponavadi takšnim športnim rezultatom sledijo. 

· Vrhunski šport, ki v vsakodnevni praksi predstavlja tradicionalni in splošni model 

mišljenja o športu. 

                                                 
1
 Danes ICSSPE - Mednarodni svet za športno in telesno vzgojo Unesca. 
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2.2 Naraščajoči pomen športa kot družbene dejavnosti 

Peklar (2009, 23) meni, da današnji športni dogodki, poimenuje jih spektakli, pritegnejo 

toliko športnih navdušencev prav zaradi zabave in obtekmovalnih dejavnosti, kot so različne 

slovesnosti, plesne in navijaške točke ob polčasih, nagradne igre, idr. Vrhunski športniki so 

prevzeli vlogo zvezdnikov, saj se pojavljajo v številnih TV oddajah, dogodkih in različnih 

medijih ter ob drugih družbenih priložnostih. Številne znane osebnosti iz filmske in glasbene 

produkcije se dandanes udeležujejo športnih prireditev, ki so medijsko zelo podprte in kar 

pritegne večje število gledalcev na samih športnih dogodkih in pred TV sprejemniki. Zaradi 

vseh teh dejavnikov, je šport v zadnjih dveh desetletjih postal glavna atrakcija, tako za 

oglaševalce in z njimi povezane sponzorje športnih prireditev, športnikov.   

2.3 Vrhunski šport 

Najbolj primerno je vrhunski šport definiral avtor Bednarik (1999, 14–15), in sicer je vrhunski 

šport označil kot »produkt, ki služi za zadovoljevanje potreb drugih segmentov športa«: 

· Vrhunski šport zahteva trdo delo, mnogo odrekanja, sposobnosti za učinkovito razdelitev 

časa, delovanje v timu, zmožnosti sodelovanja z drugimi, veliko samozavesti in psihične 

stabilnosti. Vse te lastnosti, ki skoraj mejijo na skrajnost človeških zmožnosti, pripeljejo 

vrhunskega športnika do vrhunskosti. Vsi vedenjski vzorci v vrhunskem športu se 

prevzamejo od športih otrok in mladine ter od drugih udeležencev v športu. 

· Športni dogodki in dosežki vrhunskih športnikov pri vseh udeležencih, tako pri športnikih 

samih kot tudi pri gledalcih, vzbujajo izredno močna, pozitivna ali negativna čustva. 

Tekom takšnih dogodkov športniki postanejo zvezdniki, vzorniki, osebnosti, ki vplivajo 

na željo vseh, da se začnejo ukvarjati z določeno vrsto športne dejavnosti. Podoba 

vrhunskih športnikov lahko pozitivno vpliva na razvoj osebnosti, saj predstavlja 

uresničitev vseh naporov posameznika, lahko pa je takšen vpliv moralno dvomljiv. 

Predvsem pri otrocih in mladini se lahko skozi medije izmaliči in ustvari napačna podoba 

vrhunskega športnika in njegovih uspehov. Prav zvezdništvo vrhunskega športnika je 

tisto, ki lahko v največji meri vpliva na mladostnikovo osebnost. 

· Strokovne izkušnje, pridobljene v vrhunskem športu, so za kakovostni trening otrok in 

mladine ter športno rekreacijo, ključne. Vendar strokovnjaki svarijo pred prenosom vseh 

celostnih prvin vrhunskega športa na te oblike treningov. Takšni prijemi so pri takšnih 

treningih nesprejemljivi in nestrokovni.  

· Vrhunski športniki na vse športnike prenašajo željo po tekmovalnosti, po dosežkih in 

udejstvovanju. Pri tem se pokaže problem pretiranega poudarka tekmovalnosti in želje po 

zmagi pri otrocih in mladini. Poveličevanje uspeha posameznika je za ostale lahko znak 

neuspeha, še posebno, ker je šport pri mladih najpogostejši in najpomembnejši pokazatelj 

uspešnosti. Zmaga je nekaj lepega in dobrega, vendar je ne smemo poveličevati in 
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pretiravati. Prav poveličevanja zmage v vrhunskem športu je lahko v športu mladih 

usodno in škodljivo za čustveni razvoj otrok. 

· Vrhunski športniki so medijsko zelo izpostavljeni in veljajo za državne junake. Kot takšni 

so pomembni za promocijo države, veljajo za simbol nacionalnega in mednacionalnega 

gospodarstva in same športne panoge. Svet vrhunskega športa je ponavadi zmotno 

prikazan kot zvezdniški svet in možnost lahko doseženih zaslužkov. Pri mnogih to sproži 

negativne posledice in jih zavira pri doseganju lastnih ciljev in dosežkov. 

Vrhunski šport pa ima lahko tudi korist od ostalih razdelkov športa. Športni udeleženci so 

kupci številnih športnih izdelkov zato, ker jih promovirajo vrhunski športniki. Športni 

udeleženci pa so navadno tudi gledalci vrhunskih športnih dogodkov in njihovi največji 

oboževalci (Bednarik 1999, 14–15). 

Vrhunski šport je najvišja oblika človekove ustvarjalnosti in preizkušanja njegovih zmožnosti 

na področju šport, zato velja za dokazovanje zgornje meje človeških psihofizičnih 

sposobnosti. Pomemben vpliv pa ima zlasti pri vključevanju mladih v šport, saj vrhunski 

športniki predstavljajo vzornike, mnogi pa se poistovetijo z njihovimi dosežki, predvsem na 

nacionalni ravni (t. i. nacionalna identifikacija). Skozi dosežke na mednarodni ravni se skozi 

vrhunski šport lahko uresničujejo interesi države, kot je njena prepoznavnost. Vrhunski 

športni dosežki so pokazatelj razvitosti športne panoge, organiziranosti, vplivajo na športno 

industrijo, trgovino, turizem, medije. Dosežki so velikokrat tudi tisti, ki usmerjajo načine 

preživljanja prostega časa posameznikov. Razsežnost vrhunskega športnega dosežka je 

mogočna, saj je odraz sposobnosti športnika, trenerja, danih materialnih in finančnih 

zmožnosti in trdega ter načrtnega dela in vztrajnosti (Nacionalni program športa v Republiki 

Sloveniji 2011−2020 2010, 22−23).  

Globočnik (2012, 9) meni, da glede na mednarodna merila vrhunskega športa lahko 

vrhunskost pripišemo le redkim športnikom. Takih športnikov je v % malo (1 %), vendar je 

dejstvo, da se vrhunskost ne more meriti z odstotki. Globočnik zaradi napačnih predstav 

vrhunskosti poudarja, da med vrhunske športnike ne moremo prištevati tistih, ki so redno in 

sistematično aktivni v tako imenovanem tekmovalnem športu. Število teh je v razponu med 

2,9 % in 5 % populacije odraslih (nad 18 let), po podatkih izračunanih na podlagi 

Statističnega letopisa iz leta 1996, to pomeni med 56.844 in 98.007 državljanov Republike 

Slovenije. Odkar se športna rekreativna dejavnost v Sloveniji raziskovalno spremlja, so 

številke že dvajset let praviloma enake. 

Kadar vrhunski športnik doseže pomembne rezultate v športu, kjer sodelujejo športniki iz 

držav celega sveta, ima to izreden vpliv na samozavest celotnega naroda, katerega del je 

športnik. Takšen dogodek v vrhunskem športu je zelo odmeven in vpliva na vse športnike kot 

tudi gledalce. Kot medijsko izpostavljene osebnosti so vrhunski športniki pomembni 

promotorji naroda, države, nacionalnega in mednacionalnega gospodarstva na različnih 
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področjih, tudi na tržnih. Realno gledano je vrhunski šport namreč tudi posel in brez pomoči, 

predvsem finančne, ne more delovati. Promocija vrhunskih športnikov, športne opreme, 

zdrave prehrane, priljubljenost športnih programov v medijih, odmevnost uspehov 

posameznikov in skrb ljudi za njihovo zdravje povzročajo, da se s športom srečujejo vsi tako 

aktivno kot tudi pasivno (Kovač 1995, 34, povz. po Globočnik 2012, 10).   

2.4 Slovenski šport v številkah in njegov razvoj 

V Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (2000, Uradni list, št. 24/2000) je šport 

opredeljen kot:  

»pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost 

življenja posameznika. Ljudje se ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se 

lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih 

organizacijah.« 

Podatki v »Preglednici 1« se nanašajo na leto 2012, z izjemo podatka o skupni višini 

javnofinančnih izdatkov za šport, ki se nanaša na leto 2011, ker za leto 2012 podatki lokalnih 

skupnosti še niso razpoložljivi, podatka o povprečni letni porabi gospodinjstva za šport 

(podatek SURS, ki v to postavko šteje večjo opremo za šport in prosti čas, opremo za šport, 

lov, kampiranje in rekreacijo na prostem, storitve za šport in rekreacijo ter kolo), ki se nanaša 

na leto 2010 in pa podatka o deležu odraslih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, ki je iz 

leta 2008, ko je  SURS nazadnje delal tovrstno raziskavo. 
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Preglednica 1: Slovenski šport v številkah 

Vsi javni izdatki za šport 
154.910.945 EUR 

Povprečna letna poraba gospodinjstva za šport  308,4 EUR 

Število delujočih športnih organizacij  10.201 

Število delujočih športnih društev  6.286 

Povprečni letni prihodek športnega društva  56.620 EUR 

Sredstva letnega programa športa na prebivalca 75,36 EUR 

Pokrite športne površine (m2
/prebivalca)  0,32 

Nepokrite športne površine (m2
/prebivalca)  2,87 

Število ur obvezne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu  

2−3 šolske ure (po 45 

minut) v osnovni šoli, 1 

do 3 v srednji šoli in 0 na 

univerzi 

Delež odraslih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom (2008)  64 % 

Število otrok v športnih programih Zlati sonček in Krpan  87.236 

Število podeljenih priznanj v programih Ciciban planinec in 

Mladi planinec 

8.464 

Delež plavalcev med 12-letnimi otroki  92,60 % 

Število registriranih športnikov v tekmovalnih sistemih 

nacionalnih panožnih športnih zvez, kjer tekmujejo za naslov 

državnega prvaka  

122.052 

Število kategoriziranih športnikov  5.110 

Število vrhunskih športnikov 1.051 

Število športnikov svetovnega razreda  131 

Število športnih panog s kategoriziranimi športniki  115 

Število občin s kategoriziranimi športniki  134 

Število otrok in mladine v projektu nacionalnih panožnih 

športnih šol  

12.135 

Število mladih športnikov štipendistov  163 

Število izvajalcev in programov usposabljanj strokovnega kadra  63 izvajalcev, 333 

programov 

Število raziskovalcev v športu  101 

Število organiziranih svetovnih in evropskih prvenstev  5 

 
Vir: Kolar idr. 2010. 

V zadnjem desetletju je v Sloveniji naraščala organiziranost športa. Tako je v letu 2012 

delovalo 10.201 športnih organizacij, od katerih je bilo 6.286 oz. 61,62 % športnih društev. 

Število športnih društev se je v obdobju od leta 2001 povečala za 147 % oz. za 2.541 
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subjektov. Pri tem se je izrazito povečal zasebni sektor, tako po število organizacij kot po 

prihodkih, ki jih ustvarijo. Kljub temu model športa zunaj vzgojno-izobraževalnega sistema še 

vedno temelji na športnih društvih, ki so glavni nosilci slovenskega tekmovalnega športa. Leta 

2012 je bilo registriranih 122.052 športnikov, ki so tekmovali v tekmovalnih sistemih 

nacionalnih panožnih zvez do ravni državnega prvaka (ocena za leto 2000 je bila 15.000). V 

istem letu je pogoje za pridobitev enega od statusov kategoriziranega športnika izpolnilo 

5.295 športnikov. Število vrhunskih športnikov in število osvojenih medalj na največjih 

tekmovanjih je v celotnem obdobju od leta 2001 naprej naraščalo, kar kaže na vedno večjo 

razpršenost kakovostnega vrhunskega športa. Med leti 2001 in 2012 se je število vrhunskih 

športnikov povečalo za 51,87 % oz. za 359 vrhunskih športnikov. Število osvojenih medalj 

naših športnikov na največjih tekmovanjih (olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva) 

se je med leti 2001 in 2012 povprečno povečalo za 9,46 % na leto. Slovenija je bila z 

osvojenimi petimi medaljami na poletnih OI v Pekingu ter štirimi v Londonu obakrat na 

drugem mestu na lestvici držav po število osvojenih medalj na prebivalca in z osvojenimi  

tremi medaljami na tretjem mestu na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru. Slovenija je ena 

od petih evropskih držav in vsekakor daleč najmanjša med njimi (Francija, Nemčija, Srbija in 

Španija), ki so imela leta 2010 svoje reprezentance na svetovnih prvenstvih v nogometu, 

košarki ter na evropskem rokometu leta 2010 in 2012 (ReNPŠ14−23, 2014). 

Kolar in Jurak (2014, 41) ocenjujeta, da: 

»tako kvantitativni kot kvalitativni pokazatelji rasti in razvoja vseh vrst športnih organizacij in s 

tem celostne športne organiziranosti v Sloveniji kažejo na zelo perspektiven in rastoč družben 

sistem, ki ima pomembne učinke na razvoj celotne družbe.«  

2.4.1 Dosežki slovenskih športnikov 

Kakšno vlogo ima šport v Republiki Sloveniji in nasploh v življenju Slovencev, pričajo 

rezultati in dosežki slovenskih športnikov. Rezultati izražajo tudi pomen, ki ga ima šport v 

vseh segmentih življenja, tudi v gospodarstvu in zaposlovanju. Zato smo v raziskovalno delo 

vključili dosežke slovenskih vrhunskih športnikov na olimpijskih igrah, ki so najprestižnejše 

in najpomembnejše tekmovanje na svetu. 

Zaradi ažurnosti podatkov smo povzeli dosežke iz zadnjih olimpijskih iger 2014 v Sočiju v 

Rusiji, ki so potekale od 7. do 23. februarja 2014. Slovenski športniki so na zimskih 

olimpijskih igrah osvojili osem medalj, od tega dve zlati, dve srebrni in štiri bronaste medalje. 

Glede na število medalj na prebivalca se je Republika Slovenija uvrstila na drugo mesto med 

svetovno elito. 
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Preglednica 2: Olimpijske medalje na število prebivalcev 

Rank 
Country Medals Population 

Population 

per Medal 

1 Norway 26 5.005.700 192.526 

2 Slovenia 8 2.057.540 257.192 

3 Austria 17 8.452.835 497.225 

4 Latvia 4 2.070.371 517.592 

5 Sweden 15 9.490.683 632.712 

6 Netherlands 24 16.731.770 697.157 

7 Switzerland 11 7.870.100 715.463 

8 Finland 5 5.407.040 1.081.408 

9 
Czech 

Republic 
8 10.504.203 1.313.025 

10 Canada 25 34.771.400 1.390.856 

11 Belarus 6 9.461.400 1.576.900 

12 Croatia 1 4.290.612 4.290.612 

13 Germany 19 81.831.000 4.306.894 

14 Russian Fed. 33 143.500.000 4.348.484 

15 France 15 65.350.000 4.356.666 

16 Slovakia 1 5.445.324 5.445.324 

17 South Korea 8 48.580.000 6.072.500 

18 Poland 6 38.501.000 6.416.833 

19 Italy 8 60.776.531 7.597.066 

20 Australia 3 22.880.619 7.626.873 

21 
United 

States 
28 313.382.000 11.192.214 

22 Great Britain 4 62.262.000 15.565.500 

23 Japan 8 127.650.000 15.956.250 

24 Kazakhstan 1 16.718.000 16.718.000 

25 Ukraine 2 45.644.419 22.822.209 

26 China 9 1.347.350.000 149.705.555 

 
Vir: Medals per Capita 2014. 

Za prikaz uspešnosti slovenskih športnikov v zgodovini smo uporabili tudi podatke iz vseh 

olimpijskih iger v zgodovini, na katerih so slovenski športniki osvojili medalje – tako v času 

samostojne države, kot pod jugoslovansko ali avstrijsko zastavo. Vključili smo tudi športnike, 

ki so medalje osvojili v ekipnih športih kot del ekipe. 
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Skupno je 56 slovenskih športnikov osvojilo 83 olimpijskih medalj, od tega 14 zlatih, 26 

srebrnih in 43 bronastih. Med najboljše tri, glede na število doseženih olimpijskih medalj, 

štejemo telovadca Leona Štuklja (šest medalj), smučarko Tino Maze (štiri medalje) in 

telovadca Mira Cerarja (tri medalje) (RTV SLO b. l.). 

2.4.2 Najbolj gledani športi v Sloveniji 

Mediana (Mediana 2014, 1–2) je pred zimskimi olimpijskimi igrami 2014 v Sočiju v Rusiji v 

raziskavi izluščila podatke o tem, kako priljubljeni so zimski športi pri Slovencih, katere 

športe najpogosteje spremljamo v medijih in katere športne blagovne znamke so nam najbolj 

pri srcu.  

 

Slika 1: Katere športe najraje gledate na televiziji? 

Vir: Mediana 2014, 1. 

Na »Sliki 1« je prikazano, da med vsemi športi, ki jih lahko spremljamo na slovenskih 

televizijah, Slovenci najraje gledamo smučanje, saj je takšnih kar 57,3 % prebivalcev 

Slovenije starih med 15 in 75 let. Tudi smučarski skoki so zelo priljubljeni in jih po televiziji 

spremlja dobra polovica Slovencev (51,3 %). Na tretjem mestu je nogomet, ki pred 

televizijske zaslone privabi 41,5 % Slovencev. Tudi ostali zimski športi imajo svojo zvesto 

TV občinstvo – tek na smučeh spremlja 23,1% prebivalcev Slovenije, hokej 17,3 %, drsanje 

pa 15,9 %. 
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Tudi v tiskanih medijih slika ni dosti drugačna, saj največ Slovencev, 35,5 %, med vsemi 

športnimi prispevki najraje prebira tiste, povezane s smučanjem. Sledijo članki o nogometu, ki 

jih na športnih straneh tiskanih medijev prebira 33 % Slovencev in prispevki o smučarskih 

skokih, ki se jim posveti 28,7 % bralcev (Mediana 2014, 1). 

2.5 Pomen športa kot promotorja sponzorjev in države 

Dosežki na tekmovanjih vrhunskih športnikov so merodajni, da si športniki lahko v družbi 

zgradijo določeno podobo in pridobijo pomembno družbeno vlogo. Vrhunski šport ima v 

Sloveniji izredno tradicijo in za Slovence lahko trdimo, da še posebej cenijo športnike in 

vrhunske športne dosežke. Ustvarjanje vrhunskih športnih storitev od športnika pa ni le 

njegova športna nadarjenost, ampak od njega zahteva dobre delovne navade, pogosto 

odrekanje, ustrezne pogoje dela in splet drugih dejavnikov. Doseganje vrhunskih športnih 

rezultatov je rezultat načrtnega, tehnološko dovršenega, individualiziranega procesa in ne 

samo treningov, katerih se udeležuje več ljudi, tudi več športnih organizacij. Glavni nosilci 

vrhunskega športa so športniki in trenerji ter športna društva in nacionalne panožne športne 

zveze, v katerih delujejo. Za doseganje vrhunskih rezultatov pa je pomembna tudi podpora 

športnikovega okolja: družine, šole in njegovega tima (spremljanje zdravstvenega stanja in 

pripravljenosti športnika) (Kolar idr. 2010, 23). 

V raziskavi  ugotavljajo, da je kar 86 % odraslih državljanov Slovenije mnenja, da je šport 

pomemben dejavnik promocije naše države v svetu. Nesporno je, da so vrhunski rezultati 

športnikov pomemben dejavnik promocije, identifikacije in identitete vsakega naroda, države, 

torej tudi Slovenije. Razen tega pa je očitno, da so ti športni dosežki lahko tudi uspešen 

dejavnik promocije sponzorjev, ki s športom poslovno sodelujejo. Večina v raziskavi 

sodelujočih oseb (79,8 %) je mnenja, da je za podjetje koristno, če nastopajo kot sponzorji 

slovenskega športa. 36,1 % teh oseb meni, da so sponzorski odnosi za podjetja zelo koristni in 

manj kot en odstotek je takšnih, ki trdijo, da je sodelovanje s športom za podjetja nekoristno 

(Bednarik 1999, 46). 

2.6 Šport kot vzvod globalizacije  

Šport, preživljanje prostega časa, rekreacija in zabavna industrija skupaj veljajo za tretjo 

največjo industrijo sveta2. Gledano s finančnega vidika šport ni več samo »način preživljanja 

prostega časa ali rekreacije«, temveč pomemben del svetovnega gospodarstva, ki je povzročil 

nastanek nove množične globalne potrošniške kulture (Westerbeek in Smith 2003, 47, povz. 

po Peklar 2009). Trženje preko športa je vedno bolj priljubljeno in razširjeno, saj je to 

učinkovit način predstavitve blagovne znamke v lokalnem ali globalnem obsegu. Veliko 

                                                 
2
 Prvo mesto zavzemajo droge in orožje, drugo pa gorivo ter avtomobilska industrija (Peklar 2009, 

povzeto po Westerbeek in Smith 2003, 47). 
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število novih tehnologij je svojo globalno popularnost doseglo preko športa. Nedvomno je 

šport odličen medij za prepoznavnost in priznanje v svetu (Peklar 2009, 25). 
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3 ŠPORTNI MARKETING 

V tem poglavju bomo opredelili in predstavili, kaj vse zajema marketing v športu, kakšni so 

današnji trendi trženja športa. Predstavili bomo pomembne elemente marketinga in njegovo 

vsebino, ki je za sponzoriranje v športu pomembna tako z vidika podjetij, sponzorjev kot z 

vidika športnikov, sponzorirancev. 

3.1 Pomen trženja športa 

Kotler (2004, 9) trženje ocenjuje kot proces v družbi, pri katerem posamezniki ali večje 

skupine ljudi ustvarjajo, ponujajo in medsebojno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo 

določeno vrednost z namenom, da pridobijo tisto kar potrebujejo in želijo. Managerska 

opredelitev je trženje označila kot »umetnost prodajanja izdelkov«. Vendar je ponavadi 

vsakdo začuden nad trditvijo, da prodaja ni najpomembnejši del trženja. Pravi, da je prodaja 

zgolj vrh ledene gore. 

Za zagotavljanje potrebnih virov in zaradi zadovoljevanja svojih potreb dandanes 

posamezniki neprestano vstopajo v različne menjalne procese. Organizacije in posamezniki se 

v menjalnih odnosih poslužujejo svojega znanja in spretnosti trženja, vse z namenom 

doseganja zastavljenih ciljev. Kupci oziroma potrošniki se med številno in bogato ponudbo 

morajo odločiti za proizvode, ki so zanj najbolj ustrezni, in ki izpolnjujejo njegove zahteve ter 

pričakovanja (Retar 2006, 77). 

Peklar (2009, 62) navaja, da kompleksnost trženja športa izhaja iz različnih specifičnih 

značilnosti športa: 

· Šport je subjektiven: pri posameznikih se doživljanje in čustva ob športnih dogodkih 

razlikujejo. Vsakdo različno doživlja dogajanje med športnim dogodkom. Predvsem 

nepredvidljivost in element naključnosti dajeta športnim dogodkom posebno mikavnost 

za športne navdušence. 

· Pri športnih dogodkih je pomembna aktualnost, saj so za ljubitelje zanimive le trenutne in 

prihodnje tekme. Za pretekle športne dogodke s strani športnih privržencev ni 

povpraševanja, zato je za tržnike pomembno, da so usmerjeni vnaprej, v promocijo 

prihodnjih športnih dogodkov. Pretekli športni dogodki pridobijo na zanimanju v primeru 

večjih uspehov vrhunskih športnikov ali ekip. Zmaga ali izjemen uspeh zato za vrhunske 

športnike pomeni večjo medijsko odmevnost in pozornost športnih privržencev. 

· Pri športu pa je poleg uspeha in zmage pomemben tudi čustveni element, saj so športni 

navdušenci zelo navezani na vrhunske športnike in ekipe, katerih navijači so. Seveda je to 

pomembno zaradi obiskanosti in gledanosti športnih dogodkov, vendar je to pomembno 

tudi zaradi trženja različnih športnih blagovnih znamk in drugih blagovnih znamk, 

povezanih s športom. Športni navdušenci so namreč pomembni kupci in uporabniki le-

teh.  
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V zadnjih nekaj letih se je v trženju športa zgodilo veliko sprememb in novih izzivov. 

Ljubitelji športa so glavni potrošniki športnih blagovnih znamk in s športom povezanih 

produktov. Prav to dejstvo pa je podjetja in sponzorje športa spodbudilo, da so v svoje 

poslovanje povzeli strategijo trženja s poudarkom na odnosih s kupci (angl. Custumer 

Relationship Marketing − CRM) in strategijo trženja s poudarkom na odnosih (angl. 

Relationship Marketing − RM). Ti dve strategiji sta zasnovani na osnovi pridobivanja kupcev, 

ohranjanju in poglabljanju odnosov s kupci (Kotler 2004, 52, povz. po Peklar 2009). Največji 

razmak med poraženci in zmagovalci je uvajanje inovativnih idej in prilagodljivost, ubiranje 

novih tržnih poti ter izkoriščanje novih, naprednejših tehnologij (Westerbeek in Smith 2003, 

povz. po Peklar 2009). 

Mullin, Hardy in Sutton (2000, 9) poudarjajo razumevanje trženja v športu iz dveh zornih 

kotov: 

· trženje pri športnikih - trženje športnih izdelkov/storitev/dogodkov/športnikov, 

· trženje z uporabo tržnega komuniciranja - trženje drugih končnih izdelkov/storitev. 

»Trženje v športu je izvajanje splošnih trženjskih načel in procesov na poseben način, njihov 

prenos na zagotavljanje športnih izdelkov, storitev, dogodkov ter trženje nešportnih izdelkov 

oziroma storitev povezanih s športom,« je trženje v športu opredelila Brenčič Makovec 

(2008). 

3.1.1 Zgradba trženja športa 

Rakovec (2013, 11) opisuje:  

· Osnovni pomen trženja športa je, da podjetja za njihovo glavno nalogo postavijo 

uresničitev potrošnikovih želja in zahtev. Pomembno je, da potrebe potrošnikov 

sovpadajo s cilji podjetja. Medtem ko je dobiček največji cilj podjetja, je cilj športnih 

organizacij pridobiti pozornost na športni panogi, ki jo gojijo in opozoriti na njihovo 

organizacijo. 

· Trženje športa je na drugi stopnji proces, ki je sestavljen iz vrste aktivnosti, analize, 

načrtovanja, razvoja, implementacije in ocenjevanja uspešnosti. 

· Tretji nivo trženja športa zajema načela, smernice, ideje in koncept. Ta stopnja je 

pomembna pri načrtovanju tržno-športnih aktivnosti. 

· Orodja za implementacijo načela predstavljajo zadnji nivo trženja športa.  
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Slika 2: Hierarhična zgradba trženja v športu 

Vir: Smith 2008, 7. 

3.1.2 Trendi trženja športa 

Razvoj tehnologije je v današnjem času najpomembnejši element, ki kroji celoten potek 

družbenih procesov in njegov razmah v prihodnosti se ne da oceniti. Prav razvoj tehnologije 

pa bo bistveno vplival tudi na športno industrijo in njeno trženje. V prihodnosti bo čutiti tudi 

vedno močnejšo vertikalno integracijo in centralizacijo moči, predvsem v rokah velikih 

medijskih konglomeratov. Zaradi tega se bo tudi brezno med razvitimi in nerazvitimi 

državami razmaknilo, kar bo vplivalo tudi na razlike v športu in trženju tega (Peklar 2009, 

106). 

Že danes v razvitejših državah storitve predstavljajo 70 odstotkov BDP-ja, v prihodnje pa je 

za pričakovati, da bo kar 90 odstotkov vseh delovnih mest pripadalo storitvenemu sektorju 

(Westerbeek in Smith 2003, povz. po Peklar 2009). Vzporedno s tem bodo spremembe nastale 

tudi pri trženju, njegovih načinih in trendih. Trženje v športu je poleg proizvodnje športne 

opreme sestavljeno pretežno iz športnih outputov oziroma storitvenih dejavnosti. Športne 

organizacije se zato že usmerjajo na tržne strategije kot sta CRM in RM, primerni predvsem 

za trženje storitvenega sektorja in prilagodljivi potrebam porabnika. 
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Westerbeek in Smith (2003, 147–148) sta izpostavila naslednje smernice, ki bodo krojile 

trženje v tem tisočletju: 

· Poudarjata nasprotje stare in nove tehnologije, pasivnost televizije in interaktivnost 

interneta. Uporabo porabniku prijaznega trženja postavljata v ospredje, saj porabnika več 

ne privlači ideja o dogodivščinah neznanega. Zgodovino športnih organizacij je 

pomembno poznati in jo vključiti v programe trženja. 

· Preobremenjenost in stres sta pomembna dejavnika, ki vplivata na trženje. Informacijske 

tehnologije nam omogočajo ažurnost in dostop do informacij v vedno večji meri. Vendar 

se pogosteje te informacije povečujejo po številu, njihova kvaliteta pa je vprašljiva. 

Preobremenjenost potrošnikov s podatki lahko tržniki izkoristijo tudi sebi v prid. Trženje 

je potrebno izvajati na poenostavljen in razumljiv način, transparentno in brez 

presenečenj ter primerno in fleksibilno za porabnike, ki bodo dobili občutek kontrole pri 

procesu nakupa.  

· Ker danes svet tekmuje s pomočjo veličastnosti, države in mesta se medsebojno merijo 

po velikosti in mogočnosti zgradb in so prevladujoče organizacije predvsem 

multinacionalke, ki med seboj tekmujejo po velikosti in vplivu, je za tržnike pomembno, 

da svoje proizvode predstavijo kot majhne, kljub temu da so velike. Smernice kažejo na 

preprostost znakov, simbolov, kot so živali, animirane osebe in šport, te razume in pozna 

vsakdo na svetu. 

3.2 Trženjski splet v športu 

Podjetje lahko na trgu zasede želeno mesto pod pogojem, da porabnikom ponudi vrednost v 

obliki trženjskega spleta (angl. Marketing mix). Kotler (1996, 98) je trženjski splet opredelil 

kot osnovni koncept v moderni trženjski teoriji. Podjetja se za dosego svojih trženjskih ciljev 

na trgu poslužujejo vrsti trženjskih instrumentov. V podrobnejši in kasnejši teoriji je Kotler 

(2004, 18) trženjski splet označil kot niz instrumentov, ki podjetjem omogočajo ustvarjanje 

vrednosti za svoje porabnike z namenom, da izpolnjujejo svoje poslovne cilje. 

Za trženjski splet je uveljavljenih več orodij. Najbolj znan in uveljavljen je McCarthyjev 

model, poimenovan 4P's (Chaston in Mangles 2002, 6), ki določa štiri osnovna orodja: izdelek 

(angl. Product), ceno (angl. Price), tržne poti (angl. Place) in tržno komuniciranje (angl. 

Promotion). Iz modela 4P se je kasneje razvil 7P. 7P je trženjski splet za storitve, k njegovim 

temeljnim elementom iz koncepta 4P so dodali še tri elemente. Dodatni elementi so: ljudje 

(angl. People), fizični dokazi (angl. Physical evidances) in procesiranje (angl. Processing). Iz 

teh teorij lahko izpeljemo ugotovitev, da je trženjski splet kombinacija teh elementov trženja, 

ki jih podjetje uveljavi z namenom na ciljnih trgih oblikovati povpraševanje po svoji blagovni 

znamki. Podjetje z načrtovanjem in proizvodnjo izdelkov, uveljavitvijo storitev in 

oblikovanjem idej, z določanjem cen ter usmerjanjem na določene tržne poti in tržne 
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komunikacije, oblikuje svoj trženjski splet, s katerim želi zadovoljiti pričakovanja svojih 

potrošnikov in lastne cilje (Peklar 2009, 61). 

Shank (1999, 3) povezuje trženjski splet s trženjem v športu. Trženjski splet v športu navaja 

kot določeno kombinacijo elementov, ki jih športne organizacije uveljavijo z namenom 

uresničiti svoje trženjske cilje in zadovoljiti pričakovanja porabnikov. Elementi trženjskega 

spleta v športu se razlikujejo od zgoraj naštetih in so specifični samo za šport: športni 

produkti, tržne poti, določitev cene in tržno komuniciranje. 

3.3 Marketinško komuniciranje v športu 

Kotler (1996, 98) navaja, da tržno komuniciranje povezuje oglaševanje, pospeševanje prodaje, 

odnose z javnostmi, prodajno osebje in neposredno trženje.  

Peklar ocenjuje (2009, 63), da je komuniciranje izmenjava informacij v trenutku, ko 

prejemnik prejme sporočilo pošiljatelja in se nanj odzove. Podjetje mora spremljati 

komunikacijo oziroma njen potek in mora vedeti, kateremu naslovniku je sporočilo 

namenjeno ter kakšne odzive si od naslovnikov želi. 

Sponzorstvo kot element komuniciranja v športu je vedno bolj priljubljeno in velja za zelo 

učinkovito sredstvo tržno-komunikacijskih aktivnosti podjetij (Peklar 2009, 63).  

Šantej (2009, 8) meni:  

»pomembna ni samo integracija elementov tržnega komuniciranja, ampak tudi povezava med 

elementi trženjskega spleta. Le na tak način lahko podjetje doseže svojo ciljno skupino in 

zastavljene trženjske cilje.«  

3.3.1 Oglaševanje v športu 

Cvijanovič (2011, 19) oglaševanje označuje kot »nekaj povsem drugega.« Najpomembneje je 

pritegniti pozornost kupca, in sicer s pravim pristopom, načrtovanjem in privlačnim načinom 

predstavitve oglaševanega izdelka ali storitve. Tudi v oglaševanju je prisoten menjalni proces. 

Oglaševanje niso le oglasi ali plakati, ampak je za oglaševanje potrebno združiti več 

elementov in oblikovati marketinško filozofijo. 

Oglaševanje v športu danes ni le oglaševanje na samih športnih površinah, namenjenih 

oglaševalcem, oglaševanje na prizorišču, na panojih športnih objektov, na tekmovalnih 

površinah, dresih, itd, ampak ima veliko večje razsežnosti. Oglaševanje je preraslo svoje meje 

in je najbolj prisotno v medijih: televiziji, radiu, spletnih straneh, novih medijih, tudi na 

prostem (Brenčič Makovec 2008, 29).  
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Vrhunski športniki niso več le fenomen kot športniki, ampak danes v družbi predstavljajo 

veliko več. Kot zvezdnike jih podjetja »izkoriščajo« za oglaševanje in promocijo. Najboljši 

primer takšne prakse, ki se je začela razvijati predvsem na ameriškem trgu, je Michael Jordan, 

ki je s svojo priljubljenostjo in slavo proslavil košarkarski klub Chicago Bulls, košarkarsko 

ligo NBA in podjetje NIKE kot svojega sponzorja. Z njegovo slavo se je promoviral tudi sam 

šport, košarka v svetu. Najbolj prepoznavni zvezdniki vrhunskega športa lahko poleg 

blagovnih znamk promovirajo svojo športno panogo in jo s tem kot tržno zanimivo približajo 

potrošnikom (Peklar 2009, 64). 

3.3.2 Pospeševanje prodaje v športu 

V pospeševanju prodaje v športu pa je vse bolj prisoten »merchandising«. Pri trženju v športu 

(športnih subjektov) je pomen »merchandisinga« drugačen, saj ni bistveno izvajanje 

aktivnosti na prodajnem mestu, temveč se nanaša na trženje samega izdelka. V to so zajeti vsi 

izdelki, športna oprema, tekstil za prosti čas (angl. Sport fashion) in dodatki (angl. 

Acessories), na katerih je prisoten logotip/grb športnega subjekta (Brenčič Makovec 2008, 

21).  

Peklar (2009, 65) pospeševanje prodaje vidi tudi v luči sponzorstva, ustvarjanja podobe in 

ugleda blagovne znamke podjetij. Ocenjuje, da podjetja v današnjem času pogosto izvajajo 

necenovno orientirane oblike pospeševanja prodaje, ob tem pa organizirajo vrsto različnih 

dogodkov, na katere povabijo vrhunskega športnika – sponzoriranega, ki na samem dogodku 

izvaja različne aktivnosti za oglaševanje podjetja: druženje z oboževalci, deljenje avtogramov 

in promocijskih daril z njegovim podpisom. Primer takšne aktivnosti je tudi prisotnost 

športnika na sejmih (športnik predstavlja proizvod, podeljuje avtograme, je na voljo za 

fotografiranje). Podjetja se poslužujejo tudi organizacije »športnih« dni z vrhunskim 

športnikom – sponzoriranim, ipd. Vrhunski športnik je oseba, ki v javnosti uživa visok ugled, 

kadar se ga povezuje z izdelki povezanimi s športom. Zato je predstavitev športnih blagovnih 

znamk s strani vrhunskega športnika še posebej učinkovito, saj jim potrošniki zaradi tega tudi 

bolj zaupajo. Potrošniki uporabljajo iste blagovne znamke tudi zato, ker se s tem lažje 

poistovetijo in identificirajo z  njihovim vzornikom, vrhunskim športnikom. 

3.3.3 Odnosi z javnostmi v športu 

Milovanovič (2004, 7)  navaja, da je treba skrbno upravljati odnose z javnostmi v športu. 

Opredeljuje najpomembnejše skupine, pri katerih je takšne odnose treba vzdrževati:  

· Člani in zaposleni so nepogrešljiv del vsake organizacije, brez katerih ta organizacija ne 

bi delovala in je zato pomembno, da do njih goji poseben odnos. Športniki in člani 

športnih društev so najpomembnejša skupina, ki jo morajo organizacije postaviti na prvo 

mesto in z njimi delati ter negovati sodelovanje. 
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· Gledalci in navijači so za šport, določeno športno panogo ter za posamezno športno 

organizacijo enako dragoceni kot kupci in potrošniki za poslovni svet. Poklicnim 

športnim organizacijam prav gledalci in navijači omogočajo obstoj in jim dajejo smisel 

poslovanja. 

· Donatorji, pokrovitelji in drugi podporniki so skupina, brez katerih ne bi delovalo nobeno 

društvo, klub in organizacija, saj je vsaka aktivnost v športu odvisna od finančnih 

sredstev, pa naj gre za amaterski ali za profesionalni šport. Skrb za dobre odnose z 

donatorji in ostalimi »finančnimi podporniki« je ključna za možnost delovanja in razvoja 

športne organizacije.  

· Država in politika pomembno vplivata na šport, saj sprejemata pravila delovanja in 

zakone ter podzakonske akte, v katerih so določeni pogoji dela v športu. Pomembno je, 

da športni delavci in športniki za uspešno delovanje športnih organizacij ohranjajo dobre 

odnose z ljudmi iz teh krogov družbe.  

· Druge športne organizacije in mednarodna združenja so za vsako športno organizacijo 

pomembni, saj eden brez drugega ne bi imeli možnosti za tekmovanje. Za vse podobne 

organizacije je pomembno tudi urejanje skupnih interesov, pravil, standardov, ki jih 

nekdo nadzoruje in spremlja njihovo izvajanje. 

· Športne organizacije delujejo v nekem geografsko opredeljenem prostoru, v katerem 

ponavadi člani teh organizacij prebivajo in skoraj tradicionalno sodelujejo in se 

udejstvujejo v lokalnih športnih organizacijah. Zato je zelo pomembno, da športni delavci 

dobro sodelujejo z lokalno skupnostjo. 

· Mediji so za marsikoga pomemben del športne dejavnosti, predvsem v profesionalnih 

športih. Novinarje je zato potrebno še posebej dobro obveščati in jim posvetiti posebno 

skrb, saj je prepoznavnost in odnos javnosti do športne organizacije odvisen od sporočila, 

ki ga mediji prenesejo na javnost.  

Peklar (2009, 65) dodaja, da so za odnose z javnostmi v športu, ki se izvajajo prek medijev, 

pomembna sledeča orodja: novinarske konference, sporočila za javnost, objave rezultatov, 

letnih programov, različna promocija in aktivnosti, ki vplivajo na javno podobo podjetij in 

odnos potrošnikov do blagovnih znamk. Zaradi dobrega imena vrhunskega športnika, je 

predstavljanje podjetja v javnosti kot sponzorja vrhunskega športnika dobra promocija 

podjetja. S skrbno izbiro vrhunskega športnika, ki je poleg svojih športnih uspehov, še 

sproščena, odprta, pozitivna, urejena in privlačna osebnost, lahko s svojimi promocijskimi 

aktivnostmi podjetje in njegovo blagovno znamko pozitivno predstavlja. Obveščanje lokalne 

javnosti o dejavnostih podjetja v zvezi s sponzorstvom je dobra reklama, saj podjetje živi v 

konkretnem okolju in zadovoljuje določene splošne družbene interese. Poleg ustvarjanja 

dobrega imena podjetja in zaupanja širše javnosti v podjetje ima podjetje v ozadju seveda 

najpomembnejši cilj, povečanje prodaje in tržnega deleža.  
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3.4  Družbena odgovornost podjetja v športu  

Kljub temu, da podjetja rada poudarjajo, da so se za sponzorstvo odločili zaradi družbene 

odgovornosti, ki ga kot del družbe imajo do svojega okolja – lokalnega, regionalnega ali celo 

globalnega, vendar je sponzorstvo dolgoročna naložba in ne le dokaz, da je podjetje družbeno 

odgovorno. Za sponzorstvo se podjetja ne bi odločala v takšni meri, če bi na to odločitev 

vplivala le odgovornost podjetja do družbe, predvsem to velja za vrhunski šport, kjer so 

pomembni poslovni interesi vseh sodelujočih subjektov (Brenčič Makovec 2008, 24). 

Lovšin navaja (2010, 19), da so podjetja, ki delujejo v sponzorstvu zaradi družbene 

odgovornosti zelo redka, saj gre pri teh podjetjih za organizacije, ki sprejemajo dolžnosti 

odpravljati in preprečevati tegobe današnje družbe. Mnoga uspešna podjetja, ki ustvarjajo 

visoke dobičke, za delovanje v družbi potrošijo veliko časa in sredstev. Za tako delovanje 

štejemo sponzorstvo in doniranje različnih športnih, kulturnih, izobraževalnih dogodkov ali 

posameznikov (povz. po Harrison 2000, 141–142).  

Podjetja preko oddelka za odnose z javnostmi nagovarjajo zaposlene, potrošnike, dobavitelje 

in celotno javnost. S temi dejanji želijo doseči njihovo zaupanje, dobro voljo in ustvariti 

dobro mnenje o podjetju, ki je del skupnosti (Škorc 2005,  27, povz. po Ivanovič 2009, 11). 

Kotler (povz. po Ivanovič 2009, 11)  navaja tri bistvene značilnosti odnosov z javnostmi, in 

sicer: 

· Visoka prepričljivost: Pri odnosih z javnostmi so sporočila – novice verodostojnejši in 

prepričljivejši način kot oglasi.  

· Neopaznost: Sporočila za javnost se dotaknejo tudi potencialnih kupcev, ki se ponavadi 

hočejo izogniti prodajnim zastopnikom ali oglasom. Sporočila na potrošnika delujejo kot 

vest ali novica in ne nastopajo tako »agresivno« kot prodajno usmerjeni oglasi. 

· Dramatizacija: Odnosi z javnostmi izredno učinkovito predstavljajo podjetje, njihovo 

blagovno znamko in storitve.  

Retar (1996, 83) deli javnosti na dve skupini: 

· Javnosti, ki imajo močan vpliv ne samo organizacijo (člani organizacije, poklicni in 

ljubiteljski strokovnjaki, drugi delavci in zunanji sodelavci organizacije). 

· Javnosti, ki so pod močnim vplivom organizacije (tekmovalci, gledalci, sponzorji, 

konkurenčne športne organizacije, ipd.). 

Sponzorstvo in odnosi z javnostmi sta med seboj zelo močno povezana pojma, saj je njun cilj 

doseči ugled v javnosti. Tega cilja se lotijo predvsem z vključitvijo in pomočjo medijev. 

Sponzorstvo je sredstvo, da se organizacija preko odnosov z javnostmi povezuje s 

posamezniki ali skupinami ter si s tem utrjuje in izboljšuje ugled (Mumel in Kramberger 

2001, 370, povz. po Ivanovič 2009, 12).  
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3.5 Marketing iz zasede (angl. Ambush marketing) 

Marketing iz zasede predstavlja aktivnosti podjetij, ki želijo s svojimi tržnimi dejanji 

potrošnikom pokazati povezavo med dogodkom ali športnim subjektom in blagovno znamko 

podjetja, čeprav  podjetje ni bilo sponzor dogodka ali športnega subjekta. Zaradi načina, kako 

podjetje to stori, ločimo nezakonit in zakonit marketing iz zasede. Nezakoniti je tisti, kadar se 

nedovoljeno uporabljajo logotipi, imena in nazivi. Pri zakonitem marketingu iz zasede pa 

oglaševalec takšno povezavo ustvari na kreativen način, brez kršenja proizvodov. Marketing 

iz zasede je v slovenskem poslovnem marketinškem prostoru pravno dokaj neznan pojem. V 

tujini je marketing iz zasede poslovna odločitev samega podjetja ter kot tak strateško voden. 

Kot neznan pojem v Sloveniji pa je pri nas ponavadi posledica nepoznavanja pravil športnega 

posla in nesvobodna strateška odločitev. Velikokrat pride do situacije, ko športna 

organizacija, sama »ambusha« svoje sponzorje. Tak primer se je zgodil, ko je mednarodna 

košarkarska organizacija FIBA »ambushala« svojega sponzorja, ki nastopa s sloganom »Visit 

Spain«, s tem, ko je na velikem košarkarskem igrišču dovolila označbe z blagovno znamko »I 

feel Slovenia« (Bolcar 2013). 

Šugman in drugi (2006, 232) pojasnjujejo, da je bil do leta 1996 ambush marketing poznan v 

zelo neposredni obliki, nato pa je dobil bolj prefinjeno obliko, ki jo je tudi dostikrat nemogoče 

definirati. V tem kontekstu poznamo tri tipe marketinga iz zasede:  

· naključni: navadna ali nepoučna uporaba značilnosti produkta, 

· namerni: premišljen in nameren poizkus, da tretja oseba tržno profitira, 

· provokativni: nenamerno sodelovanje s tretjo osebo, ki izvaja ambush marketing. 

Bistvena značilnost marketinga iz zasede je, da jemlje ekskluzivnost uradnim sponzorjem 

(zato tudi izraz »parazitski marketing«). Seveda je vsak posamezni subjekt in organizacija 

sama odgovorna za izvajanje svojih pravic in njihovo uporabo, vendar v kolikor marketing iz 

zasede v državah ni urejen ne na pravno-formalni način in tudi ne na ravni strokovnih 

organizacij, je vsaka zaščita pravic in sankcije proti kršiteljem, le jalov poskus (Bolcar 2013). 
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4 SPONZORSTVO 

Sponzorstvo je zelo širok pojem in v tem poglavju se bomo osredotočili na pomembnejše 

elemente sponzoriranja v športu. Spoznali bomo različne oblike sponzorstva ter 

predstavili prednosti sponzoriranja v športu ter druge pomembnejše elemente.  

4.1 Sponzoriranje – definicije in pomen 

Sponzorstvo je eno od najhitreje rastočih in najbogatejših področij znotraj managementa v 

športu. Kako se vklaplja v predlagano klasifikacijsko shemo oziroma kateri produkt se pri tem 

izmenjuje? 

Lovšin (2010 33, povz. po Jefkins 1998, 182) v svojem delu navaja različna področja 

sponzoriranja, in sicer različne oblike sponzorstva deli na naslednja področja: 

· Šport, saj se največ sponzorskih sredstev nameni prav športu. Podjetja, sponzorji preko 

športa dosežejo največ različnih trgov. Za sponzorje so zanimivi, popularni predvsem tisti 

športi, ki privabljajo medijsko pozornost (predvsem tukaj mislimo televizijski medij). 

Podjetjem prav športni dogodki zagotavljajo največ priložnosti za oglaševanje. 

· Kulturni dogodki. 

· Različne objave, publikacije v medijih. 

· Razstave, katere so pogosto sponzorirane, organizirane s strani medijev. 

· Izobraževanja (štipendiranje). 

· Dobrodelne ustanove. 

· Podelitev strokovnih nagrad za različne dobitnike (podjetje razpiše natečaje). 

· Lokalne dejavnosti (podjetja pomaga lokalnim skupnostim pri izvedbi različnih 

dogodkov, prireditev). 

Sponzorjem (pokroviteljem) v športu mora športnik oz. ekipa omogočiti dostop do 

komunikacij s specifičnim trgom; to so njihovi navijači, gledalci na samih športnih prireditvah 

oz. za vse tiste, kateri spremljajo šport preko medijev. Sponzoriranje v športu podjetjem oz. 

sponzorjem predstavlja izjemno veliko možnosti komunikacije s ciljno skupino na njihovem 

trgu. Nekatera podjetja, so sponzorji v športu tudi zaradi izboljšanja javnega mnenja o 

podjetju, njihovih proizvodih, storitvah. Druga podjetja so sponzorji zaradi možnosti, oz. 

dostopa, ker njim šport omogoča oglaševanje njihovih izdelkov, storitev skozi načine, katere 

ne morejo izvesti preko klasičnih metod oglaševanja se odločajo za sponzoriranje prav zaradi 

tega, ker njim šport omogoča oglaševanje njihovih specifičnih produktov, storitev. Poznamo 

primere za tobačne industrije, kjer njim šport omogoča, da ne oglašujejo direktno, saj zakon 

prepoveduje direktno oglaševanje tobačnih izdelkov, cigaret. Sponzoriranje v športu bo 

definitivno postalo uspešno orodje, sredstvo marketinga v podjetjih in na to kažejo številne 

analize, študije, ki dokazujejo, kako sponzoriranje v športu narašča in postaja vse bolj 

pomemben del promocije podjetij v povezavi s povečevanjem učinkovitosti poslovnih 
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odnosov, javnega mnenja in same promocijske prodaje. To dokazujejo tudi vrednosti 

sponzorskih pogodb, katerih skupne vrednosti presegajo tudi bilijone dolarjev in katerih 

sredstva so potrošena v ZDA, Evropi ter tako rekoč po vsem svetu (Bednarik 1999, 11–12). 

Ocenjujemo, da ima Slovenija glede na ostali del sveta manjše potenciale, za tako velik 

razcvet sponzoriranja v športu, saj nima multinacionalk, ki bi bile prisotne na številnih tujih 

trgih, kjer bi njim šport omogočal pridobiti vse te prednosti, katere sponzorji v športu 

dosegajo po vsem svetu. Slovenski trg pa je za tuje multinacionalke zelo majhen, zato tudi le 

te niso pripravljene veliko vlagati v samo oglaševanje na slovenskem trgu. Multinacionalke se 

namreč iz leta v leto vedno bolj odločajo za vlaganje, sponzoriranje v vrhunski šport.  

Rezultat sponzoriranja (tudi pokroviteljstva) v športu je izboljšana celotna podoba podjetja, 

sponzorja, saj njim šport omogoča drugačno, boljšo javno mnenje o podjetju. Podoba podjetja 

se lahko odraža v povezavi s konceptom družbene odgovornosti podjetja. Podjetja se namreč 

rade poistovetijo z rezultati, dosežki športnikov oz. ekip katere sponzorirajo (Bednarik 1999, 

11–12). 

Sponzorirane osebe v športu, po oglaševalskem prostoru delimo na športnike, ekipe (Retar 

1992, 36): 

· individualne športnike v individualni športni panogi (oglaševalski prostor oz. dostop na 

oblačilih, opremi športnika), 

· športnike v ekipnih športnih ali reprezentanci (dostop oglaševalskih možnosti enako kot pri 

individualnih športnikih), 

· moštveni športi (enake oglaševalske možnosti kot pri individualnih in ekipnih športih, 

dodamo še lahko ime moštva). 

Lagae (2005, 35) ocenjuje, da je sponzorstvo kot nek sporazum o poslovnem sodelovanju med 

dvema strankama, torej športnikom in podjetjem.  Sponzor  zagotovi denarna sredstva, 

materiale, storitve ali znanje za športnika. V zameno sponzorirana stranka (lahko je to 

posameznik, ekipa, organizacija ali športni dogodek) ponuja svoje pravice, da ga sponzor  

lahko uporablja  v komercialne namene. 

Sponzorstvo je del komunikacijskega spleta podjetja, sponzorja v športu in predstavlja oz. 

omogoča zelo kompleksno marketinško orodje. S pravilnim razumevanjem in pristopom v 

marketinški splet oglaševanja lahko dosežejo izjemne rezultate za blagovno znamko podjetja. 

Uspešnost sponzorstva je odvisno od tega, kako dobro se posamezno podjetje na to pripravi. 

Prepogosto se dogaja, da se podjetja najprej določijo za konkretno sponzorstvo in šele nato 

začnejo razmišljati o tem, kako bodo s tem sponzorstvom komunicirala. Žal to ni 

najučinkovitejša pot, vendar je pri nas zelo pogosta. Pomisliti je potrebno, ali bomo morali 

aktivnosti svoje blagovne znamke prilagoditi nogometnemu klubu, ki ga sponzoriramo? Ne. 

Biti mora ravno obratno, sponzorstvo nogometnega kluba moramo prilagoditi ciljem  

blagovne znamke (Jezeršek Turnes, 2009).  
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Dr. Maja Brenčič Makovec − predsednica Društva za marketing (RTV SLO 2011a) je 

sponzorstvo športnika predstavila z naslednjimi besedami:  

»Športniki so gotovo najboljši komunikatorji vrednot in če jih  znamo inkorporirati tudi v svoje 

življenje in duh razvoja podjetja in predvsem v managerske cilje in tukaj so si športniki in 

managerji zelo podobni, saj živijo v disciplini, predanosti, ciljih in v vztrajnosti. Potem lahko 

marsikaj naredimo prav s športnimi sponzorstvi.« 

Fürweger (2013, 90) v svojem delu o Dietrichu Mateschitzu lastniku in direktorju Red Bulla 

ocenjuje:  

»Za Mateschitza sta lastna iniciativa in individualnost podjetniška principa. Samo tako se lahko 

Red Bull razmeji od številnih kopij. Sponzorstvo v športu oz. šport je za koncern rdečega bika 

medij, ki te principe približa javnosti.«  

4.2 Cilji sponzoriranja 

Če želimo, da bo sponzoriranje uspešno, mora podjetje za vsako posamezno sponzorstvo 

opredeliti cilje, katere želi s sponzoriranjem doseči. Doseči čim večjo izkoriščanje 

sponzorstva je pomembno, da navajamo ujemanje med ciljno skupino podjetja in ciljno 

skupino sponzoriranega subjekta. Podjetja, katera se odločajo za sponzoriranje v šport zelo 

pazljivo, natančno določajo oz. definirajo svoje ciljne trge oz. skupine. V prestižnih športih, 

kamor denimo sodijo golf, jadranje in podobni športi se seveda ciljne skupine razlikujejo (po 

sami kupni moči skupin ter po velikosti teh) od tistih, katera so prisotna v bolj vsakdanjih 

športih, kot so nogomet, rokomet, košarka. V t. i. prestižnih športih so bolj prisotni sponzorji, 

blagovne znamke prestižnega značaja, kot je na primer francoska luksuzna znamka Louis 

Vuitton, v bolj množičnih športih (npr. nogomet) pa blagovne znamke, katere zadovoljujejo 

bolj vsakdanje potrebe in se dotikajo naše širše množice (npr. Coca Cola). Odnos med 

sponzorjem in sponzoriranim mora biti interaktiven, partnerski (Brenčič Makovec 2008, 24). 

Sponzorstvo ni le prisotno na področju športa, temveč zavzema tudi druga področja, katere so 

pomembna za življenje, kot so področja umetnosti, kulture, ekologije, znanosti, itd., ki prav 

tako sestavljajo sponzorski trg. Šport je vsekakor tista dejavnost, kateri pripada največji delež 

vseh sponzorskih sredstev. Npr. Sleight (1989, 55−56) poudarja, da je šport največji trg za 

sponzoriranje zaradi naslednjih razlogov:  

· veliko zanimanje številnih ljubiteljev različnih športnih disciplin, športa, 

· prenosi športnih tekem, prireditve zavzemajo velik delež televizijskega ter ostalega 

medijskega prostora v različnih medijih, 

· publika, ljubitelji športa so razporejeni po različni demografski in psihografski skali, 

· šport premaguje razne kulturne in državne prepreke, katere omejujejo klasično 

oglaševanje podjetij.  
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Jezeršek Turnes (2009) meni, da potrošniki od samih podjetij pričakujejo, da blagovne 

znamke ne bodo zadovoljile le njihovih funkcionalnih potreb, temveč tudi, da bodo ustvarile 

čustveno zvezo z njimi, njihovo osebnostjo s tem, kdo so oni in česa si želijo. Med drugim 

tudi zahtevajo nagrado za njihovo zvestobo, pričakujejo neko dodano vrednostih od svojih 

nakupov. Blagovne znamke, podjetja, s katerimi sodelujejo, si med drugim delijo življenjski 

slog, želijo si biti soustvarjalni in biti vključeni v njihovo komunikacijo. Sponzorstvo v športu 

je namreč izhodišče, katero v mnogih primerih blagovnim znamka daje ključ, možnost, da se 

le-te vključijo v komunikacijo s svojim občinstvom in na ta način pridejo bližje svojim 

potrošnikom in jih tako vključijo v svoj sistem samih vrednost, katere so skupne sami 

blagovni znamki, sponzorju in potrošnikom  

Bednarik (1999, 11–12) povzema Irwina in Suttona (1994, 93–101), ki sta opredelila 

naslednje cilje sponzorstva: 

· povečevanje prodaje ter tržnega deleža, 

· izboljšanje identifikacije samih ciljnih skupin, skupaj z njihovimi proizvodi ali 

storitvami, 

· izboljšanje javnega mnenja o podjetju ter o njegovih produktih oz. storitvah, 

· izboljšanje celotne podobe podjetja, 

· izboljšanje poslovnih zvez z vsemi vplivnimi udeleženci, 

· izboljšanje poslovnih  odnosov,  

· podjetju omogoča vključitev v širšo družbeno skupnost, kar pripomore do povečanja 

ugleda tako zunaj, kot znotraj podjetja.  

· onemogoča vplivanje konkurence na poslovanje podjetja,  

· podjetje pridobi pri izpopolnjevanju družbene odgovornosti, 

· izboljšanje celotne dejavnosti podjetja. 

4.3 Oblike sponzorstva 

Podjetja kot sponzorji s svojimi sponzoriranci sklepajo pogodbe o sponzorskem sodelovanju 

na različne načine in z različno vsebino. Pogodbe so odvisne od oblike sponzorstva, za katero 

se obe stranki pogodbe sporazumeta. Oblike sponzorstva se razlikujejo predvsem v tem, kaj 

komu od podpisnikov pogodbe o sponzorskem sodelovanju prinesejo, zato smo oblike 

sponzorstev predstavili v posebnem poglavju in raziskali teoretične osnove tega pojma. 
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4.3.1 Tipi sponzoriranja 

Retar (1996, 125–126) v svojem delu opisuje naslednje modele sponzorstva: 

· Ekskluzivni sponzor to je tisti sponzor, ki ima kot edini med vsemi sponzorji vse 

razpoložljive in pogodbeno dogovorjene, določene pravice za trženje sponzoriranega 

subjekta. Za sponzorja je to najvišja in najzahtevnejša oblika sodelovanja s športno 

organizacijo oz. športnikom. V praksi to največkrat pomeni, da gre za eno samo 

organizacijo oz. sponzorja, ki v celoti pokriva tržno najzanimivejše oglaševalske 

površine, tako da za morebitne druge oglaševalce oziroma sponzorje ne ostane veliko 

prostora oz. možnosti; denimo samo transparent na športnem igrišču. Tovrstno 

sponzorsko sodelovanje se sklepa za najmanj eno oz. običajno za največ štiri leta (za en 

olimpijski cikel) po skrbnem premisleku in trdih pogajanjih. Za oba partnerja (sponzorja 

in sponzoriranega) je to na eni strani dobra na drugi strani pa tudi tvegana naložba, saj se 

ob morebitnem odstopu težko umaknejo brez velikih finančnih in drugih posledic 

prekinitve sponzorskega sodelovanja. 

· Glavni sponzor je najpomembnejši med vsemi sponzorji in mu posledično tudi pripadajo 

najzanimivejše pozicije oz. sami oglaševalski prostori in druge oglaševalske možnosti za 

seveda največji del sredstev, ki ga sponzorirani v zameno zahteva. Takoj za glavnim 

sponzorjem je t. i. sponzorskih pool ter posamični sponzorji.   

· Sponzorski pool je neke vrste komercialna oblika ekskluzivnega sponzorja, saj je 

ekskluzivno sponzorstvo za podjetja lahko tudi izjemno draga in tvegana naložba, zato so 

se sponzorji tudi pripravljene združiti v skupine, grupe (angl. Pool) in tako na cenejši 

način dostopati oz. si zakupiti nakup oglaševalskih možnosti pri sponzoriranem subjektu. 

Na ta način tudi razpršijo samo tveganje oz. posledice, ki lahko nastanejo ob 

sponzoriranju. Sponzorji, kateri se združijo v pool, imajo praviloma enake pravice in 

možnosti za oglaševanje, le da so njihove ugodnosti in pravice natančno opredeljene v 

dogovoru o sodelovanju in sami grafični podobi. 

· Individualni sponzor so tisti, ki se odločijo za sponzoriranje v športu in izberejo enega ali 

več nadarjenih ali bodisi samo atraktivnih ali pa že uveljavljenih in prepoznavnih 

vrhunskih športnikov ter z njimi, seveda z vsakim posamezno, sklenejo individualne 

sponzorske pogodbe.  

· Posamični sponzor je v praksi običajno v veliko manjšem obsegu, saj sponzorira samo 

športno organizacijo oz. subjekt, s povsem določenimi, največkrat kratkoročnimi cilji. 

Praviloma v teh primerih gre za sponzorje, ki delujejo na lokalni ravni in iščejo 

ekonomsko zelo ugodne rešitve, ob enem pa jih oglaševanje na regionalnem nivoju ne 

zanima.  

· Uradni oskrbovalec je organizacija, ki sponzoriranega in njegov športni dogodek 

oskrbuje z določenimi artikli, proizvori, ki so pomembni za sponzoriranega. V praksi se v 

tem največkrat pojavljajo uradne pijače, hrana, prevozi, računalniki in drugi produkti, 

kateri so pomembni za izvedbo same športne prireditve, dogodka. Prav tako kot ostali 
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sponzorji, uradni oskrbovalci v promocijske oz. oglaševalske namene uporabljajo 

tovrstno sponzorsko dejavnost v vseh oblikah tržnega komuniciranja. 

· Kombinirano sponzorstvo se lahko pojavlja na več različnih načinov oz. tipov, kateri se 

dosegajo s soglasjem sponzorjev in so sestavljeni v sponzorsko kombinacijo. Pri tej obliki 

sponzoriranja se kaže iznajdljivost iskalcev in pripravljenost sponzorjev za finančno 

ugodne, uspešne in odzivne pristope v sponzoriranju. 

4.3.2 Osebno sponzorstvo in »endorsement« 

»Endorsement« in osebno sponzorstvo sta dve različni obliki sponzorskega sodelovanja med 

podjetjem oz. sponzorjem in športnim subjektom. Beseda »endrosement« še nima direktnega 

slovenskega prevoda, zato se v stroki največkrat uporablja kar angleško različico in njegovo 

bistvo je v nastopanju športnika kot ambasadorja blagovne znamke sponzorja (Simonič 2012).  

Bolcar pojasnjuje (Simonič 2012): 

»O osebnih sponzorstvih pa v športu govorimo, ko se znan športnik ali športnica uporabi za 

promocijo določnega podjetja ali produkta. S tem si sponzor zagotovi določeno pojavnost 

predvsem med nastopi športnika, in ne toliko zunaj tekmovanj  ozirom zgolj kot osebnosti. Pri 

»endrosementu« pa je poleg športnega uspeha zelo pomembna tudi privlačnost posameznika; 

izpostavljenost med nastopom ni tako pomembna, lahko je sploh ni. »Endrosement« je razmerje, v 

katerem zvezdnik za plačilo ali druge materialne koristi za podjetje prenese pravico do izkoriščanja 

njegove osebnostne pravice, na primer podobne, glasu, imena, vzdevka, karikature.«  

V posameznih športih, konkretno v tenisu ima veliko igralcev osebne sponzorje, saj je to  

način, kako lahko podjetja na najboljši način promovirajo svoje blagovne znamke. Predvsem 

v ekipnih športih je ta pristop sponzoriranja še veliko bolj opazen, saj se največji zvezdniki 

športa pojavljajo kot ambasadorji blagovnih znamk. Razločevanje med obema oblikama 

poslovnega sodelovanja se pogosto prepleta (Simonič 2012).  

Bistvene prednosti osebnega sponzoriranja so povezane s še večjo možnostjo prilagajanja 

trženjskih aktivnosti podjetij vsakemu posameznemu športniku. To pripomore tudi k manjši 

odzivnosti od rezultatov, tako pri ekipah, športnikih kolektivih. Osebna sponzorstva so 

pogosto tudi finančno ugodnejša v primerjavi s sponzoriranjem kluba ali športne zveze. 

Osebna sponzorstva omogočajo tudi izbiro športne osebnosti in športnikove kredibilnosti, 

privlačnosti med gledalci oz. navijači. Kredibilnost si posamezen športnik lahko zgradi s 

samimi tekmovalnimi rezultati, privlačnost pa ob t. i. športnem odru. V Sloveniji so 

sponzorske pogodbe, kot opaža Bolcar, premalo dodelane, definirane, zato nastajajo tudi 

nesporazumi. Navaja primer spora, ki je bil zelo odmeven tudi v javnosti, med smučarsko 

zvezo Slovenije in Tino Maze (Simonič 2012). 
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4.4 Vrednost sponzorstva 

Okoren (2011) v svojem prispevku navaja več načinov, kako se v realnosti ocenjuje vrednosti 

sponzorstva (ne samo pri nas), glavni med njimi so:  

· Stroškovni način: športni subjekti pred začetkom sezone ali nekega obdobja (recimo 

olimpijskega cikla, ki traja 4 leta) določijo svoj proračun, s katerim bodo morali pokriti 

stroškovni del priprav, tekmovanj za vnaprej določeno obdobje. Vzemimo primer, da je 

to milijon EUR. Športni subjekt tudi pripravi sam nabor produktov, oglaševalskih 

možnosti, katere lahko ponudbi sponzorjem v zameno za sponzorstvo. To so oglaševalske 

možnosti imena ekipe, logotipi na dresih, tekmovalnih oblačilih, čeladi ter drugih 

oglaševalskih možnosti ob samem športnem dogodku. Če športni subjekt za svoje 

tekmovanje in potrebe delovanja potrebuje milijon evrov, je za primer generalnega 

sponzorstva, kateri prinaša največjo pojavnost, običajno v praksi potrebno odšteti 50% 

potrebnih sredstev. Za generalnim sponzorjem so običajno na vrsti zlati sponzorji, ki bi v 

tem primeru morali prispevati 200.000 EUR, srebni 100.000 EUR, ostali pa manj.  

· Oglaševalski način, v tem primeru se lahko vrednost sponzorstva določi z 

izpostavljenostjo logotipa preko samega športnega subjekta v različnih medijih, s tem 

opredeljujemo izpostavljenost v primerjavi z ekvivalentnim oglasim prostorom v teh 

medijih, kateri poročajo o športu, športnih dosežkih.  

· Primerjalni način, v tem primeru je potrebno pogledati, koliko za primerljiv rang 

sponzorstva bi bilo potrebno vložiti v ostale, primerjalne športne subjekte. V takšnih 

primerih se običajno tudi same obveznosti in pričakovanja sponzorja prekopirajo iz enega 

športnega subjekta na drugega.  

Zgoraj predstavljenih načinov ocenjevanja različnih sponzorstev, ki bi morali služiti zgolj kot 

osnova za določanje vrednosti posameznega sponzoriranja. Dejansko vrednost sponzorstva pa 

potem določajo sponzorjeve nadaljnje aktivnosti v samem, konkretnem sponzorskem procesu, 

od katerih je odvisno, koliko bo športne subjekte vpletel oz. vključil v svoje marketinške 

aktivnosti in na kakšen način bo izrabljal njihovo ime, podobo v svoj namen (Okoren 2011).  

4.5 Sponzorstvo z vidika sponzorja 

Jobber (2007, 653−655, povz. po Abiodun 2011, 12−14) navaja, da obstaja pet glavnih načel 

sponzorstva. Opredeljuje načela, ki so za podjetja pomembna, saj ustvarjajo promocijske 

priložnosti, izboljšujejo odnose v skupnosti, spodbujajo ugodnosti za podjetja in same 

blagovne znamke združenja, soustvarjajo priložnosti za zabavno industrijo in pridobivanje 

zanimanja javnosti:  

· Ustvarjanje promocijskih priložnosti za podjetje: Sponzoriranje dogodkov je odlična 

priložnost za promocijo svojih blagovnih znamk, samih logotipov, proizvodov oz. 

storitev. Izdelki kot so majice, pisala, vrečke in drugi promocijski artikli so priložnosti, 

kako podjetja s svojim logotipom želijo doseči širše občinstvo.   
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· Izboljšanje odnosov v skupnosti: Družbena odgovornost podjetij je ena izmed dejavnikov, 

zakaj se podjetja vključujejo v sponzorstvo. Sponzorstvo v šolah oz. pomoč šolam 

pripomore k  povečevanju ugleda podjetja v svoji lokalni skupnosti. S tem soustvarjajo 

skrbno družbeno odgovorno sliko potrošnikov ter ostalih udeležencev podjetja.  

· Spodbujanje ugodnosti za podjetja, sponzorja in za blagovne znamke združenja: Ta cilj je 

povezan z združevanjem za podjetje ali blagovne znamke. Namen podjetja je, da se 

poveže z dogodkom, ob enem pa si želijo, da bi lahko bila pozitivnost tega dogodka 

povezana tudi z njihovimi proizvodi oz. storitvami. 

· Ustvarjanje priložnosti za zabavno industrijo: Poudarja, da sponzorji s sponzorstvom 

med drugim dosegajo potrošnike na najvišjih delovnih položajih, s tem si lahko štejejo v 

uspeh, da se tudi znane osebnosti udeležijo športnih dogodkov.  

· Pridobivanje zanimanja javnosti: Sponzorstvo je tudi zelo dobra odskočna deska za 

pridobivanje več milijonskega občinstva, publike, med katerimi je velika možnost, da bo 

prav zaradi publicitete in same medijske pokritosti športa, prišlo do promocije sponzorja 

in da bodo le-ti postali nove stranke.  

Vrečer (2006, 23–24) navaja, da se podjetja pri odločanju za sponzorstvo športnih prireditev, 

ekip ali tekmovalcev v glavnem odločajo na podlagi naslednjih štirih motivov: 

· Prvi motiv je povezan s poslovno naravo. S sponzorstvom podjetja pričakujejo in si želijo 

doseči povečanje prodaje svojih izdelkov, storitev, če želijo te cilje uresničiti, morajo 

vložiti še precej dodatnih sredstev in napora. Svoj status sponzorstva, zakaj so sponzorji 

določenega športa, morajo potrditi skozi razne oglaševalske akcije in jih uporabiti kot 

argument. 

· Drugi motiv je povezan z odnosom  do okolja. Podjetje  je od svojega okolja zelo odvisno 

in zato mora z njim komunicirati, sodelovati in mu tudi pomagati. Tako podjetje lažje 

premaguje ovire, s katerimi se lahko tekom svojega delovanja sooči. Če je določeno 

lokalno okolje zainteresirano za določeno organizacijo kakšne športne prireditve, mu bo 

podjetje, ki je del tega okolja, pri tem tudi pomagalo. Enako velja tudi za podporo 

kakšnemu lokalnemu klubu za dosego športnih rezultatov. 

· Tretji motiv za sponzorstvo je poslanstvo podjetja. Zlasti v manjših krajih je podjetje 

odgovorno za vse, kar se tam dogaja, od organizacij različnih družbenih dogodkov, do 

športnih prireditev. 

· Četrti motiv pa je navezovanje stikov s pomembnimi ljudmi, ki so za podjetje pomembni. 

Športni funkcionarji opravljajo številne, zelo zaželjene obveznosti iz poslovnih in 

političnih krogov. Zaradi njihovega vpliva na samo javnost tako na lokalni, kot tudi na 

regionalni ravni, pa se podjetja želijo z njimi povezati in sodelovati. 

Podjetja se za sponzoriranje odločajo zaradi določenih namenov in pričakovanih koristi, ki so 

zelo povezane s samimi cilji sponzoriranja. Pritchard (1998, 41) navaja naslednjih 11 koristi, 

ki jih podjetja morajo poznati, ko se odločajo za sponzoriranje: 
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· Tesnejše sodelovanje s posameznim športnikom, ekipo ali prireditvijo, ki privablja veliko 

gledalcev. 

· Možnost dostopa in sodelovanja s ciljno publiko sponzorja, oz. segmenta, ki ga želi 

sponzor doseči. 

· Vzpostavijo se lahko odnosi sodelovanja s potencialnimi kupci. 

· Skozi športne dosežke lahko podjetja komunicirajo s pomočjo asociacij na uspeh, na 

zdravo in čisto življenje.  

· Številne možnosti dodatnega razvoja prodajnih možnosti podjetja, sponzorja, zlasti to 

velja za ekskluzivnega sponzorja. 

· Podjetja se lahko odločijo za t. i. »sponzoriranje na prestiž« in s tem lahko postanejo 

sponzorirani dogodki pomembni faktor pri zaznavi podjetja v javnosti. 

· Podjetje lahko v sponzorskem razmerju nastopa tudi kot socialno in družbeno podjetje, s 

t. i. »Halo efektom«. 

· Skozi športne dosežke lahko v javnosti privede do pozitivne asociacije na to sponzorirano 

podjetje. Podjetja pridejo do pozitivnih asociacij s pomočjo uspešnih športnih rezultatov 

svojih sponzoriranih športnikov.  

· Športne rezultate sponzoriranih športnikov lahko podjetje izrabi za lokalni in nacionalni 

ponos ljudstva. Športni dogodki in rezultati športnikov, ki vzbujajo ponos športnikov, 

privedejo do pozitivnega odnosa do sponzorja (raziskave so pokazale, da je 33% 

ameriških potrošnikov bolj naklonjenih nakupom izdelkov podjetja, če ta sponzorira 

olimpijske igre). 

· Sponzor lahko komunicira s skupinami posebnih interesov. Poznamo primer, ko si je 

podjetje Chevrolet s sponzoriranjem številnih organizacij za varstvo okolja in 

spodbujanja ekološkega načina življenje, ustvarijo svoje vozilo »Geo«, ki ima zelo nizko 

porabo goriva. 

· Sponzorjem omogoča razvoj novih, dodatnih trgov. Določeni proizvajalcev, ki je sponzor 

odmevne prireditve, lahko svoj nov in nepoznan izdelek s pomočjo sponzorirane 

prireditve privede do poznavanja in sprejemanja novega izdelka v javnosti.  

Dieter Heger (Mihajlovič, 2013), odgovoren za vodenje celotnega oddelka mednarodnih 

sponzorstev in organizacije dogodkov v družbi Montelez (v lasti imajo družbo Kraft Food) 

opisuje, da imajo poseben način načrtovanja proračuna za sponzorstva v športu in da gre za 

sedemmestno številko na letni ravni. Dodaja, da gre v primeru s sodelovanjem s Tino Maze za 

velike donose. Vprašanje naložbe in donosa na naložbo v tem primeru je bilo razmerje 

popolno, čeprav to ni edini razlog njihovega partnerstva, je pa pomemben. Točnega donosa ne 

želijo razkriti, gre pa za večkratni donos glede na vložena sredstva. Na vprašanje novinarja 

odgovarja, da je donos precej večji kot dvakraten ali pa trikraten, kar je za njih odločilno. Pri 

njih gre za čustveno partnerstvo, a ne pozabljajo, da se gredo posel - in tu je prostor zgolj za 

razum.  
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4.5.1 Izbira športne panoge s strani sponzorjev 

Okorn (Simonič 2012) v intervjuju navaja, da so dolgoročne odločitve o sponzoriranju ali 

pokroviteljstvu športa največkrat povezane z vpetostjo samega podjetja, sponzorja v okolje ali 

njegovo povezanostjo z določeno športno panogo sponzoriranega subjekta. Določena podjetja 

na primer sponzorirajo izključno določene športne subjekte iz svojega lokalnega okolja, druga 

pa se načrtno z dolgoročno vizijo odločajo za pokroviteljstvo določenega, največkrat enega 

športa. V prvo skupino sponzorjev tak lahko uvrstimo Krko, ki s podpiranjem različnih ravni 

športa na Dolenjskem pomaga različnim športnikom, v drugo skupino sponzorjev pa lahko 

uvrstimo podjetje Spar in Telemach, katera z dolgoletno prisotnostjo sponzorirata določen 

šport, košarko. 

Zgoraj omenjen poslovnež Heger pojasnjuje, da pri blagovni znamki Milka glede izbire 

športnika, ocenjujejo in izbirajo na podlagi več različnih meril, ki so po njihovi oceni 

odločilnega pomena, koga bodo izbrali za ambasadorja njihove znamke. Imajo postavljena 

svoja merila, skozi katere ocenjujejo športnikovo osebnost, značaj, športni potencial, njegovo 

menedžersko ozadje, saj so mnenja, da noben tekmovalec tako pomembnih poslov ne zmore 

izpeljati sam, če tekmuje na tako vrhunski ravni. Ob vseh teh merilih jih zanimajo tudi druga 

znanja, kot so veščine in lastnosti športnika. Ocenjuje, da je Tina Maze odličen primer, saj gre 

za izredno športnico, obvlada več jezikov, ob tem je predana glasbenica in splošno gledano je 

zelo odprtega duha in tudi zelo privlačna oseba. Za sponzorje je to popolna kombinacija. Pri 

sponzorjih ne gre zgolj za nakup oz. zakup  pravic za oglaševanje na čelade, precej bolj je za 

njih pomembno, kako aktivirati ambasadorko, ambasadorja njihove blagovne znamke. 

Dodaja, da njim kot sponzorjem ni pomembno zgolj merilo športnega rezultata. Ob vseh prej 

naštetih merilih je potrebno oceniti, da je pri izbiri športnika potrebno pogledati tudi njihov 

značaj, ki se bo povsem ujemal z blagovno znamko, ob tem pa še mora imeti možnosti dosega 

vrhunskega športnega rezultata. Noben pogoj ni, da sponzor mora zagrabiti športnika, ki je na 

vrhu, učinkoviteje je sodelovati na dolgi rok ter ob sodelovanju še športnika spodbujati pri 

njegovem športnem napredku (Mihajlovič 2013). 

Fürweger (2013, 82) v svojem biografiji o Dietrichu Matechitzu pojasnjuje, da Red Bull ni bil 

nikoli naklonjen kratkoročnim sponzorstvom oz. akcijam, temveč vedno dajejo prednost 

predvsem individualnim športnikom in to na dolgi rok. Zanimivo je to, da njihovi 

sponzorirani športniki nikoli ne dobijo pogodb, temveč jim podjetje samo ustno zagotovi, da 

jih bo podprlo. Tudi njihova ekipa v Formuli 1 in nogometne ekipe naj bi imele enak dogovor 

z Red Bullom, torej zgolj ustni, prav tako ostali športniki, teh bi naj bilo več kot 600 iz okoli 

sto različnih športnih panog (od motoristov, gorskih kolesarjev, atletov, itd). Največ se 

zanimajo za t.i. protagoniste iz najdrznejših športnih panog ekstremnega športa, ki po 

njihovem mnenju najbolj upodabljajo njihovo podobo podjetja, torej njihovo dinamičnost, 

mladost, drugačnost ter inovativnost. Sam Mateschitz svoje športnike rad imenuje, da so »del 

družine«. Vsi ti uspehi njihovih sponzoriranih športnikov bi naj  simbolizirali in spodbujali 
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tudi uspeh samega podjetja. »Športniki so bili za nas predstavniki medijev«, je nekoč nazorno 

opisoval nekdanji marketinški manager koncerna Red Bull. Že od samega začetka niso 

naklonjeni bojnim športnim panogam, saj se po njihovem mnenju nasilje ne sklada s podobo 

Red Bull-a. 

Bednarik in drugi (1998, 24) so raziskovali, katere športne panoge so po mnenju podjetij tiste, 

preko katerih bi podjetja najlažje realizirala svoje cilje sponzoriranja. Ločil je tiste športne 

panoge, ki so komercialno bolj pomembne za slovenska podjetja. Njegova raziskava je 

pokazala, da najbolj izstopata športni panogi smučanja in košarke. Ugotovil je, da je več kot 

tretjina anketirancev menila, da bi njihova podjetja najlažje realizirala zastavljene cilje 

sponzoriranja preko alpskega smučanja. Naslednje so največji potencial pripisovali košarki in 

na tretjem mestu atletiki. Ocenjuje, da nogomet za slovenska podjetja ni najbolj zanimiv, 

čeprav nogomet za velja, da je »najbolj pomembna postranska stvar na svetu«. Prej 

omenjenim trem športom so sledile naslednje športne panoge, za katere so podjetja menila, da 

bi lahko najboljše realizirali svoje cilje sponzoriranja: tenis, avtomobilizem, rokomet, hokej, 

kolesarstvo ter plavanje.   

4.5.2 Organizacijske oblike športnega pokroviteljstva v Sloveniji  

Bednarik in drugi (1998, 25) so v raziskavi ugotavljali, katere so oblike sponzoriranja športa - 

športnega pokroviteljstva, preko katerih lahko podjetja najuspešneje realizirajo za njih 

najpomembnejše cilje športnega pokroviteljstva. Rezultati analize so pokazali, da bi po 

mnenjih  slovenskih podjetij bila najuspešnejša organizacijska oblika pokroviteljstva 

generalno sponzoriranje katere izmed reprezentanc.  

Sponzoriranje, generalno sponzoriranje, se je po raziskavi sodeč pokazalo kot 

najpomembnejšo zaradi najvišje vrednosti. Če to obliko primerjamo z drugimi manj 

zaželenimi oblikami sponzoriranja  lahko sklepamo: »da je za slovenska podjetja najbolj 

zanimiva oblika sponzoriranja – pokroviteljstva, generalno, pokrovitelj kluba in individualno 

pokroviteljstvo enega tekmovalca«. Manj zaželene oblike si v rezultatih analize sledijo 

naslednje organizacijske oblike sponzoriranja kot so: da bi si želeli postati lastniki športnega 

moštva, sopokrovitelji kluba, pokrovitelji nacionalnih tekmovanj, pokrovitelji mednarodnih 

tekmovanj, kupovanje tekmovalca ali moštva za posredne tržne akcije, sopokrovitelj 

reprezentance ter še ostale druge oblike pokroviteljstva (Bednarik in drugi 1998, 25). 

4.6 Sponzorske pogodbe 

V sponzorskem sodelovanju med sponzorji in športniki v praksi obstajajo številne oblike, tudi 

konkretne vsebine in načini sponzorskega razmerja. Imamo različne razloge, motive in 

interese za sklenitev določenega sodelovanja v športu, obstajajo posledično tudi različni 

sponzorski dogovori in njihove oblike. Predlagamo, da naj bodo v sponzorskem odnosu, v 
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pogodbi dogovorjene vse sponzorske aktivnosti. Obligacijsko razmerje je podlaga za vse 

sponzorske pogodbe med različnimi športnimi subjekti in sponzorji oz. pogodbenimi 

strankami. V praksi to pomeni, da se stranke same dogovorijo za razmerja in pravice, ki 

izvirajo iz prej sklenjenih oz. dogovorjenih pravnih poslov. Stranke si tudi same odmerjajo 

kazni, ki bi nastopile, če katera pogodbena stranka ne bi opravljala pravnih poslov. 

Izoblikovala se je tudi določena pravna praksa, ki pa še vedno sloni na stališču, da se pri 

sklepanju sponzorskih pogodb vsi dogovori sklepajo ob upoštevanju interesov in želj samih 

pogodbenih strank. Pri tem seveda morajo upoštevati splošna načela civilnega prava, 

predvsem je pomembno načelo sklepanja poslov v dobri veri in poštenja, na kar se v praksi 

sklicujejo na vse sodobne norme in pravila trgovinskega prava, saj sponzorski odnos 

uvrščamo med trgovinske odnose. V nadaljevanju predstavljamo splošne, vendar ključne 

predpostavke, od katerih je zelo odvisna veljavnost pogodbenega in sponzorskega razmerja 

(Retar 2006, 131–132). 

4.6.1 Veljavnost sponzorskih pogodb 

Retar (2006, 131−132) opredeljuje naslednje sestavine veljavnih sponzorskih pogodb: 

Pravna in poslovna sposobnost − vsak posameznik, ki sklepa sponzorsko pogodbo, mora biti 

opravilno sposoben. To pomeni, da mora biti polnoleten ali pa mora zanj pogodbo skleniti 

zakoniti zastopnik (pri mladoletnih vrhunskih športnikih so to praviloma starši). Pooblaščeni 

zakoniti zastopniki morajo biti pravno in poslovno sposobni, to pomeni, da so legitimni 

predstavniki pravnih oseb, v imenu katerih sklepajo pogodbe. Za sklepanje teh pa morajo 

imeti ustrezna pooblastila. 

Prava pogodbena volja strank − med strankama mora v trenutku sklepanja pogodbe obstajati 

prava pogodbena volja. To pomeni, da morata stranki biti soglasni v vseh točkah pogodbe. Ta 

element je pomemben predvsem v primeru spora. 

Dopustnost predmeta pogodbe − predmet pogodbe mora biti dopusten, dovoljen, ne sme biti 

nezakonit ali prepovedan. V športu je ta element še toliko pomembnejši, saj šport uvrščamo 

med visoke moralne družbene aktivnosti, kjer pa kljub temu večkrat srečamo izjeme ali 

zlorabe. Med takšne zlorabe sodijo za športnika nedopustne sponzorske aktivnosti: 

promocijska kajenja, jemanje nedovoljenih poživil, uživanja alkohola, mamil, izogibanje 

plačevanju davkov, »pranje« denarja, nastopanje športnika med boleznijo ali ob poškodbi. 

Oblika pogodbe − oblika je lahko v primeru spora ključen dokaz veljavnosti in uveljavljanje 

pravic oziroma dolžnosti, ki so predmet pogodbe. Zato je zanjo predpisana pisna oblika ter 

naslednji elementi: 

· navedba vseh strank, njihovih zastopnikov in njihova pravna sposobnost ter njihovi 

podatki, 
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· namen in sklepanja pogodbe, 

· pravice in dolžnosti sponzorja, 

· pravice in dolžnosti sponzoriranega, 

· pravice in dolžnosti morebitnega posrednika ali zastopnika, 

· časovni načrt izvrševanja obveznosti, 

· opcije ekskluzivnosti, konkurenčne klavzule in podobne izjeme, 

· kazni za morebitno neizvrševanje sklenjenih obveznosti, 

· opredelitev plačila davkov, 

· dolžnost opozarjanja na izpolnjevanje ali kršenja sklenjenih obveznosti, 

· pogoje za odstop od pogodbe oziroma njeno podaljševanje, 

· ureditev pogodbe z morebitnimi predplačili in garancijami, jamstvi, 

· veljavnost pogodbe oziroma njeno prenehanje, 

· pristojnost sodišča v primeru spora, 

· podpise, žige, datuma sklenitve, overitve in druge morebitne splošne podatke. 

Navedene splošne predpostavke so za pogodbo o sponzoriranju ključnega pomena, saj je 

lahko neizpolnjevanje navedenega podlaga za izpodbijanje ali celo ničnost pogodbe, zato 

bodite pri sklepanju pogodbe nanjo še posebno pozorni (Retar 2006, 131–132). 

4.6.2 Vrednosti sponzorskih pogodb v Sloveniji in tujini 

Igor E. Bergant, slovenski športni novinar, v svojem komentarju (RTV SLO 2011b) govori o 

športnem pokroviteljstvu: 

»Skrivnostnost slovenskih športnih pokroviteljev še zdaleč ni posledica razmer v športu, pač pa v 

slovenskem gospodarstvu in družbi na sploh. Problem so naši poslovni običaji in razumevanje 

njihovega pomena. Slovenski športni pokrovitelji najpogosteje niso skrivnostni, ker bi želeli 

prikriti morebitne poslovne lumparije. Gre za to, da sponzorstva zelo pogosto niso plod res 

premišljenih in strateških odločitev. Motivi so drugačni in nihajo od prijazne prijateljske pomoči 

do lobističnih pritiskov. Velikokrat odločitev sprejme srce, ne glava. Za prejemnike na športni 

strani to ni vedno slabo, ker je tržišče v Sloveniji majhno, enako pa velja tudi za konkurenco med 

podjetji, lahko določene dejavnosti zveze, klubi, društva in posamezniki dobijo lahko celo več kot 

bi v bolj tekmovalnem ozračju na gospodarski strani. Navsezadnje pa gre tudi za to, da objava 

številk v Sloveniji pogosto zbudi zavist in deluje hromeče, namesto da bi učinkovala spodbudno 

in vabila k še večji borbenosti vseh. Navsezadnje vse to odraža naravo športa in gospodarstva. 

Bistvo športa je v jasnih pravilih in vsem vidnih objektivnih merilih, ki določajo vrstni red. Prav 

zaradi tega je tudi v sponzorstvu na dolgi rok splet javnosti, jasnosti, preglednosti, strokovnosti in 

odgovornosti odločitev edina možnost za vse.«  

Tomaž Ambrožič (direktor športne agencije S.V. - RSA) v intervjuju govori o zneskih, ki jih 

sponzorji namenjajo športnikom v Sloveniji (RTV SLO 2011a):  
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»V tujini se ne skriva teh številk, enostavno se povejo in tisto kar se meni zdi, da pri nas zelo 

manjka tudi za razvoj športnega sponzorstva je ta transparentnost, da bi podjetja javno povedala, 

koliko vlagajo v posamezni sponzorski projekt. Ne pa da to običajno skrivajo  za poslovno 

skrivnostjo. Mislim, da to še posebej velja za podjetja, ki so v večinski ali pa pretežno v državni 

lasti in s tem na nek način delajo škodo temu trgu.«  

4.7 Blagovne znamke v vrhunskem športu 

V strokovni literaturi najdemo veliko različnih razlag in definicij znamčenja ( angl. Branding) 

ter blagovnih znamk (angl. Brands). American Marketing Association (AMA), ki 

opredeljujejo blagovno znamko kot »ime, izraz, simbol in storitve enega ali kombinacijo 

naštetega, ki je namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve enega oz. skupine prodajalcev in 

razlikovanju izdelka ali storitve od konkurenčnih« (Kotler 1996, 444, povz. po Brenčič 

Makovec 2008, 35).  

De Chernatony (2002, 205, povz. po Brenčič Makovec 2008, 35) ocenjuje, da so blagovne 

znamke v športu umeščene med funkcionalne in čustvene vrednote in so pomemben simbol 

tako za samo organizacijo, kakor tudi za države, mesta ali regije. Simoes in Dibb (2001, 219, 

povz. po Brenčič Makovec 2008, 35) poudarjata, da je blagovna znamka več kot zgolj ime, ki 

ga dodamo izdelku, ob tem vključuje še cel skupek fizičnih in socio-psiholoških znakov. 

Najpogosteje na tak način opredeljujemo šest nivojev delovanja posamezne blagovne znamke, 

s katerimi si v očeh porabnik ustvarja posamezno vrednost. V današnjem času med blagovne 

znamke v športu ne uvrščamo le podjetja ali same blagovne znamke, ki na kakršenkoli način 

tržno komunicirajo, temveč v to skupino uvrščamo tudi športne organizacije, kot so to razni 

športni klubi, njihovi opremljevalci, športni dogodki, posamezni športniki in tudi 

infrastrukturne objekte (Doler 2006, 19, povz. po Brenčič Makovec 2008, 35). 

V praksi, pri sponzoriranju v športu, največkrat obravnavamo naslednje ravni blagovnih 

znamk (Brenčič Makovec 2008, 35): 

· Individualni športniki, posamezniki kot blagovne znamke. 

· Blagovne znamke posamezne športne opreme. 

· Blagovne znamke za različne športne organizacije. 

· Ostale blagovne znamke, ki vstopajo na športni trg in so v procesu trženja preko športa (v 

to skupino lahko uvrščamo korporativne znamke in druge profitne ali pa neprofitne 

organizacije, ki se na različnih ravneh, z različnimi možnostmi povezujejo s športom). 

T. i. osebne znamke so športniki kot blagovne znamke. Svetovno znanim blagovnim 

znamkam, primer Tiger Woods, oglaševalci, sponzorji oz. podjetja plačujejo milijone 

dolarjev, da potem ti športniki predstavljajo njihove blagovne znamke. Če pogledamo lestvico 

sto največjih zvezd revije Forbes vidimo, da je skoraj 15 % športnikov (Jančič in Kline 2007, 

8, povz. po Brenčič Makovec 2008, 35). Te lestvice lahko gledamo tudi z globalne 
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perspektivne, tako vidimo, da so športniki privzeli različne modele zavezništva, pri čemer je 

športen rezultat nujen, ni pa to zadosten pogoj za športnikovo močno osebno znamko, to velja 

zlasti za ameriški koncept trženja. Zgolj športni rezultati niso edini pogoji oz. merila, 

potrebno je zagotoviti še visoko stopnjo prepoznavnosti. To lahko povemo tudi drugače, saj 

športnik kot blagovna znamka mora imeti svojo lastno identiteto (mora se razlikovati od 

ostalih, zaradi tega tudi postane zanimiv tako za gledalce kot za podjetja), imeti mora lastno 

podobo in predvsem prepoznavnost, katero si zgradi z vseh vidikov življenja (Kline, 2006, 

povz. po Brenčič Makovec 2008, 35). Športnik mora torej imeti vseh 6 omenjenih dimenzij, 

nekatere so lahko bolj, druge pa manj izstopajoče od ostalih športnikov. Danes niso uspešne 

športne blagovne znamke le tistih športnikov, ki bi bili po športnih rezultatih najboljši, lahko 

so tudi kontroverzni in prav s svojo drugačnostjo lahko privlačijo pozornost (Doler 2007, 

povz. po Brenčič Makovec 2008, 35). Zakaj so torej športniki tako zanimivi? Z vidika 

vrhunskega športa Erdogan in Becker (2000, povz. po Brenčič Makovec 2008, 35) navajata, 

da lahko vrhunski športniki dodajo nove, dodatne pomene določeni blagovni znamki, saj 

vrednote vrhunskega športnika dvigujejo in osvežijo podobo blagovne znamke, oglas s 

takšnim športnikom pa podjetjem omogoča izstopanje iz množice oglasov, saj športnik 

poveča pozornost in predvsem dviguje kredibilnost (če je celovita in pozitivna osebnost) sami 

blagovni znamki (Brenčič Makovec 2008, 39–40).  

Mediji največ doprinesejo k temu, da so podjetja pričela športnike uporabljati za svojo 

komunikacijo s trgom. Športniki so tako postali pomembni ambasadorji dobrodelnih, 

humanitarnih akcij in raznih športnih dogodkov itd. Postali so nosilci posameznih športnih 

organizacij, tekmovanj. S pomočjo medijev, tako lažje prenašajo svoje vrednote na druge 

blagovne znamke, sponzorjev, kar je doprineslo k povečanju koristi blagovnih znamk. 

Predvsem pri individualnih športnikih je pomembna njegova celovita osebnost, saj je velik del 

njegovega življenja, tudi izven športnega odra, izpostavljen javnosti. Vrhunske športnike 

mediji zasledujejo dobesedno na vsakem koraku in jih zanima, kaj počnejo tako poklicno kot 

zasebno, ker javnost in navijače to zanima. Vsi se spomnimo v začetku 90-tih let košarkarsko 

zvezdo, ki še danes velja za zelo zaželjeno blagovno znamko Jordana, ki je zelo uspešno 

sodeloval z Nike-om, kasneje je bil zelo iskan David Beckham, ki smo ga videvali v raznih 

promocijskih akcijah z multinacionalkama Adidas, Pepsi  (Brenčič Makovec 2008, 39–40). 

4.7.1 Spremembe v industriji sponzorstev 

Ardi Kolah, ena najvplivnejših oseb sponzorsko-marketinške industrije zadnjega desetletja, je 

v intervjuju govoril o trendih, ki so v zadnjih desetletjih spremenili industrijo sponzorstev 

(Jezeršek Turnes 2010):  

»Globalizacija je ustvarila razloge za potovanje ne zgolj ljudi, pač pa blagovnih znamk, izdelkov in 

storitev. Zato bo tudi intelektualni kapital še hitreje potoval kot potuje sedaj. Če sedaj govorimo o 

učinkovitosti (angl. Efficiency) in uspešnosti (angl. Effectiveness) blagovnih znamk, bodo poslovni 
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uspehi v prihodnosti najverjetneje definirali poslovni modeli podjetij, ki bodo dodajali vrednost 

blagovnim znamkam. Ta dodana vrednost je pravi potencial tudi za sponzorske projekte. In to bo 

tisto, kar bo blagovnim znamka dajalo prednost in preferenčnost na svetovnem, globalnem trgu.«  

4.7.2 Slovenske blagovne znamke 

V Sloveniji imajo veliko primerov športnih blagovnih znamk. Predvsem podjetja, ki so 

ugotovila pozitivnost športa in njegovo komunikativno sposobnost prenosa njihove vizije in 

poslanstva, tudi kulture in vrednost podjetja, so naše vrhunske športnike umestile kot del 

svojega integralnega trženjskega komuniciranja oz. cikla. Športniki so njim doprinesli h 

gradnji blagovne znamke, partnersko povezovanje med njimi, s tem pa so pospeševali trženje 

svojih izdelkov, storitev. Zdaj že upokojena olimpijka Petra Majdič, je vrsto let sodelovala z 

Uniorjem, ki ji je stal ob strani tudi v tistih časih, ko njeni športni rezultati niso bili takšni kot 

si je sama želela. Enaka zgodba je s podjetjem Gorenje. Pomembno je v nekaj verjeti, kar je 

med sponzorjem in sponzoriranim zagotovo najbolj pomembno, za vsak poslovni odnos je 

potreben čas, prav tako v sponzorskem sodelovanju. Čas ni potreben zgolj zaradi športnih 

rezultatov, ampak je pomemben tudi za ustvarjanje sinergij med sponzorjem in 

sponzoriranim. Naš izvrsten jadralec Vasilij Žbogar tako simbolno jadra s Telekomom 

Slovenije in tako ustvarjajo sinergijo med vizijo in poslanstvom podjetja. Uspešen, zdaj že 

upokojeni smučar Jure Košir in njegovo sodelovanje z Milko, Iztok Čop z Mercatorjem itd. 

Zgodbe številnih športnikov, posameznikov, so imele in imajo poseben vpliv na trženje 

sponzorja (Brenčič Makovec 2008, 39–40). 

SPORTO konferenca je v slovenskem prostoru in lahko rečemo tudi v regiji vodilen športno-

marketinški dogodek. Njegov poglavitni namen je predstaviti sodelovanje na področju razvoja 

športno-poslovne industrije, ker pride do izmenjave izkušnje, deljenje novih strokovnih 

literatur številnih, priznanih avtorjev ter na koncu je to navsezadnje tudi priložnost za 

ustvarjanje novih poslovnih kontaktov. Na tej konferenci se združijo različni interesi podjetij, 

kot predstavnikov sponzorjev, lastnikov prav,
3
 medijev, športnikov, agencij ter ostalih, ki so s 

to tematiko povezani ali pa jim je blizu (Sporto b. l.). 

Konferenca SPORTO se vsako leto organizira v Portorožu, kjer  razglasijo zmagovalce za naj 

športnika kot slovensko blagovno znamko. Tako so za leto 2013 za zmagovalca razglasili 

košarkarja Gorana Dragiča in najuspešnejšo smučarko zime 2012 Tino Maze. V kategoriji 

športnih klubov je nagrado prejel NK Maribor. Raziskovalci družbe Mediane, so vrednost 

posameznega športnika izračunali na podlagi naslednjih kriterijev: prepoznavnost športnika, 

njegovi tekmovalni rezultati iz zadnje sezone, uvrstitev rezultatov v svetovni konkurenci, 

stopnjo zadovoljstva z doseženimi rezultati, ocena osebnosti preko javnih nastopov in kot 

tema vsakdanjega pogovora med ljudmi. Med klubi so ocenjevali tudi navijaške vrednosti  

(Mediana b. l.). 

                                                 
3
 Kot lastnike pravic so predstavili klube, zveze in organizatorje dogodkov. 
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5 ZAPOSLOVANJE ŠPORTNIKOV 

Vrhunski športniki, ki uspevajo v športu, so v velikem številu negotovi glede njihove 

prihodnosti, predvsem glede njihovega življenja po končani športni karieri. Večina jih o tem 

niti ne razmišlja, saj bi razmišljanje o koncu športne kariere pomenilo nekakšno priznanje 

neuspeha. 

McKnight in drugi (2009, 63) pravijo, da se upokojitev vrhunskega športnika pogosto 

spregleda, kljub temu da pomeni pomembno življenjsko razpotje vrhunskega športnika. Za 

aktivne športnike je staranje pomemben proces, ki obsega fiziološko-biološke, psihološke in 

socialne vidike. Na športno kariero proces staranja deluje zavirajoče. Starost, pri kateri 

športnik postane prestar za aktivno kariero, se med športi razlikuje. Športniki svojo 

tekmovalno kariero končujejo približno v isti starosti, kot njihovi vrstniki začenjajo kariero na 

drugih področjih, si ustvarjajo družine in domove. Zato je ta proces za športnika še bolj 

stresen. 

Cecić Erpič (2002, 57–59) je konec športne kariere opredelil z naslednjimi vzorčnimi 

dejavniki: 

· Kronološka starost je v literaturi navedena kot eden najpogostejših vzrokov za konec 

športne kariere. Za aktivne športnike je staranje pomemben proces, ki obsega fiziološko-

biološke, psihološke in socialne vidike (povz. po Taylor in Oglivie, 1998). Proces 

staranja zavira potek športne kariere. V različnih športih je starost, pri kateri športnik 

postane prestar za aktivno kariero, različna. Na konec športne kariere vplivajo tudi 

psihološke komponente procesa staranja. Werthner in Orlick (1986) ugotavljata, da 

starost lahko vpliva tudi na športnikovo motivacijo. Športniki ob koncu kariere pogosto 

navajajo, da so dosegli vse postavljene in načrtovane tekmovalne cilje.. 

· Proces selekcije v ekipe in reprezentance za posamezna tekmovanja ima velik vpliv na 

posameznikovo športno kariero (povz. po Pearson in Petipas, 1990). Proces selekcije v 

razmeroma redkih primerih igra vlogo pri športnikovi odločitvi o koncu kariere, kar 

dokazuje tudi rezultat raziskave, da je le sedem odstotkov udeležencev kot poglavitni 

vzrok za konec kariere navedlo selekcijo. 

· Poškodbe in zdravstvene težave so sestavni del športa in zelo pogosto dejavnik, ki vpliva 

na konec športne kariere. Ker so poškodbe nepredvidljive in nepričakovane, imajo 

pomembno vlogo tudi v obdobju »pošportnega« življenja posameznika. Različne 

raziskave so pokazale, da je zaradi poškodb športno kariero zaključilo 14 % (povz. po 

Werthner in Orlick 1986) športnikov. Predvsem za tiste športnike, ki so športno kariero 

bili prisiljeni zaključiti zaradi poškodb, je prehod iz aktivne kariere zelo težki in se 

pogosto srečujejo s psihičnimi težavami. 

· Posameznikova lastna izbira je med samimi športniki najbolj zaželen razlog za konec 

športne kariere in je tudi najmanj težavna glede prilagoditve športnikov na življenje po 

športni karieri (povz. po Oglivie in Taylor, 1993b). Na športnikovo prostovoljno izbiro o 
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tem, da se poslovi od aktivne športne kariere, vpliva več dejavnikov, osebnih, športnih in 

socialnih (povz. po Oglive in Taylor, 1993a; 1993b). Za nekatere športnike 

najpomembnejši dejavnik, ki je povod k takšni odločitvi športnika, je posameznikov 

občutek, da je dosegel večino svojih športnih ciljev. Po končani športni karieri se želijo 

športniki usmeriti na novo socialno okolje in na tista področja v življenju, za katera do 

sedaj niso imeli časa ter možnosti (povz. po Werthner in Orlick 1986), predvsem za 

poklic, družino in prijatelje (Cecić Erpič 1998, 16−19).  

· Drugi vzorčni dejavniki konca športne kariere, ki lahko pomembno vplivajo na 

posameznikovo odločitev o nadaljevanju ali zaključku športne kariere, so tudi finančni 

dejavniki . Vendar so le redki športniki, ki športno kariero končajo prav zaradi finančnega 

dejavnika, saj se skoraj več kot polovica »upokojenih« športnikov tudi v času po končani 

športni karieri zaradi aktivnega športnega udejstvovanja sooča s finančnimi težavami 

(povz. po Werthner in Orlick 1986). 

Menimo, da je obdobje ob koncu športnikove kariere, ključno za njegovo prihodnost. Za 

prehod športnika iz tekmovalne kariere v življenje brez športnih tekmovanj je zelo pomembna 

podpora okolice, športnikovih bližnjih, njegove panoge in na koncu tudi pomoč države, katere 

barve je športnik zastopal.  

Primer dobre podpore je IWF.
4
 V svojih smernicah določajo podporo in pomoč športnikom, 

posebno pozornost pa posvečajo ozaveščanju športnikov za pripravo na kariero po končani 

športni karieri vrhunskega dvigovalca uteži. S smernicami želijo nuditi pomoč športnikom pri 

razvoju njihovih sposobnosti in spretnosti, ki bi jih lahko ti uporabili v življenju nasploh. 

Trudijo se športnikom pomagati pri uskladitvi njihove športne kariere z zaposlitvijo ali s 

študijem. Velik pomen pri promociji in podpori svojih športnikov pripisujejo zvezi in hkrati 

poudarjajo vlogo športnikove ekipe in trenerja. Največji pomen smernic je v zaposlovanju in 

izobraževanju športnikov (International Weightlifting Federation 2013). 

5.1 Koraki do zaposljivosti med in po končani športni karieri 

Razširjen je stereotip, da so športniki brez izobrazbe in brez priznanih kvalitet, potrebnih v 

svetu izven športa. V magistrski nalogi želimo pokazati ali imajo športniki vrednote, ki jih 

delodajalci cenijo ter ali lahko športniki te vrednote in vrline uporabijo v njihovi zaposlitvi 

med in po končani športni karieri. 

Strokovnjaki problem zaposljivosti športnikov vidijo že v samem statusu kategoriziranega 

športnika (statusu vrhunskega športnika). Pomembno bi namreč bilo, da status 

kategoriziranega športnika temu nudi zadostno socialno varnost, predvsem v primeru, ko 

športnik ostane brez plače ali pogodbe, če ga doleti poškodba. Kot osnova za pridobitev 

statusa bi mogla biti izobrazba športnika, saj bi s šolanjem pridobil določeno zrelost in 
                                                 
4
 International Weightlifting Federation (Mednarodna zveza za dvigovanje uteži)  
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možnost, da tudi z izobrazbo lahko doseže varnost, v kolikor v svoji športni karieri ostane 

brez vsega. Vrhunski športnik v Sloveniji je lahko vsakdo, ki nastopa v uradnem 

tekmovalnem sistemu. Strokovnjaki zagovarjajo, da bi za pridobitev statusa morala biti pogoj 

vsaj izobrazba 4. stopnje (Grošelj in Vrabec 2014). 

Pomen dobrega prehoda športnika iz njegove profesionalne tekmovalne kariere v življenje po 

športni karieri poudarja tudi IOC.5 S tem namenom so izdelali Razvojni program za 

zaposlovanje športnikov (Athlete Career Programme), za izvajanje katerega so leta 2005 

sklenili sporazum z vodilnim svetovnim podjetjem za zaposlovanje in upravljanje s 

človeškimi viri, Adecco, d. d.  (International Olympic Comitee 2014, 5). 

Razvojni program za zaposlovanje športnikov je namenjen profesionalnim športnikom  in jim 

po končani športni karieri nudi podporo ob prehodu na trg dela (Adecco b. l. a). Program 

zagotavlja vire in trening športnikom, da jim omogoči razvoj življenjskih veščin, boljšo 

izobrazbo in možnost za zaposlitev. Zasnovan je na treh stebrih: izobrazba, življenjske 

veščine in zaposlitev. Program se v sodelovanju z lokalnimi izpostavami podjetja Adecco 

izvaja v več kot 30 državah (International Olympic Comitee 2014, 5). 

Namen programa je sodelujočim športnikom pomagati pri razvoju in razumevanju njihovih 

veščin in dosežkov ter kako jih lahko unovčijo v svoji bodisi akademski bodisi zaposlitveni 

karieri. Omogoča jim dostop do virov, ki bodo športnika postavili pred izbiro in odločitev, kaj 

bo počel v svojem nadaljnjem življenju. Program je v pomoč športniku pri razumevanju 

njegovega položaja v svetu profesionalnega športa in kako pomembna so njegove poslovna 

ter profesionalna poznanstva, predvsem za njegove načrte v zvezi z zaposlitvijo (International 

Olympic Comitee 2014, 9).  

Pri športniku, ki zaključuje svojo športno kariero, je pomembno, da se zaveda kakšen krog 

ljudi ima kot profesionalni športnik okoli sebe, predvsem tukaj mislimo na njegovo poslovno 

sodelovanje s sponzorji, ki so športnikova možnost za potencialno zaposlitev. Pomembno je, 

da športnik izkoristi sodelovanje med njegovo tekmovalno kariero in to sodelovanje poskuša 

ohraniti tudi potem, ko svojo športno kariero konča. Pomembno je, da obdrži ali celo razširi 

svojo mrežo ljudi, vezi in možnosti. 

  

                                                 
5
 International Olimpic Comittee (Mednarodni  olimpijski komite). 
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5.2 Kadrovanje podjetij 

Zaposlitev športnika kot tudi vsakega posameznika je odvisna od potreb podjetja po delovni 

sili, ki jo podjetja zadovoljijo s kadrovanjem. Menimo, da je za športnike še toliko bolj 

pomembno, da podjetja kadrujejo v smeri zaposlitve takšnih profilov, ki jim športniki 

ustrezajo, saj le tako športniki zasedajo tista delovna mesta, na katerih so najbolj koristni 

človeški vir za podjetje in hkrati delovno mesto ustreza njihovim željam ter potrebam. 

Poglavje kadrovanje podjetij smo vključili v raziskovalno delo iz dveh razlogov: 

· Podjetja s kadrovanjem določijo parametre in lastnosti potrebnega kadra. V primeru, da 

podjetje potrebuje profil zaposlenega, kateremu bi lahko ustrezal tudi športnik, ki ga 

podjetje sponzorira, je športnik potencialni kandidat za zaposlitev. 

· Posamezna podjetja že v času sponzoriranja športnika in v času njegove aktivne športne 

kariere, športnika vključujejo v delovni proces podjetja (npr. reklame in promocija). 

Organizacija bo zato v obdobju, ko bo športnik zaključil svojo športno kariero, morala 

pretehtati pomen športnika, kot potencialnega zaposlenega v podjetju in s kadrovsko 

politiko pretehtati možnost primernega delovnega mesta za športnika, sponzoriranega. 

Menimo, da je kadrovanje podjetja tesno povezano s konceptom zaposlitve vrhunskega 

športnika.  

Treven (1998, 170) poudarja izredni pomen funkcije managementa človeških virov. Podjetja 

se morajo usmeriti na aktivnosti pridobivanja primernih kadrov. Pomembno je, da podjetja 

znajo uporabiti spretnosti svojih zaposlenih in da si prizadevajo obdržati tiste zaposlene, ki so 

koristni ter dragoceni za podjetje. Tako bo podjetje lažje doseglo postavljene cilje in ohranilo 

konkurenčno prednost pred ostalimi tekmeci na trgu. 

Kadar podjetje spozna potrebo po zaposlitvi, naj je to na novem delovnem mestu ali na že 

obstoječem, si s kadrovanjem želi zagotoviti večje število ustrezno usposobljenih kandidatov. 

Izmed teh pa s postopkom izbere kandidata, v katerem vidi najprimernejši potencial (Treven 

1998, 181). 

Gričnik (2009, 17–20) loči interno in eksterno pridobivanje kadrov. Interno pridobivanje 

kadrov je pridobivanje kadrov znotraj podjetja ali organizacije. V primeru eksternega 

pridobivanja kadrov pa podjetja svoje kandidate iščejo zunaj organizacije. Obe obliki 

pridobivanja kadrov imata svoje prednosti in slabosti. Svetlik in Zupan (2009, 288) kot 

najpomembnejšo prednost internega pridobivanja kadrov navajata dejstvo, da je pri notranjem 

kandidatu potrebno manj uvajanja in s tem povezanimi nižjimi stroški dela ter kadrovanja. 

5.3 Zaposlovanje športnikov 

Vrhunski športniki so lahko v proces zaposlovanja vključeni že tekom aktivne športne kariere, 

vendar smo se v našem raziskovalnem delu opredelili na zaposlovanje po končani športni 
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karieri, ki je za mnoge vrhunske športnike zelo težavno in je zato zelo pomembno, da v tej 

fazi uživajo pomoč in podporo, ki so jo imeli med njihovo športno kariero. Po končanju 

športne kariere se številni športniki srečujejo s finančnimi težavami, kar je seveda povod, da 

se morajo usmeriti v zaposlitev in si s tem pridobiti vir zaslužka. 

Werthner in Orlick (1986, povz. po Cecič Erpič 1998, 19) v svoji študiji navajata številne 

športnike s finančnimi težavami ob koncu svoje športne kariere. Med aktivno športno kariero 

so športniki opustili zaposlitve, saj so jim nagrade za športne dosežke in denar, namenjen s 

strani države, zadostovali za preživetje. Po koncu kariere pa teh finančnih virov ni in zato 

upokojeni športniki potrebujejo zaposlitev. 

5.3.1 Zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev v javni upravi 

Vrhunski športniki, ki so na podlagi svojih športnih uspehov, zaposleni v državni upravi 

zasedajo delovna mesta, ki jim zaradi njihovega posebnega statusa omogočajo nemoten 

proces treningov in tekmovanj. Vrhunski športniki se po dogovoru z odgovornim nadrejenim 

v državnem organu dogovarjajo o aktivnostih, v katerih kot zaposleni sodelujejo v korist 

delodajalca. Seveda se takšni dogovori sklenejo le v času, ko športnik ni v procesu treningov 

ali v sezoni tekmovanj. Zaposleni športniki in trenerji se kot zaposleni v državni upravi 

angažirajo na mednarodnih policijskih in vojaških prvenstvih, služijo kot strokovna pomoč pri 

športnih in profesionalnih pripravah, pri usposabljanju profesionalnih delavcev in vojakov ter 

predstavljajo svojega delodajalca na promocijskih, propagandnih, protokolarnih in drugih 

prireditvah, ki jih organizirajo ministrstva (Bojanić 2012, 32).  

Slovenija je na področju zaposlovanja vrhunskih športnikov sledila zgledom držav Evropske 

unije in tako je bil leta 1996 podpisan Sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov in 

trenerjev na Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za finance 

(Hočevar 2013, 39). 

V sporazumu so zapisani predvideni učinki za šport (Olimpijski komite Slovenije b. l., 2):  

· promocija države s športom in dvigovanje njenega ugleda, 

· sistemska pomoč vrhunskemu športu, 

· povečanje zanimanja za šport, 

· podpora vrhunskim športnikom in trenerjem, ki delujejo v tržno manj zanimivih športih 

(socialna varnost),  

· izboljšanje splošnih pogojev dela v športu (nemoten trening),  

· dvig rezultatov in promocija športa 

· promocija in večja prepoznavnost institucij – državnih organov, ki zaposlujejo vrhunske 

športnike.  
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Država je z ukrepom zaposlovanja vrhunskih športnikov in trenerjev v organih državne 

uprave, naredila velik korak, saj vrhunski športniki lahko uspešno zastopajo barve svoje 

države le, če so poleg ustreznih pogojev za treniranje in tekmovanje tudi socialno in 

ekonomsko varnejši. Država in državni organi so v vrhunskih športnikih sledili lastnim 

interesom in sledili zgledom držav Evropske unije, kjer so že prepoznali splošne učinke 

zaposlovanja športnikov v državnih organih (Repenšek 2011, 105–129). 

Strateški cilj sporazuma o zaposlovanju je zaposliti stopetdesetih športnikov in trenerjev v 

javni upravi do leta 2023 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2013, 41). 

Kazalniki:     

· število zaposlenih vrhunskih športnikov v javni upravi, 

· število zaposlenih trenerjev v javni upravi. 

Zaposlovanje vrhunskih športnikov in njihovih trenerjev v javni upravi je naravnano k 

sistemskemu pristopu zaposlovanja na Ministrstvu za obrambo − Slovenski vojski, 

Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in Ministrstvu za finance – Carinski upravi. 

Zaposlovanje je odvisno od trdne politične zaveze in nadgradnje obstoječega sporazuma o 

zaposlovanju (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2013, 41). 

Kriteriji za oblikovanje prednostne liste športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v 

državni upravi (Olimpijski komite Slovenije 2013, 1) podajajo naslednja pravila za športnike: 

· Kandidati za zaposlitev morajo imeti najmanj veljavni status kategoriziranega športnika 

svetovnega ali mednarodnega razreda, v izjemnih primerih tudi perspektivnega razreda 

ali uradno potrjen status kandidata za nastopa na OI. 

· Za razvrščanje kandidatov na prednostni listi se uporabljajo kriteriji, ki vrednotijo 

rezultate dosežene v tekoči oz. zadnji sezoni, upoštevajo se izključno najboljše uvrstitve 

na velikih mednarodnih tekmovanjih (izjema so ocene alpinističnih vzponov). 

· V kolikor kandidat na podlagi doseženega rezultata v tekoči ali zadnji sezoni ni bil 

zaposlen, se v prihodnji ali več sezonah, odvisno od trajanja njegovega statusa 

kategoriziranega športnika, lahko ohrani njegovo mesto na prednostni lestvici. 

· Kandidat z uradno potrjenim statusom olimpijskega kandidata ima 2 leti pred OI zaradi 

optimalne priprave na OI prednost pri razvrstitvi  posamezne prioritetne skupine. V 

primeru, da nima ustreznega rezultata za uvrstitev na prednostno listo in posledično 

kategorizacije vrhunskega športnika, se na predlog OVŠ lahko kljub temu uvrsti na 

prednostno listo. 

· V primeru zaposlitve enega od članov posadke (če je že zaposlen en član čolna, dvojica, 

para) ima drug član prednost pri razvrstitvi posamezne prioritetne skupine. 

· V primeru enakega dosežka kandidatov se za razvrstitev na prednostni listi upošteva 

dodatne kriterije: uvrstitev v individualnih disciplinah imajo prednost pred ekipnimi 

(štafete, čolni, ekipe).  
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Slika 3 prikazuje število zaposlitev športnikov v javni upravi od leta 2008 do 2013 po 

posameznih institucijah v državni upravi: Carinski upravi RS, Ministrstvu za notranje zadeve 

in Ministrstvu za obrambo. Grafično je prikazano tudi skupno število zaposlitev športnikov. 

Podatki o zaposlitvah so bili pridobljeni pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenje 

športnih zvez Slovenije (Zavod za šport RS Planica 2013, 90).  

 

 

Slika 3: Število zaposlitev vrhunskih športnikov v javni upravi6
 

Vir: Zavod za šport RS Planica 2013, 78 

5.3.2 Prednosti zaposlitve športnika 

McKnight in drugi (2009, 64) opisujejo prenosljive spretnosti športnikov kot spretnosti, 

potrebne v športni karieri, ki jih športnik lahko uporabi na drugih področjih življenja, tako 

tudi npr. v poslovni karieri. Ena od teh spretnosti je zagotovo vztrajnost. Kot primer podajajo 

hokejiste, ki se vztrajnosti in trdega dela naučijo na ledu in to veščino lahko uporabijo v 

poslovni karieri, potem ko se športno »upokojijo«. Kot druge prenosljive spretnosti naštevajo 

organizacijske sposobnosti, fleksibilnost in prilagodljivost, predanost, potrpežljivost, 

»samomotivacijo« in sposobnosti povezane z delovanjem pod pritiskom, srečevanje z roki in 

termini ter postavljanjem in doseganjem ciljev. 

  

                                                 
6
 Za leto 2013 so podatki na dan 1. 9. 2013. 
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5.3.3 Karakteristike športnika, ki so pomembne za delodajalca 

Športniki lahko svoje veščine in kvalitete, ki so si jih pridobili skozi svoje športno 

udejstvovanje, izkoristijo in jih prenesejo na področje svojega življenja, ki ni povezano s 

športom (International Weightlifting Federation 2013, 3). Vrhunski športniki, ki so uspešno 

zaključili svojo profesionalno športno kariero se zavedajo, da tudi v življenju po njihovi 

karieri lahko svoje veščine koristno uporabijo. Tisti, ki pa se s koncem aktivne športne kariere 

ne morejo tako lahko sprijazniti, pa se bodo težje znašli in se tudi zavedali, da te 

karakteristike imajo (McKnight in drugi 2009, 67). 

Vrhunski športniki so si skozi svojo športno pot zagotovo ustvarili zveneče ime, kar je 

prednost, saj ga okolica že pozna. To karakteristiko športnika lahko delodajalci dobro 

izkoristijo pri izbiri športnika na posamezno delovno mesto. Republika Slovenija v 

zaposlovanju športnikov ne zaostaja veliko za ostalimi tujimi državami, vendar so slovenski 

delodajalci še zmerom nevešči, kako izkoristiti prednosti vrhunskega športnika bodisi v 

promocijske namene svojih izdelkov in storitev ali kako drugače vključiti športnika in 

njegove sposobnosti v svoj poslovni splet. Tone Vugrinec je navedel, da osebne lastnosti 

športnika kot so vztrajnost, delovne navade, izkušnje, odprte oči, komunikacija lahko 

športniku omogočijo dobro poslovno kariero (Moje delo 2007).  
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6 SPONZORIRANJE V ŠPORTU V POVEZAVI S KONCEPTOM ZAPOSLITVE 

ŠPORTNIKA PO KONČANI KARIERI 

V empiričnem delu raziskovalnega dela se bomo osredotočili na rezultate opravljene 

raziskave. S pomočjo predstavljenih metod in vključitvijo udeležencev raziskave bomo 

odgovorili na vsa raziskovalna vprašanja ter predstavili koncept zaposlitve športnika po 

končani karieri.  

6.1 Raziskovalni problem 

V tem poglavju bomo predstavili sponzoriranje v športu v povezavi s konceptom zaposlitve 

športnika po končani karieri. Za lažjo ponazoritev koncepta in možnosti sponzorskega 

sodelovanja, ki smo ga predstavili v teoretičnem delu naloge, bomo v nadaljevanju najprej na 

konkretnem primeru sponzoriranja predstavili osnovno idejo. Naš predlog je potencialnemu 

sponzorju predstaviti idejo sponzorskega sodelovanja, kjer ima sponzor možnost zaposlitve 

športnika – sponzoriranca po končani športni karieri. V naše raziskovanje smo vključili 

udeležence, ki se z raziskovalno tematiko srečujejo in so s sponzoriranjem v športu povezani 

tako ali drugače. Analizirali smo njihov pogled na sponzoriranje v športu v povezavi s 

konceptom zaposlitve športnika po končani karieri. Želeli smo, da bi nam podjetja oziroma 

njihovi predstavniki kot sponzorji in športniki kot predstavniki vrhunskih športnikov ter 

nekdanji vrhunski športniki, podali svoja mnenja in ideje o samem predlaganem modelu. 

Pri analiziranju odgovorov iz vseh treh skupin udeležencev smo želeli pridobiti mnenja, 

morebitne izkušnje na tem področju, da bi tako našemu konceptu dodali kredibilnost, le tega 

izpopolnili in podali dodatne predloge, ideje, bodisi za nadaljnje raziskovanje, bodisi za 

uporabo modela. 

Prvi del empiričnega dela vsebuje opis metodološkega okvira naloge. Predstavljene so metode 

za zbiranje in analizo podatkov, ki smo jih v nalogi želeli pridobiti in raziskati mnenja 

ključnih udeležencev raziskave. Drugi del pa vsebuje analizo pridobljenih rezultatov, 

razdeljenih glede na tematiko področja raziskave ter interpretacijo rezultatov analize 

6.1.2 Namen in cilji empiričnega dela  

Namen empiričnega dela naloge je, da s pomočjo kvalitativnih metod preučimo izbrano 

tematiko in s pomočjo udeležencev raziskave pridobimo verodostojne in kredibilne odgovore, 

ki nam bodo pomagali do zaključka naše raziskave.  
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6.1.3 Opis uporabljenih raziskovalnih metod 

Odločili smo se za kvalitativno raziskavo naloge, saj želimo pridobiti mnenja ključnih 

udeležencev raziskave, ki so z raziskovano tematiko povezani. Podatke smo zbirali s pomočjo 

polstrukturiranih intervjujev, analizirali vsebino odgovorov, jih uvrstili v ustrezne kategorije 

in podkategorije. Analizo pridobljenih podatkov smo izvedli s triangulacijo vsebine in s tem 

združili različne vidike posameznih skupin intervjuvancev v smeri konteksta raziskovalnega 

dela.  

Polstrukturiran intervju 

Primarne podatke za nadaljnje raziskovalno delo smo pridobili s polstrukturiranim 

intervjujem. Polstrukturiran intervju je metoda, ki omogoča raziskovalcu, da razume vzgibe 

intervjuvancev za njihova mnenja in razmišljanja glede določene obravnavane tematike 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113). 

Vprašalnik za pripravo polstrukturiranega intervjuja 

Pripravili smo vprašalnik, saj smo želeli pridobiti odgovore na točno določeno tematiko in 

vprašanja, ki so se navezovala na različna področja sponzoriranja v športu v povezavi s 

konceptom zaposlitve športnika. Vprašalnik je dostopen v Prilogi 1. Vprašanja so za vse tri 

skupine intervjuvancev enaka. Določena vprašanja smo zgolj prilagodili posamezni skupini, 

namen in tematska področja pa so za vse tri skupine enaka.  

Vprašanja smo sestavili na osnovi šestih tematskih področij, ki smo jih želeli raziskati in za 

katere smo bili mnenja, da bi bilo potrebno pridobiti mnenja vseh teh izbranih skupin 

udeležencev: 

·  sponzoriranje v športu, 

·  koristi sponzoriranja v športu, 

·  zaposlovanje sponzorirancev, 

·  lastnosti vrhunskih športnikov za uspešno delovno razmerje, 

·  delovna mesta za vrhunske športnike, 

·  sponzorsko sodelovanje in zaposlitev. 

Triangulacija 

S triangulacijo virov podatkov z isto tehniko (v našem primeru s pomočjo polstrukturiranih 

intervjujev) smo pridobili podatke s treh različnih virov, ki so za našo raziskavo ključnega 

pomena. Želeli smo pridobiti mnenja s strani sponzorjev, s strani aktualnih vrhunskih 

športnikov ter nekdanjih vrhunskih športnikov. Triangulacija virov podatkov je metoda, s 

katero preučujemo raziskovalni problem z uporabo večih različnih virov podatkov (Vogrinc 

2008, 115). Iz tega razloga smo se odločili za triangulacijo, saj nam bo kombinacija 
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odgovorov intervjuvancev omogočila širši in poglobljen vpogled v preučevan problem. 

Intervju z le eno osebo nam ne bi nudil takšnih raziskovalnih možnosti (Vogrinc 2008, 115).  

Analiza vsebine 

Sistematično smo individualne intervjuje sestavili po posameznih sklopih in jih s pomočjo 

triangulacije med seboj primerjali zaradi doseganja večje stopnje verodostojnosti. V 

naslednjih korakih smo izvedli analizo vsebine, ki se je nanašala na urejanje zapisov zbranih 

podatkov, kodiranje podatkov ter razvrščanje kodiranih podatkov v posamezne tematike oz. 

podkategorije. Kot takšno so metodo analize vsebine opisali tudi Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe (2007, 151), ki menijo, da metoda mora raziskovalcu omogočiti iz vseh zbranih 

primarnih podatkov izluščiti ključne za njegovo raziskavo.  

6.1.4 Podatki o vzorcu 

V nadaljevanju bomo predstavili predstavnike skupin, vključenih v raziskavo. Pri raziskavi so 

sodelovali: trije predstavniki sponzorjev, trije vrhunski športniki in dva nekdanja vrhunska 

športnika, s katerimi smo opravili polstrukturirane intervjuje. Za izbrani vzorec smo se 

odločili iz razloga, da raziskavi dodamo kredibilnost. Da bi lahko uveljavili generalni 

koncept, smo izbrali vzorec oziroma udeležence raziskave, ki s svojim aktivnim delovanjem 

pokrivajo različna področja, ki so pomembna za našo nadaljnjo raziskovalno delo. Imena 

intervjuvancev v nalogi razkrivamo, saj smo pridobili njihovo soglasje za objavo imen ter 

celotnih intervjujev (podpisana soglasja so hranjena pri avtorju magistrskega dela). 

Sponzorji 

Izbrali smo tri sponzorje, saj nas je zanimalo njihovo mnenje o predlaganem modelu in 

kakšne so njihove izkušnje s področja sponzoriranja v športu. Zaradi večje reprezentativnosti 

rezultatov smo želeli pridobiti mnenja iz različnih dejavnosti. Za prvega predstavnika 

sponzorjev smo izbrali proizvodno podjetje Arcont, d. d., kot drugega predstavnika 

multinacionalno podjetje Makita, kot tretje pa marketinško agencijo SV-RSA Slovenija. 

V gornjeradgonskem podjetju Arcont d.d. je zaposlenih več kot 700 ljudi. Njihova osnovna 

dejavnost je izdelava bivalnih in sanitarnih enot ter montažnih objektov za bivanje in delo 

ljudi. Podjetje z več kot 60-letno tradicijo že vrsto let velja za največjega izdelovalca bivalnih 

enot v Evropi. Prav tako si že vrsto let lastijo bonitetno oceno A1, kar samo dokazuje njihovo 

uspešnost. Zadnjih 14 let so del avstrijskega koncerna Containex GmbH (Arcont 2014). 

Intervju smo opravili s predsednikom uprave g. Brankom Kurbusom.  

Skupina Makita se danes uvršča med najbolj ugledne proizvajalce orodja za profesionalce po 

vsem svetu, saj veljajo za največjega proizvajalca akumulatorskega, električnega in 

bencinskega orodja. V celotni skupini Makita je zaposleno več kot 12 tisoč zaposlenih. V 
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Sloveniji je centrala za JV del Evrope, oziroma za kar 14 držav (Makita b. l.). Intervju smo 

opravili z ga. Vladko Lang, vodjo marketinga za prej omenjenih 14 držav.  

SV-RSA Slovenija je marketinška agencija, ki se ukvarja s svetovanjem in aktivacijsko vlogo 

na področju sponzorstev, »hospitality« aktivnosti ter razvoju blagovnih znamk. Direktor 

agencije g. Tomaž Ambrožič sodeluje z najpomembnejšimi imeni in blagovnimi znamkami v 

Sloveniji na področju športnega marketinga (SV-RSA Slovenija 2014).  

Vrhunski športniki 

Tako kot smo pri sponzorjih izbrali različne panoge, smo tudi pri športniki izbrali tri iz 

povsem različnih športnih zvrsti, za katera pa menimo, da so dober vzorec in pokazatelj za 

področje našega raziskovanja. Vrhunski športniki, ki smo jih vključili v raziskavo so: Filip 

Flisar, Klemen Gerčar in Gašper Marguč. 

Za Filipa Flisarja, predstavnika alpskega smučanja, smo se odločili, ker alpsko smučanje velja 

za šport, ki ga Slovenci radi spremljamo in tudi podjetja ocenjujejo, da bi jim v sponzoriranju 

alpsko smučanje lahko prineslo največ. Filip Flisar je bil skupni zmagovalec sezone 

2011/2012 v smučarskem krosu. V posameznih sezonah pa je nanizal več posamičnih zmag in 

odmevnih rezultatov. Je eden najprepoznavnejših slovenskih športnikov, zelo odmevna in 

zanimiva osebnost, predvsem na marketinškem področju (Filip Flisar b. l.).  

Drugi predstavnik vrhunskih športnikov je predstavnik avto-moto športa, in sicer aktualni 

svetovni prvak v motokrosu Klemen Gerčar. Klemen je leta 2012 in tudi lani bil izbran za 

avto-moto športnika Slovenije. V letu 2013 je že petič zaporedoma postal državni prvak v 

motokrosu. V sezoni 2014 je tekmoval v najboljšem razredu motokrosa, v tekmovanju MXGP 

(Gerčar 2014). 

Tretjega intervjuvanca smo izbrali iz ekipnega športa, iz rokometa. Izbrali smo Gašperja 

Marguča, enega najboljših in najperspektivnejših slovenskih igralcev rokometa. Je stalen 

slovenski reprezentant. Letos se je iz matičnega kluba RK Celje Pivovarna Laško preselil na 

Madžarsko, k eni izmed najboljših rokometnih ekip na svetu, in sicer v MKB Vezsprem, kjer 

se je pridružil številnim rokometnih zvezdnikom (Rokometni portal 2014).  

Nekdanji vrhunski športniki 

Za večjo reprezentativnost raziskave smo intervjuvali tudi nekdanje vrhunske športnike, ki se 

s športom več ne ukvarjajo na profesionalni ravni. Izbrali smo nogometaša Marka 

Simeunoviča in smučarja Jureta Koširja. 

Nogometni vratar Marko Simeunovič je vrsto let uspešno branil barve slovenske nogometne 

reprezentance. Bil je član naše t. i. zlate generacije, s katero se je uvrstil na svetovno 

prvenstvo 2002, ob tem je postal tudi evropski klubski prvak s Crveno Zvezdo. Z NK 
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Mariborom in NK Olimpijo je tudi večkrat postal slovenski državni in pokalni prvak. Vlado 

Kocuvan je naslednji predstavnik nekdanjih vrhunskih športnikov, ki je še v Jugoslovanskih 

časih dosegal številne, zgodovinske rezultate takratnega Jugoslovanskega spidveja, saj je med 

drugim postal tudi Jugoslovanski prvak (Wikipedia b. l. a).  

Jure Košir je v svoji smučarski karieri dosegel številne zelo pomembne rezultate, ki so z 

velikimi črkami zapisani v zgodovino slovenskega smučanja. Izpostavili bi bronasto 

olimpijsko medaljo iz olimpijskih iger v Lillehammerju ter tretjo mesto v skupni slalomski 

razvrstitvi svetovnega pokala v sezoni 2015. V svetovnem pokalu se je v svojih 15-ih sezonah 

kar 20 krat uvrstil na stopničke med drugim je zmagal v sezoni 1999 v Kranjski Gori ter na 

eni izmed najtežjih prog na svetu v Avstrijskem Kitzbühelu (Wikipedia b. l. b).  

6.1.5 Postopek intervjuvanja  

Opravili smo individualne polstrukturirane intervjuje. Vsakemu posameznemu udeležencu 

smo uvodoma predstavili tematiko, namen in cilje raziskave. Predstavili smo jim naš koncept, 

naš predlog in s pomočjo njihovih mnenj oz. odgovorov želimo naš koncept podkrepiti. 

Pojasnili smo jim, da je intervju namenjen izključno za potrebe magistrske naloge. Termine 

smo prilagodili glede na razpoložljiv čas posameznih udeležencev raziskave. Intervjuje smo 

posneli. Vsi intervjuji so bili izvedeni v mesecu septembru in oktobru 2014.  

Prvi korak naše analize je zajemal ponovno poslušanje in pisno beleženje vseh odgovorov, saj 

smo se s tem želeli izogniti slengu in mašilom. Gradivo smo potem urejali po vnaprej 

določenih korakih, po določenih tematskih sklopih in podkategorijah. Besedilo odgovorov 

smo ustrezno razčlenili ter kodirali ustrezne podatke. V naslednjem koraku smo reducirano 

besedilo glede na vsebino združili v posamezne sorodne odgovore ter jih uvrstili v ustrezno 

tematsko področje. Sledila je še analiza pridobljenih podatkov z našo oceno oz. po povzetku 

na koncu vsakega posameznega tematskega področja.  

6.2 Analiza intervjujev 

Z namenom lažjega urejanja podatkov smo podobno kot Grcič (2008, 174) analizo intervjujev 

razdelili na štiri faze: 

1. Vprašanja smo razporedili glede na tematska področja raziskave. 

2. Posamezne ključne izjave smo razvrstili v ustrezne sklope odgovorov posameznega 

tematskega področja. 

3. Zaradi boljše preglednosti smo reducirali odgovore. 

4. Pridobljene podatke in konkretne izjave vseh intervjuvancev smo uredili in jih združili po 

kategorijah in podkategorijah. 
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6.3 Interpretacija rezultatov analize 

Pridobljene podatke analize smo kvalitativno obdelali. V nadaljevanju analize navajamo 

odgovore intervjuvancev na podlagi nestandardiziranih odprtih vprašanj. 

Odgovore intervjuvancev smo kodirali v kategorije, ki so predstavljene v prilogi 10. Ključne 

ugotovitve vsakega tematskega področja so zapisane na podlagi analize odgovorov s pomočjo 

kodiranja. Pridobljene odgovore udeležencev raziskave smo pri vsakem tematskem področju 

razdelili glede na  

6.3.1 Sponzoriranje v športu 

V tem tematskem sklopu smo želeli s pomočjo udeležencev v raziskavi ugotoviti kakšno je 

stanje sponzoriranja v športu v Sloveniji.  

Ambrožič glede sponzoriranja in vlaganja v slovenski šport pojasnjuje »da je šport kot 

komunikacijski kanal izjemno atraktiven in vreden tega, da ga podjetja podrobno analizirajo 

s področja perspektive ciljnih javnosti, ki jih podjetje nagovarja. Ko ugotovijo, da se to križa, 

da se ciljna publika športnika in podjetja križajo, potem bo prišlo samo po sebi do investicij v 

šport.« Kurbus ocenjuje stanje sponzoriranja v Sloveniji in meni, da bi lahko »podjetja, ki 

prodajajo izdelke široke potrošnje še bolj izkoristila vse te prednosti sponzoriranja športa in 

slovenskih dosežkov. Npr. primer zakaj nekdo vzame Milko oz. Tino Maze. Ko greš mimo 

čokolade tiste vijoličaste krave, drugo pa je Tina Maze. Tina Maze nas je spomnila in zato gre 

za dobro reklamo, ker je potrošnika spomnila.« Tudi Langova podobno razmišlja, saj 

označuje »sponzorstvo je za podjetja pozitivna točka, če to vedo izkoristiti«, hkrati tudi 

kritično presoja, da bi lahko bilo sponzoriranja več, »vendar podjetja v zadnjem času vlagajo 

denar predvsem v tista najnujnejše marketinške aktivnosti, ki so pomembne za njihovo 

primarno prodajo, kot so izdaje katalogov, spletne strani, dogodki.« 

Flisar stanje sponzoriranja v Sloveniji gleda s strani podjetij in meni, da določena podjetja 

znajo izkoristiti vse te vrhunske dosežke slovenskih športnikov in da si je »Vsako podjetje … 

samo krivo, če ne ve teh športnih rezultatov izkoristiti.« Hkrati tudi meni, da obstaja še velik 

potencial, vendar je odvisno od strokovnjakov na pravih položajih, če se bo ta potencial znal 

izkoristiti. Gerčar in Marguč ocenjujeta, da vidita problem v proračunih podjetij, ki so 

namenjeni za marketing. Gerčar pojasnjuje: »Mislim, da dandanes ni lahko dobiti sponzorja v 

športu, saj se podjetja čedalje bolj soočajo s krizo…« hkrati tudi on gleda na izgubljeni 

potencial. Marguč glede podjetij ocenjuje, da »gospodarsko stanje ni najboljše in gledajo na 

vsak evro, kam ga dajo« in velik problem vidi tudi v veljavni zakonodaji, ki podjetjem ni 

naklonjena. 

Košir je mnenja, da brez dvoma v sponzoriranju slovenskega športa obstaja potencial, vendar 

slovenska podjetja zaostajajo za evropskimi državami, predvsem pa za ZDA ter dodaja, da 
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»zaostajamo tako v količini, v velikosti sredstev, ki so namenjena sponzoriranju v športu, kot 

tudi v načinu, kako se slovenska podjetja lotevajo samega sponzoriranja.« Razloge za to vidi 

v tem, da pri sponzorstvih »gre za nižje zneske, na ogromno naslovov in na koncu to nima 

pravega učinka.« Kot problem izpostavlja tudi odnos države in vpliv politike. Simeunovič je 

enakega mnenja kot Košir, ob tem pa govori tudi o pomanjkanju strokovnega znanja v 

marketingu določenih podjetij in izpostavlja, da »tudi vsa podjetja niso prijazna oz. ustrežljiva 

športu.« Današnje stanje primerja s preteklostjo in navaja, da »je ogromno sponzorjev v 

vrhunskem športu, vendar ocenjujem, da se je v tem času sponzoriranje v športu zmanjšalo za 

cca. 60 %.« 

Ključne ugotovitve 

Stanje sponzoriranja slovenskega športa je takšno, da bi slovenska podjetja lahko še več 

vlagala oziroma sponzorirala slovenske športnike in njihove vrhunske dosežke, vendar hkrati 

tudi ugotavljamo, da so razlogi za »neizkoriščenost« teh vrhunskih rezultatov v trenutni 

ekonomski situaciji. Dejstvo je, da v nekaterih podjetjih ne vedo na kakšne načine bi lahko 

izkoristili konstruktivno in uspešno sodelovanje na dolgi rok ter za to tudi nimajo 

usposobljenih kadrov. Ključna ugotovitev je, da je v tujini to sodelovanje in udeležba 

sponzorjev v športu veliko bolj dodelana in predvsem učinkovitejša, saj se podjetja tega 

lotevajo zelo preudarno, analitično in predvsem usmerjeno na dolgi rok.  

6.3.2 Koristi sponzoriranja v športu 

V naslednjem sklopu smo ugotavljali kakšne so koristi sponzoriranja v športu, predvsem smo 

se opredelili na koristi za sponzorje.  

Ambrožič pojasnjuje, da nekatera podjetja: »v tujini sponzoriranja ne izkoristijo zato, da bi 

nagovarjala svoje kupce, ampak se zato odločijo izključno za svoje zaposlene.« Podjetja 

pridobijo koristi predvsem za svoje zaposlene, saj želijo s tem izboljšati klimo v podjetju na 

tak način, da jim dajo priložnost priti  »v stik z nekim športnikom«, spet druga se odločijo za 

katero izmed oblik sponzorstva z namenom, da bodo dobili »VIP vstopnice za svoje glavne 

kupce in ne grejo v široko komunikacijo.« Hkrati je prepričan, da podjetje pridobi največ 

koristi od sponzoriranja takrat, ko ima vnaprej določene cilje, ki jih želi s sponzorstvom 

doseči in podjetje samo poišče sponzorstvo, ki bo prineslo kar se da največ koristi. Kurbus 

sicer ne daje jasnega odgovora glede koristi sponzorstva, vendar pojasnjuje, da je najbolj 

pomembno to, da sponzorstvo pomaga izdelke prodajati »z zgodbo«. Langova 

najpomembnejše koristi sponzoriranja vidi v dolgoročnem grajenju blagovnih znamk, saj je 

po njenem mnenju prepoznavanje blagovne znamke tisto ključno, kar lahko povezuje 

sponzorja in sponzoriranca. 
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Flisar pojasnjuje, da se največ koristi sponzoriranja ustvari takrat, ko podjetje ponudi dober 

produkt in ga z ustrezno izbiro športnika lahko tudi uspešneje prodaja. Navaja svoj primer, ko 

je podjetje imelo največ koristi od sponzoriranja takrat, ko so ugotovili, da se njihova ciljna 

populacija križa s športnikovim krogom oboževalcev. Navaja primer podjetja Kopija Nova, ki 

prodaja šolske potrebščine, njihova ciljna populacija – otroci pa so ob enem največji 

oboževalci Flisarja. »S tem oglaševanjem so si naredili ime.«  

Gerčar vidi  največjo prednost sponzoriranja v športu, predvsem v komunikaciji, ki jo lahko 

podjetje vzpostavi s svojo ciljno publiko na načine, saj se na  »športnih prireditvah zbere 

veliko ljudi, veliko seveda tudi preko medijev, televizije.« Marguč pojasnjuje dolgoročno 

korist uspešnega sponzoriranja z dolgoletno tradicijo sodelovanja med športom in podjetjem. 

Konkretno je tu navedel primer podjetje Pivovarna Laško ter RK Celje Pivovarna Laško. 

Simeunovič vidi bistveno prednost sponzoriranja v tem, ko podjetja »v športu pridobivajo na 

svojem imidžu.« Prav tako Košir pojasnjuje, da se koristi sponzoriranja kažejo v poistovetenju 

blagovne znamke podjetja s športnikom. Navaja primer Michaela Jordana in  blagovno 

znamko Nike ter tudi Tino Maze in Milko. Trdi, da »z neko pozitivno »persono« iz športa, 

lahko neko podjetje resnično dobi neki ugled.« 

Ključne ugotovitve 

Lahko sklepamo, da šport za podjetje ponuja veliko možnosti, katerimi bi lahko z večjo 

angažiranostjo podjetja pridobila številne koristi, prednosti. Intervjuvanci tudi pojasnjujejo, da 

je ob tem potrebno imeti dobre ljudi, ki se znajo sponzoriranja lotiti na pravilen način in to na 

dolgi rok. Predstavili so veliko uspešnih primerov, predvsem tujih in verjamejo, da bi lahko 

tudi slovenska podjetja dosegala tako dobre rezultate v sponzoriranju športa. Kot ugotavljajo 

udeleženci raziskave se bistvene prednosti pokažejo čez dalj časa, če podjetje z nekom 

sodeluje na dolgi rok, saj s tem pridobivajo na imidžu, prepoznavnosti podjetja, blagovne 

znamke, kar je v očeh kupcev, strank zelo pomembno. 

6.3.3 Zaposlovanje sponzorirancev  

Tematsko področje zaposlovanja sponzorirancev smo si zastavili širše, saj smo želeli preveriti 

kakšne so izkušnje udeležencev raziskave z zaposlovanjem sponzorirancev, torej vrhunskih 

športnikov. Nadalje smo hoteli raziskati vključenost vrhunskih športnikov v promocijske 

aktivnosti sponzorjev ter pripravljenost sponzorjev za zaposlitev sponzoriranca. 

Kot prvo smo predstavili rezultate raziskave, ki se navezujejo na izkušnje z zaposlovanjem 

sponzorirancev. 

Ambrožič iz svoje stroke podaja naslednje primere: »Tomaža Čižmana, ki kot nekdanji 

smučar sedaj prodaja smučarsko opremo. Bil je zelo prepoznaven in je sedaj zaposlen pri 
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sponzorju. Petra Majdič še vedno tudi po končani karieri sodeluje s sponzorji, npr. s 

podjetjem Unior kot promotorka, tudi z njeno pomočjo so razvili lasten smučarski center. 

Bojan Križaj je tudi po karieri sodeloval s sponzorji. V tujini je takšnih primerov ogromno.« 

Opisuje tudi primere sodelovanja med podjetji in nekdanjimi vrhunskimi športniki, ki so 

odmevna imena tudi v tujini. Zaposlovanje se je v veliki večini primerov razvilo predvsem iz 

promocije oziroma ambasadorstva športnikov. Pojasnjuje, da so v Sloveniji predvsem športna 

imena kot so »Iztok Čop, Radoslav Nesterovič, Petra Majdič, Dejan Zavec« dobri primeri 

sponzorskega sodelovanja, ki bi lahko preraslo v zaposlitev športnika pri sponzorju. Kurbus 

pojasnjuje konkretne izkušnje njihovega podjetja z zaposlovanjem vrhunskih športnikov: »V 

času nekdanje Jugoslavije smo sodelovali z Nenadom Stekićem, ki je bil v Srbiji zelo 

priljubljen.« Uspešna zaposlitev je bila, prav zaradi tega, saj so »s pomočjo njega smo 

vstopali v druga podjetja, s katerimi smo potem lahko poslovno sodelovali, jim prodajali 

kontejnerje. V Srbiji nam je tako rekoč odpiral vrata.«  Langova navaja le, da sicer imajo 

izkušnje z zaposlitvijo nekdanjega vrhunskega športnika, vendar v njihovem podjetju ta ne 

igra tako specifične vloge.  

Flisar izkušenj z zaposlitvijo pri sponzorjih še nima, vendar navaja, da »z vsemi mojimi 

sponzorji zelo dobro sodelujem« in je mnenja, da ima pri vseh njegovih sponzorjih po končani 

športni karieri možnost zaposlitve. Ostala dva športnika Gerčar in Marguč s tem nimata 

nobenih izkušenj. 

Košir izkušenj glede zaposlovanja pri sponzorju nima, vendar dodaja, da glede zaposlitev 

športnikov pozna le primere, »ko so športniki zaposleni v javni upravi, v policiji, vojski, carini 

tudi po karieri. Da bi pa neko podjetje oz. neko zasebno podjetje sploh zaposlilo nekega 

športnika, tega pa ne poznam.« Govori pa o primerih iz tujine, kjer je sodelovanja športnikov 

s sponzorji po končani športni karieri in njihovih zaposlitev ogromno. Simeunovič opisuje 

zanimiv primer, kako se je trend sponzoriranja v povezavi s sponzorjem spremenil »Vedno 

smo se čudili skandinavskim ekipam, v katerih so igrali polprofesionalci, le ti so dopoldne 

delali v službi, popoldne so trenirali in zelo dobro zaslužili. Dobili so še nagrade za dobre 

rezultate.« Danes opaža, da se tudi v »naši državi nekateri klubi odločajo za sodelovanje s 

sponzorji, tako da v podjetju zaposlijo igralca za področje za katero se je izšolal, ob tem pa še 

igra za njihov nogometni klub.« 

Ključne ugotovitve 

Ugotavljamo, da športniki z zaposlovanjem pri sponzorjih nimajo izkušenj, oz. o tem nekateri 

še sploh niso razmišljali. Podjetja pojasnjujejo, da imajo s tem zelo dobre izkušnje in da bi 

zaposlovali nekdanje vrhunske športnike. Udeleženci tudi ugotavljajo, da je v tujini veliko 

primerov, ko se sodelovanje med športnikom in sponzorjem nadaljuje tudi po končani karieri 

in takšna sodelovanja so po njihovem mnenju zelo uspešna, kar kažejo tudi rezultati in 

uspešni primeri iz tujine.  
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V nadaljevanju raziskave smo želeli prikazati sodelovanje vrhunskih športnikov in sponzorjev 

pri promocijskih aktivnostih sponzorja. Udeleženci navajajo svoje izkušnje. 

Ambrožič ima s promocijskih aktivnosti športnikov pri sponzorjih veliko izkušenj in navaja: 

»Izkušnje ki jih imamo mi kot agencije so zelo dobre. Že to, da neki zaposlen navijač spozna 

vrhunskega športnika od blizu. Če so športniki magnet, potem je to res velika izkušnja.« Prav 

tako Kurbus navaja dobre primere promocijskega sodelovanja: »Mi smo v zlatih časih 

smučarskih uspehov v Sloveniji sodelovali v akciji podarim dobim. … s Tonetom Vugrincem 

in Rifletom. Sigurno je to dodalo nek pečat k reklami.«  Prav tako Langova navaja pozitivne 

izkušnje sodelovanja: »Pri nas uporabljamo Klemna Gerčarja, k raznim akcijam, novicam, 

izpostavljal smo ga na raznih sejmih, tudi z nami je sodeloval. Ljudje so ga poznali, na sejmu 

je bil prepoznaven, tudi s strani naših prodajalcev so bili dobri odzivi«. Čeprav motokros ni 

tako splošno gledan šport je bilo sodelovanje uspešno. 

Flisar se promocijskih aktivnosti s sponzorji loteva zelo sistematično in usmerjeno na 

dolgoročno sodelovanje: »Z vsakim sponzorjem imam zelo dobre izkušnje. Moje načelo je, da 

delam z nekaj sponzorji in hočem delati kar se da dobro«. Prav tako ima Gerčar s 

promocijskih aktivnosti same pozitivne izkušnje: »predvsem je to zelo popularna stvar pri 

sponzorjih. Predvsem generalni sponzor je prioriteta in z vsemi sponzorji sodelujem preko 

različnih promocijskih aktivnosti, s katerimi imamo res dobre izkušnje.« Marguč dodaja, da so 

tudi kot ekipni športniki sodelovali pri različnih promocijskih aktivnostih, ki so bile uspešne. 

Košir, kot nekdanji smučarski as navaja ogromno pozitivnih izkušenj na primer s svojim 

opremljevalcem smučarske opreme, s katerim je sodeloval celo kariero in to sodelovanje 

nadaljeval tudi sedaj, ko se s športom ne ukvarja več aktivno »na primer na Japonskem vsako 

leto organiziramo poseben 10 dnevni dogodek, gre za t.i. test smuči, kjer se zberejo številni 

rekreativni smučarji. Naredimo dogodek, kjer sem vodja, glavni organizator tega programa«. 

Spominja se zelo odmevne nagradne igre, s katero je njegov sponzor povečal prodajo ter 

hkrati tudi prepoznavnost blagovne znamke Milka, kjer so v posebno serijo čokoladic dodali 

kupončke, ki so jih kupci nato izpolnili in poslali na podjetje, »poslanih je bilo več kot 

400.000 teh kuponov, kar je za Slovenijo, za 2.000.000 trg zelo veliko«. Opisuje tudi druge, 

zelo uspešne primere promocijskih aktivnostih, ki se jih je tekom kariere z veseljem 

udeleževal in takšen način sodeloval s sponzorji. Prav tako je Simeunovič sodeloval pri 

promocijah s klubom in reprezentanco, vključeni so bili v številne promocijske aktivnosti in 

dodaja, »da kot športnik moraš biti zelo aktiven s sponzorjem, v klubu moraš imeti ljudi, ki  

znajo oceniti, kdaj se to lahko izvaja, saj športniki moramo tudi počivati«. 

Ključne ugotovitve 

Udeleženci navajajo same pozitivne izkušnje s promocijskih aktivnosti s sponzorji. Športniki 

so promocijske aktivnosti vzeli za dodatno dejavnost, ki so jo opravljali ne kot obveznost, 

ampak bolj kot sprostitev. Ugotavljamo, da bi tega sodelovanja glede na same pozitivne 
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izkušnje lahko bilo še več, predvsem sponzorji bi morali biti čim bolj inovativni in čim več 

idej realizirati s pomočjo športnikov, kar bi jim prineslo pozitivne rezultate.  

V tem sklopu zaposlovanja športnikov smo želeli prav tako oceniti pripravljenost za 

zaposlitev vrhunskih športnikov. 

Ambrožič pojasnjuje,da je veliko odvisno od vsakega posameznega športnika, od tega kakšno 

delo bi delal in pri kakšnem podjetju bi delal, saj bi mogoče tudi če bi zaslužil manj, bi to 

delal z veseljem. »Ni nujno da bi bili zgolj ambasadorji«. Dodaja, da »športnik, ki je pri 35 

končal kariero bi po mojem mnenju bil pripravljen sprejeti neko osnovno delo, da se bo 

naučil, potem pa v roku, 5,6 let napredovat tudi do vodilnih mest. Zagotovo ne čisto vsak, 

odvisno je od športnikov.« Po njegovem mnenju je pomembno, da si športnik nekje pridobi 

delovne izkušnje, zato meni, da so le-ti pripravljeni sprejeti delo tudi za povprečno slovensko 

plačo. Kurbus poudarja, da je zelo odvisno od športnika, ali je pripravljen delati v podjetju, 

kot prvo zaradi tega koliko je zaslužil, kot drugo pa tudi to, kaj je sposoben delati. »Športnik, 

ki s težavo dobi sponzorje, bo pojutrišnjem, ko bo čas slave mimo, veseljem sprejel  

povprečno slovensko plačo.« Langova je prepričana, da bi delali, ampak dodaja »ne vem če za 

povprečno slovensko plačo.« Odvisno tudi od področja dela. 

Flisar je prepričan, da bi delali, ob enem pojasnjuje: »Večina športnika je pripravljena delati 

za normalno slovensko plačo. Tisti, ki pa so dovolj sposobni, da imajo boljši vizijo, da bodo 

nekje še več zaslužili po športni karieri bo normalno šel tja, kjer bo več dobil.« Ob enem 

priznava, da »nekaj športnikov mogoče ne bo šlo delat, ker imajo že kje dogovorjene boljše 

pogoje, večina pa mislim, da bi se strinjali.« Dodaja, da športniki, ki so garači tudi po končani 

športni karieri želijo delati. Prav tako je Gerčar prepričan, da bi športniki bili pripravljeni 

delati za povprečno slovensko plačo, hkrati priznava »prepričan sem, da noben vrhunski 

športnik nima neke povprečne mentalitete, da si vsak vrhunski športnik želi biti boljši od 

drugih.« Marguč se zaveda situacije, v kateri so se znašli vrhunski športniki: »Glede na to, da 

si z rokometom težko zaslužiš za celo življenje, menim, da bi po končani karieri bil pripravljen 

delati za povprečno slovensko plačo.« 

Košir je mnenja, da je pripravljenost športnika za delo odvisna od njegovega značaja in želje. 

Simeunovič odkrito priznava: »Sem že malo v letih in moram povedati, da imam zelo dobro 

delovno mesto. Vendar sem prepričan, da bi se v teh časih in ob teh zaslužkih, ki jih danes v 

nekaterih športih sploh ni, kar velika športnikov bi bila pripravljena delati za eno normalno 

slovensko plačo.« 

Ključne ugotovitve 

Udeleženci so predstavili različna mnenja. Prepričani smo, da v teh časih velika večina 

podjetij v šport vlaga zelo malo denarja in s tem posledično tudi športniki, četudi so uspešni, 

zelo malo zaslužijo, sploh pa ne toliko, da se po končani karieri ne bi potrebovali zaposliti. 
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Sklepamo, da bi tudi tisti vrhunski športniki, ki so tekom svoje športne kariere nadpovprečno 

veliko zaslužili, bili pripravljeni delati za povprečno slovensko plačo. Takšno odločitev bi 

sprejeli vsaj na začetku svoje poklice poti, prepričani pa smo, da pa bi želeli doseči več in 

zaslužiti boljše. Vrhunski športniki so že po svoji naravi vajeni trdega dela in natrpanega 

urnika, zato smo mnenja, da se po končani športni karieri ne bi prepustili brezdelju in bi svojo 

marljivost ter delavnost tako ali drugače izkoriščali na poklicnem področju. 

6.3.4 Lastnosti vrhunskih športnikov za uspešno delovno razmerje 

Zanimale so nas prednosti vrhunskih športnikov pred ostalimi iskalci zaposlitve in katere so 

tiste lastnosti vrhunskih športnikov, ki jih ti lahko uspešno prenesejo v zaposlitev. 

Ambrožič je s svojega stališča prepričan, da imajo številne prednosti: »V športu moraš biti 

boljši od nekoga, moraš biti vztrajen, discipliniran in seveda če so bili v športu uspešni potem 

te izkušnje, sposobnosti imajo. … Prednosti je veliko.«  Prav tako je Kurbus prepričan v 

številne prednosti, navaja pa konkreten primer, kako težko je svoje zaposlene prepričati, da bi 

tudi ob vikendih morali prihajati v službo ali pa opraviti kakšne delovne obveznosti v tujini. 

Za športnike meni, da so takšnih odrekanj vajeni in bi bili pripravljeni delati dlje, delati ob 

vikendih ter se udeležiti poslovnih sestankov tudi v tujini. »On in njegova družina je na 

njegov ritem navajena. Jaz mislim, da bi takega športnika bistveno lažje poslal na nek sejem v 

tujino. On je tako navajen biti v tujini, po mojem mnenju bi mu bilo lažje.«  Langova je 

mnenja, da bi bile prednosti najbolj uporabne v naslednjih področjih delovanja podjetij: 

»Mislim, da imajo predvsem za podjetja s širokim spektrom izdelkom.« 

Flisar gleda na prednosti športnikov pred ostalimi iskalci zaposlitve s širšega zornega kota: 

»Odvisno za kako delo se gre. Vsak vsega ne zna. Vsak človek ali je športnik ali karkoli je, 

lahko podjetju nekaj doprinese.  Vsak je na enem mestu najboljši.« Športnik ima po njegovem 

mnenju zelo veliko prednosti, kljub pomanjkanju izobrazbe. Izpostavil je predvsem vztrajnost 

in zmožnost lažjega obvladovanja psihičnih obremenitev. Hkrati tudi dodaja, da je za 

športnika prednost že to, da ga podjetje že tekom sponzorskega sodelovanja spozna. Gerčar na 

prednosti gleda z objektivnega vidika: »Imajo prednosti in slabosti. Slabost je lahko npr. 

športnik lahko trenira do 30, 35 leta svoje starosti. In ko doseže ta leta nima nobenih delovnih 

izkušenj, kot pa nekdo, ki je že prej delal in že ima npr. 10 let delovnih izkušenj.« Kot 

pozitivne lastnosti oz. prednosti športnikov navaja, »kot je npr. da preko športa spoznavamo 

ljudi, sponzorje, podjetja, je to neka prednost, da imaš številne kontakte z lastniki, direktorji 

številnih podjetij«. Prav tako se Marguč zaveda prednosti in dodaja tudi pomanjkljivost, 

katero vidi predvsem v pomanjkljivi izobrazbi, saj se športniki tekom kariere zelo težko 

izšolajo. Največje prednosti vidi v komunikativnosti in medijski prepoznavnosti. 

Košir je tekom kariere spoznal pri sebi in pri drugih številne prednosti, ob enem se zaveda 

pomanjkljivosti. Izpostavlja prednosti, kot so disciplina, delavnost in borbenost, ki so jo 
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navedli že njegovi predhodniki: Pri pomanjkljivostih pa navaja, »da nimajo nekih delovnih 

izkušenj, da ta preklop iz športne kariere v zaposlitev ni enostaven.« Prav tako je Simeunovič 

prepričan v prednosti, v primerjavi s »povprečnimi ljudmi«. Izpostavlja, da se športniki 

»znajo motivirati, torej bi se znali motivirati tudi v delu.« 

Ključne ugotovitve 

Vsi udeleženci so navedli prednosti, ki jih je vrhunskim športnikom prinesla bogata športna 

kariera. Smo mnenja, da so te prednosti pomembne za zaposljivost in delovno uspešnost 

nekdanjih vrhunskih športnikov. Izpostavljamo delovno disciplino, samoorganiziranost, 

motiviranost, zmožnost javnega nastopanja, komunikacijske veščine. Vse to so prednosti, ki 

jih kadrovske službe in direktorji pri iskalcih zaposlitev še kako iščejo in zahtevajo. 

Verjamemo, da so prednosti vrhunskih športnikov veliko bolj pomembne, kot tiste 

pomanjkljivosti, ki jih udeleženci navajajo. Predvsem pomanjkanje delovnih izkušenj, znanj 

in specifičnega znanja bi vrhunski športniki lahko tekom zaposlitve nadoknadili in bili še 

uspešnejši.  

6.3.5 Delovna mesta za vrhunske športnike 

V tem delu raziskave smo želeli ugotoviti kakšna delovna mesta bi bila najbolj primerna za 

vrhunske športnike in kakšno delo bi glede na njihove lastnosti ter vrline lahko najbolje 

opravljali. 

Ambrožič težko definira konkretna delovna mesta, predvsem želi, da se to določa 

individualno. Izpostavlja primer dela: »noben drugi ne more biti boljši ambasador npr. 

smučarske znamke Rossignol, kot nek smučar, ki jo je uporabljal in jo pozna.« Dodaja, da je 

pomembno športnika individualno obravnavati in s pomočjo podjetja konkretizirati delovna 

mesta, kjer bi njegove znanje in sposobnosti prišle do posebnega izraza. Kurbus v podjetju, ki 

ga vodi že več kot 30 let opisuje konkretna delovna mesta, ki bi jih po njegovem mnenju 

športniki lahko bolje opravljali: »Športnik, ki je v komunikaciji močan je sigurno  v 

prednosti.« Delovno mesto, za katerega moraš biti dober komunikator navaja primer »če bi 

okna prodajal neki vrhunski športnik, ki ne bi ponudil 5 % popusta, kot neko drugo podjetje, 

ampak bi mu ponudil le 3 % popusta, bi stranka po mojem mnenju vzela ta okna za 3 % od 

športnika.« Prepričan je v druge prednosti takšne inovativne prodaje, saj bi se stranka po 

njegovem mnenju s tem rada pohvalila » meni pa je Flisar prodal okna.« Tudi Langova je  

prepričana, da bi športniki lahko zasedli nekatera pomembna delovna mesta, najbolj jih vidi v 

marketingu podjetij. 

Flisar pojasnjuje kakšno vrsto dela bi športniki lahko uspešno opravljali: »delovna mesta oz. 

službe, kjer je veliko stresa, kjer je potrebna velika samodisciplina, motivacija, kjer delo mora 

biti organizirano… Konkretna delovna mesta so odvisna od podjetij.«  Gerčar pojasnjuje na 
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kakšnih delovnih mestih bi lahko vsaj na začetku svoje delovne poti izkoristili svoje 

prednosti: »Zelo dobro poznam samo specifikacijo lastnosti motorjev in če bi me zaposlili v 

nekem podjetju, ki se ukvarja s prodajo motoristične opreme imam sam toliko večje 

predznanje, ker se ukvarjam s tem športom.« Marguč športnike vidi na delovnih mestih kot 

npr. v marketingu, saj bi tam njihove prednosti pred ostalimi še najbolj prišle do izraza. 

Košir ocenjuje, da bi bilo potrebno delovna mesta določati individualno »odvisno je od osebe, 

nekdo je dober govorec, nekdo je dober na nekem drugem področju.« Meni, da bi za delo 

pospeševanja prodaja bil dober nek znan obraz, znan športnik, saj po njegovem mnenju, 

»imajo ljudje večjo zaupanje, lažje vzpostavijo stik, zadevo vzamejo resno kot običajno, kot če 

bi bil to nek običajen prodajalec.« Sam ocenjuje, kje so njegove največje prednosti in pri 

konkretno na katerih delovnih mestih je v prednosti pred ostalimi prodajalci »v nulo poznam 

smuči, prednosti določenih modelov, itd. Na podlagi tega, kar mi pove stranka kako smuča, 

kaj si želi. Potem hitro ocenim, kakšno vrsto smuči potrebuje, kaj bo pravo za to stranko. 

Običajno se v tem ne zmotim.« Dodaja, da je pomembno, da delo opravljaš vestno. 

Simeunovič poudarja, da je pomembno upoštevati športnikovo izobrazbo ter dodaja, da ni 

nujno, da ja vsak športnik za vsako delo dober.   

Ključne ugotovitve 

Ugotavljamo, da se konkretna delovna mesta ugotovljena s pomočjo raziskave ter tudi glede 

na teoretični del raziskovalne naloge, najpogosteje nanašajo področje prodaje in marketinga, 

saj bi na teh delovnih mestih športnikove prednosti, ugotovljene tekom raziskave prišle do 

izraza. Udeleženci raziskave športnike vidijo na delovnih mestih, kjer je veliko stika s 

strankami in zaposlenimi ter je potrebno imeti dobro razvite komunikacijske sposobnosti. 

Konkretneje je to delo v marketingu ter podobnih delovnih mestih, kjer se od zaposlenega 

zahtevajo podobne delovne vrline. Ob tem je potrebno tudi upoštevati, kaj določenemu 

športniku ustreza, če se je za katero področje že izšolal, kje ima največ izkušenj itd.  

6.3.6 Sponzorsko sodelovanje in zaposlitev 

V naslednjem tematskem področju so nas zanimala stališča glede sponzorskega sodelovanja 

in športnikove zaposlitve pri sponzorju, potem ko je športnik zaključil svojo športno kariero. 

Dalje smo želeli preveriti kakšno je mnenje udeležencev glede koncepta zaposlitve športnika 

pri sponzorju po končani športni karieri in kako bi se koncept lahko uveljavil v praksi. 

Ambrožič s svojega stališča poudarja »Zagotovo je to lahko prednost, če športnik podjetje 

tudi prepriča, da to podjetje dobro pozna.« Kurbus novo obliko sponzorskega sodelovanja 

vidi v tem, da bi se podjetja zaradi tega, ko bi jim športnik ponudil možnost, da se želi v 

njihovem podjetju po končani karieri zaposliti, lažje odločala za sponzoriranje v športu. 

Bistvo vidi v vzajemnem sodelovanju, saj bi podjetja tekom kariere pomagala športniku, 
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športnik pa bi lahko z zaposlitvijo doprinesel še k izdatnejšemu uspehu podjetja. Langova je 

prepričana, da bi se podjetja lažje odločila, če bi jim športnik ponudil to možnost in 

opredeljuje »če gledam naše podjetje potem verjetno ne. Pri drugih podjetij bi po mojem to 

sprejeli. Za športnike bi po mojem mnenju to bilo zelo pomembno, ker bi vedel, da ga po 

končani karieri čaka služba, manj bo imel psihičnega bremena. Vsaj v začetku zaposlitve bo 

imel neko normalno prihodnost.« 

Flisar je izrazil dvom, da bi se podjetja lažje odločala za neko generalno sponzoriranje in 

svoje stališče opredeljuje z vidika podjetij, za katere meni, da veliko manj vlagajo tudi v 

kadrovanje podjetij, saj podjetja težko zagotavljajo, da bodo čez 10 let še poslovala. Ocenjuje, 

da bi bila ideja zelo dobra v času socializma in dodaja »ideja seveda ni slaba ... Lahko tudi 

sponzorju ponudiš, da boš npr. čet tri do štiri leta končal kariero in da se vidiš v njihovem 

podjetju, ne vem kako bi podjetja na to odreagirala.« Dvomi predvsem zaradi nestabilne 

ekonomske situacije. Gerčar je prepričan, da bi možnost zaposlitve še dodatno vplivalo na 

odločitev podjetij o sponzoriranju: »Menim, da če se neko podjetje odloči za generalno 

sponzorstvo, da gre načeloma za dolgoročno sponzorstvo, dolgoročno sodelovanje. V tem 

primeru pomagajo športniku, ki dela, ki je vesten in mu pomagajo do še boljših rezultatov.« 

Marguč gleda na zaposlovanje športnikov precej optimistično, predvsem pri individualnih 

športnikih »težko si predstavljam, da bi si sponzor želel zaposliti kar celo ekipo. Pri 

individualistih, bi pa se sigurno lažje odločili, če bi jim športnik ponudil še kakšne dodatne 

opcije, kot je zaposlitev.« 

Košir glede na svoje izkušnje glede slovenskih podjetij oz. sponzorjev dodaja »pri osebnih 

sponzorstvih, bi podjetja morala izdelati eno časovno obdobje, kako dolgo želijo sodelovati, 

kaj želijo s tem začeti. Kaj bodo z njim, če se bodo poškodovali.« Poudarja, da imamo v 

Sloveniji preveč muh enodnevnic. Simeunovič glede dejstva, da bi se podjetja zaradi te 

možnosti zaposlitve lažje odločala za generalno sponzoriranje v športu in je prepričan, da se 

bi, vendar hkrati poudarja, da bi se tega v podjetjih morali lotevati zelo sistematično. 

Ključne ugotovitve 

Ugotavljamo, da bi se podjetja morala takšnih sponzoriranj lotevati predvsem na dolgi rok, saj 

bi to prineslo še dodatne učinke, rezultate samega sponzoriranja. Tudi to, da bi lahko podjetja 

že tekom sodelovanja, tekom kariere spoznale športnika in njegove navade, delovne 

sposobnosti, znanje, če bi res bil pravi kandidat za zaposlitev po končani karieri. Ugotovili 

smo, da bi možnost zaposlitve lahko pripomogla k lažjemu sklepanju pogodb o sponzoriranju. 

V nadaljevanju smo želeli preveriti kako bi se ideja o konceptu zaposlitve vrhunskega 

športnika pri sponzorji po končani karieri lahko prenesla v prakso.  

Ambrožič je prepričan, da je ideja dobra in izvedljiva hkrati pa predlaga, da se bi podjetja tega 

morala lotevati sistematično in že vnaprej vedeti, kaj želijo s športnikom po njegovi končani 



63 

karieri doseči. Po njegovem mnenju si tako podjetja določenega športnika ne bi smela 

zaposliti brez vnaprejšnje analize in ob morebitni zaposlitvi samo čakali, kaj bo to prineslo. 

Kurbus je prepričan, o uspešni realizaciji te zelo zanimive ideje, hkrati tudi pojasnjuje, da bi 

to za podjetje prineslo še dodatne možnosti za oglaševanje. Navaja posebne primere, kje bi 

lahko vrhunskega športnika za vse uporabili, saj je mnenja, da bi že sama slika, kako neki 

vrhunski športnik sedi v njihovi pisarni pri kupcih vzbudila posebno zanimanje. Po njegovem 

mnenju, bi si podjetje lahko štelo v ponos, da je športnik zaposlen v njihovem podjetju. 

»Športnika bi vzel, ga preizkusil na nekaterih delovnih mestih in če bi videli, da je zgodba 

zaživela, da smo mi za njega, on za nas, bi ga sigurno vzeli za naprej.«  

Flisarju se zdi ideja zelo uresničljiva, hkrati dodaja »da lahko ima podjetje nekaj od tega in 

seveda tudi športnik. Potrebno je najti win-win kombinacijo.« Ocenjuje, da bi podjetja lahko s 

tem veliko pridobila, prav tako tudi športnik, saj bi dobil neko socialno varnost. Gerčar 

ocenjuje »ideja je zelo inovativna, pozitivnega ne samo za športnike, temveč tudi za podjetja, 

ki imajo svojo vizijo.« Izrazil je zanimanje, da bi ta ideja postala praksa, saj bi to športnikom 

omogočilo lažje posvečanje njihovi karieri. Prav tako Marguč meni, da je ideja zelo dobra, saj 

zaposlitev zelo težko dobiti, ker ocenjuje, da športniki zelo težko pridobijo delovne izkušnje. 

Košir je prepričan v uspešnost ideje, saj so ga izkušnje iz tujine to naučile: »ni nujno, da bi šlo 

za klasično zaposlitev, lahko bi šlo tudi za pogodbeno zaposlitev. Ideja je odlična, ampak 

premalo se je koristi. Neki uspešen športnik je res lahko uspešen promotor nekega podjetja ali 

znamke.« Simeunovič je prepričan v različne sinergije, ki bi ob takšnem sodelovanju nastale 

in navaja lasten primer, kako ga je določeno podjetju prav s tem namenom, da je nekdanji 

vrhunski športnik, zaposlilo, «lahko povem, saj sem to sam doživel na lastni koži. Lastniki so 

v mojem primeru izkoristili vsa moja poznanstva, ki sem jih tekom športne kariere nabral in 

moram reči, da sem vsa ta poznanstva pretopil v to funkcijo, ki jo danes imam.«  

Ključne ugotovitve 

Vsi udeleženci raziskave so prepričani v uspešno realizacijo te ideje, vendar pa poudarjajo, da 

ni posebne formule na kakšen način bi lahko to generalno izpeljali. Ugotovili smo, da se je 

potrebno vsakega športnika lotiti na individualen način, ga spoznati, oceniti, če je on pravi, da 

bi ga lahko podjetje po končani karieri uspešno zaposlilo. Pomembno je preučiti športnikove 

lastnosti, za kakšno delo bi bil primeren in ga že tekom kariere poskušati kar se da najbolje 

vključiti v delovanje, poslovanje samega podjetja, saj bo tako lahko držal stik s podjetjem, 

lahko ob športni karieri iskal rešitve, izboljšave, ki so za podjetje pomembne.  

Pridobiti smo želeli tudi predloge udeležencev raziskave h konceptu zaposlitve vrhunskega 

športnika pri sponzorju. 

Ambrožič navaja svoje predloge, kaj bi bilo potrebno ob tem upoštevati: »Pomembno je, da se 

o tem že tekom kariere dogovori, da bo športnik imel neko socialno varnost, športnik lahko že 
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tekom kariere spremlja to področje delovanja podjetja.« Prav tako je Kurbus prepričan, da je 

ideja dobra, ob tem dodaja posebne predloge, katere bi lahko izpeljali na podoben princip, kot 

jih že poznamo iz štipendiranja: »Lahko tudi naredimo posebne pogodbe oz. možnosti, če se 

strinja, da se ga uporabi za slike, kako on sedi v naši pisarni, kako on dela.… Možnosti je 

veliko.« V primeru, da ga ne bi morali zaposliti iz ekonomskih ali drugih vzrokov, pa bi le ta 

lahko bil prost in ne bi imel nobene obveze do sponzorja. Meni, da je športnika vredno 

zaposliti, vendar mora ta dokazati, da je tega vreden. Langova je prepričana, da je ideja 

pozitivna, konkretnih predlogov ne pozna. 

Flisar je mnenja, da bi se tega morali lotevati predvsem individualno, konkretnih predlogov ne 

navaja. Gerčar predlaga naslednje »v pogodbi se naj dogovori vsaj okvirno za kakšno delovno 

mesto bi se šlo, kaj sponzor ponuja in prepričan sem, da bi bilo to za športnika pritisk manj, 

če bi imel določeno delo zagotovljeno, tudi če samo za obdobje 3–5 let je športniku sigurno 

veliko lažje preskok iz športa v neko normalno življenje.« 

Košir bi vprašal podjetja, kaj oni menijo in hkrati kaj predlagajo. V takšno sodelovanje bi rad 

vključil predloge različnih strokovnjakov, saj bi se s takšnim pristopom lahko izognili 

morebitnim težavam, ki bi nastale zaradi nepoznavanja tega koncepta. Navaja: »Včasih gre za 

nekega zasebnika, ki bi rad pomagal, ampak ne ve, kako to urediti.« Simeunovič zaključuje, 

da bi bilo potrebno že ob samem podpisu sponzorske pogodbi določiti, kakšna konkretna 

delovna mesta športnik lahko pričakuje. 

Ključne ugotovitve 

Udeleženci so nam podali konkretne predloge, kako bi lahko izpeljali idejo o zaposlitvi 

nekdanjega vrhunskega športnika pri podjetju sponzorja, da bi le-ta bila učinkovita za podjetje 

ter v pomoč športniku po zaključku njegove kariere. Tega se je potrebno lotiti zelo podobno, 

kot je to urejeno pri štipendistih, prejemnikih kadrovskih štipendij. Z njimi podjetja podpišejo 

posebne pogodbe, kjer je navedeno, da imajo v roku petih let podjetja možnost zaposliti 

štipendista, seveda ob predpostavki, da imajo prosto delovno mesto. Na podlagi odgovorov in 

predlogov udeležencev raziskave, bi v pogodbo vključili še predvideno časovno obdobje, v 

katerem namerava športnik končati aktivno športno kariero. Dodali bi lahko še možnost, da 

podjetje že tekom športnikove kariere opredeli delovna mesta, ki bi jih športniku lahko nudili, 

če bi športnik za takšno delovno mesto izpolnjeval pogoj glede izobrazbe. Športniki bi s tem 

videli svoje možnosti pri sponzorju in bi se na te možnosti lahko pripravili, se dodatno 

izobraževali ali si s podobnimi deli pridobivali delovne izkušnje. Predvsem bi želeli poudariti, 

da bi se sponzorsko sodelovanje sklenilo samo z možnostjo zaposlitve športnika, saj je 

gospodarska situacija zelo nestabilna in podjetja težko ocenjujejo, kaj se bo z njimi v 

naslednjih petih ali desetih letih dogajalo, zato se tudi ne morejo zavezati k zaposlitvi. Prav 

tako bi predlagali, da se v primeru, da podjetje športnika po končati karieri ne bo moglo 

zaposliti dogovori rok, do katerega je podjetje dolžno športnika obvestiti o njihovi nameri 

glede zaposlitve.  
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6.4 Predlog koncepta zaposlitve športnika pri sponzorju po končani karieri 

Koncepta zaposlitve športnika pri sponzorju po končani športni karieri v praksi nismo nikjer 

zasledili, niti v Sloveniji, niti v tujini. Predlog smo oblikovali na podlagi ugotovitev celotne 

raziskave in presoje pridobljenih podatkov s strani udeležencev raziskave. 

Zaradi lažje ponazoritve bomo koncept predstavili na konkretnem primeru sponzoriranja 

aktualnega svetovnega prvaka v motokrosu, Klemna Gerčarja.  

V teoretičnem delu smo že predstavili možnosti in oblike sponzoriranja. Z namenom 

pridobivanja sponzorjev, je Gerčar za predstavitev svojega delovanja za potencialne sponzorje 

pripravil tri osnovne razrede sponzoriranja. Sponzorje je razčlenil na generalnega sponzorja 

oziroma zlatega sponzorja, srebrnega in bronastega sponzorja Gerčarja (Gerčar 2012, 11). Mi 

se bomo osredotočili na generalnega sponzorja, saj predpostavljamo, da ima glede na njegov 

vložek v športnika in njegov doprinos k športnikovim uspehom tekom njegove aktivne 

športne kariere, »prednostno pravico« do zaposlitve športnika po končani športni karieri.  

V njegovi predstavitveni brošuri Gerčar (2012, 11) navaja: 

»zlato  sponzorstvo prinaša različne oglaševalske možnosti, ki so v moji predstavitvi označeni 

z besedo generalni ali zlati sponzor: 

· Oglaševanje Klemna Gerčarja v reklamne namene podjetja: Pravice do uporabe mojega 

imena v oglaševalske namene posameznega podjetja. V to spadajo reklamno oglaševalski 

spoti podjetja in podobno. 

· Sodelovanje s sponzorjem: Zlati sponzor prinaša tudi možnost mojega sodelovanja na 

dogodkih vašega podjetja (kot so sejmi, ob otvoritvah in podobnih dogodkih). 

· Možnosti razstavnega prostora vašega podjetja v prostoru moje ekipe na dirkah. 

· Možnost deljenja reklamnega materiala na dirki, v prostoru moje ekipe. 

 Uporaba in objava imena podjetja s strani Klemna Gerčarja: 

· Objava logotipa na najbolj vidnejši mestih našega oglaševalskega prostora (pozicije na 

dresu, čeladi, motorju, kombiju, panelih,itd.).  Logo vašega podjetja lahko uporabljam 

tudi na kapah, osebnih oblačilih (majica, pulover in podobno) ter na ostalih drugih 

možnih reklamnih mestih, ob novinarskih konferencah, na raznih prireditvah, dogodkih, 

gostovanjih v TV oddajah in podobno. 

· Zlato sponzorstvo prinaša oglaševalsko mesto tudi na dresu svetovnega prvenstva MXGP 

in na dresu državne reprezentance Slovenije (nastop na pokalu narodov). 

· Logo vašega podjetja je objavljen na vseh mojih oglaševalsko marketinških mestih. V to 

spada objava logoja ter predstavitev podjetja na naši spletni strani, objava logoja pri 

Klemen Gerčar epizodah, objava logoja na mojih Fan Club majicah, na mojih uradnih 

plakatih ter ostalih drugih oglaševalskih mestih.« 



66 

Tem možnostim, ki jih navaja Gerčar in so podobne tudi pri ostalih vrhunskih športnikih, 

želimo dodati možnost zaposlitve Gerčarja po končani karieri.  

Generalni sponzor ali zlati sponzor, ki v praksi pokriva največji del stroškov posameznega 

tekmovanja v športu oziroma v konkretnem primeru najmanj polovico predvidenih stroškov 

za tekmovalno sezono športnika. V primeru, da generalni sponzor želi Gerčarja zaposliti, ima 

po njegovi končani športni karieri le-ta možnost skleniti z njim pogodbo o zaposlitvi. 

Menimo, da je potrebno v sponzorski pogodbi navesti predvideno delo oziroma delovno 

mesto, ki ga je sponzor pripravljen ponuditi vrhunskemu športniku po končani karieri. Tako bi 

bil Gerčar seznanjen, kakšno delo mu sponzor po končani karieri ponuja. 

Ob predpostavki, da generalni sponzor prinaša možnost zaposlitve Klemna Gerčarja po 

končani športni karieri, se v pogodbo o sponzoriranju doda posebno določilo o sklenitvi 

pogodbe o zaposlitvi. Predlagamo, da se v pogodbi o sponzorskem sodelovanju zapiše 

dogovor sponzorja in športnika, ki bi vseboval posebna določila: 

· Generalni sponzor je sponzorirancu pripravljen ponuditi naslednje delovno mesto: 

_________________.  

· Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene, samo v primeru, da ima generalni sponzor prosto 

delovno mesto in da sponzoriranec prosto delovno mesto sprejme. 

· Generalni sponzor in sponzoriranec nista zavezana k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, če ne 

najdeta skupnega dogovora iz prejšnje točke. 

· Generalni sponzor v primeru, da na razpolago nima prostega delovnega mesta s 

sponzorirancem ni zavezan skleniti pogodbo o zaposlitvi. 

· Sponzoriranec se s to klavzulo lahko dogovori le z generalnim sponzorjem. Klavzula 

velja do prenehanja veljavnosti pogodbe.    

· Stranki lahko klavzulo z dogovorom prekličeta. S preklicem klavzule se ne prekine 

pogodba o sponzorskem sodelovanju. 

· Sponzoriranec se zavezuje, da bo v trenutku, ko se bo odločil za konec športne kariere oz. 

ko bo izvedel za razloge, ki bodo privedli do konca le-te, sponzorja obvestil o svoji 

nameri.. 

S tem primerom želimo prikazati koncept kot nadgradnjo sponzorskega sodelovanja, ki bi po 

našem mnenju lahko prinesel pozitivne učinke obema strankama sponzorske pogodbe. 

6.5 Ugotovitve raziskave 

Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

· Katere so najpomembnejše koristi podjetij, ki se odločijo za sponzoriranje v športu? 

· Katere so prednosti vrhunskih športnikov pred ostalimi iskalci zaposlitve? 

· Kakšne so izkušnje podjetij/vrhunskih športnikov z zaposlovanjem pri podjetju 

sponzorja?  
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· Kakšna konkretna delovna mesta, bi bila primerna za vrhunskega športnika, da bi ta lahko 

izkoristil svoje izkušnje, znanje in sposobnost?  

V teoretičnem delu naloge smo spoznali pomembne elemente sponzoriranja športa. V namenu 

naloge smo jasno opredelili, kaj želimo z nalogo doseči, zato smo v teoretičnem delu naloge 

obravnavali tiste tematike oz. področja sponzoriranja, zaposlovanja, kateri se naše teme, 

namena naloge povezujejo tako ali drugače. V teoretičnem delu naloge smo spoznavali in 

opredeljevali tista področja, na katera smo v empiričnem delu želeli s pomočjo udeležencev 

raziskave in z opravljenimi polstrukturiranimi intervjuji odgovoriti na temeljna raziskovalna 

vprašanja. Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Katere so najpomembnejše koristi 

podjetij, ki se odločijo za sponzoriranje v športu?« Z ugotovitvami, katere smo delno spoznali 

že v teoretičnem delu naloge smo v empiričnem delu naloge le še podkrepili in potrdili z 

naslednjimi ugotovitvami: 

· Da si sponzor oz. podjetje s sponzoriranjem v športu pridobiva predvsem na ugledu, 

imidžu podjetja, za katerega vemo, kako pomemben je v percepciji kupcev, strank ter 

ostalih vplivnih udeležencev podjetja.  

· Spoznali smo, da se prednosti odražajo tudi v splošni prepoznavnosti podjetja in od samih 

podjetij je tudi odvisno, s kakšnimi prodajnimi akcijami bodo to prepoznavnost, ki so jo 

gradili s pomočjo vrhunskih športnikov nadgradili tudi s pospeševanjem prodaje ter 

drugimi pristopi, ki bi podjetju povečevali uspešnost poslovanja. 

· Ugotovili smo tudi, da se v tujini in tudi pri slovenskih podjetij, ki so bolj vpeta v 

sponzoriranje slovenskega športa, sponzorstvo lahko izvede na mnogo načinov, med 

drugimi tudi s takšnimi, ko se podjetja za sponzoriranje ne odločajo zaradi namena 

pospeševanje prodaje, temveč z namenom, izboljšanja klime v podjetju, med 

zaposlenimi. 

· Spoznali smo tudi, da je razlog za še večjo produktivnost oz. uspešnost sponzoriranja 

slovenskega športa krivo dejstvo, da so določeni ljudje, ki so odgovorni za marketing 

premalo usposobljeni in da njim v primerjavi s tujimi podjetji primanjkuje strokovnega 

znanja. 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili tako:  »Katere so prednosti 

vrhunskih športnikov pred ostalimi iskalci zaposlitve?« smo iskali delno v teoretičnem delu 

naloge, z iskanjem konkretnih odgovorov pa smo se osredotočili bolj v empiričnem delu. 

Ugotovili smo, da imajo vrhunski športniki številne lastnosti, ki v podjetjih pri iskanju novih 

kadrov igrajo zelo pomembno vlogo. Hkrati smo tudi ugotovili, da športniki imajo tudi 

določene pomanjkljivosti, ki jih lahko posplošimo na večino vrhunskih športnikov. 

Pomanjkanje delovnih izkušenj in izobrazbe sta pri športnikih tudi zelo razumljiva, saj 

vrhunski šport od športnika zahteva veliko treniranja, tekem in vsega ostalega, kar je za 

dosego vrhunskega rezultata pomembno, zato nas ne preseneča dejstvo, da športniki 

enostavno nimajo časa, da bi se lahko ob športni karieri še izobraževali. Izjeme seveda 

obstajajo, vendar so zelo redke. Prednosti vrhunskih športnikov so zelo prepričljive, saj smo 
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dobili od vseh udeležencev zelo podobne odgovore in prepričani smo, da so naslednje 

lastnosti, prednosti vrhunskih športnikov ključne in so za podjetje, pri iskanju kadrov še kako 

pomembne: samodisciplina, organiziranost, motiviranost, izkušnje javnega nastopanja, 

komunikacijske veščine, obvladovanje in tekoče komuniciranje v tujih jezikih,  delo v stresnih 

situacijah, koncentriranost, velika socialne mreža.  

»Kakšne so izkušnje podjetij/vrhunskih športnikov z zaposlovanjem pri podjetju sponzorja?« 

Tako smo postavili tretje raziskovalno vprašanje, odgovore smo pridobili s pomočjo 

empiričnega dela. Ugotovili smo, da je konkretnih izkušenj zelo malo, tiste ki pa so naši 

udeleženci predstavili pa so zelo pozitivne. Iz informacij, ki smo jih pridobili, smo spoznali, 

kako v tujini na zelo prefinjen in učinkovit način sponzorji sodelujejo s svojimi športniki tudi 

po končani karieri, kjer jih uporabljajo predvsem za t.i. enkratne akcije oz. posebne dogodke. 

Tudi naši udeleženci raziskave so predstavili, kako še danes nekateri slovenski športniki 

sodelujejo tudi po končani karieri, predvsem z opremljevalci in njim pomagajo pri promociji 

in svetovanjih glede prodaje in razvoja izdelkov. Spoznali smo primere, kjer v tujini določeni 

športniki tudi po končani karieri v svojem poslovnem področju zaslužijo veliko več, kot so 

zaslužili tekom kariere, saj se zadeve lotevajo zelo racionalno in predvsem profesionalno. 

Spoznali smo, da tisto podjetje, ki si želi zaposliti določenega športnika, mora vnaprej 

analizirati, kaj jim ta športnik lahko ponudi, kakšne so njegove prednosti, sposobnosti, kje bo 

lahko prišel do največjega izraza za njihovo podjetje. Sistematično in predvsem na 

individualni ravni bi se podjetja, sponzorji morali s športnikom pogovoriti in oceniti, kje so 

njegove prednosti mogoče že iz preteklosti, za kaj se je izšolal, kje bi lahko njegove izkušnje 

prišle do posebnega izraza, ko bi se podjetje enkrat odločilo za zaposlitev tega športnika. 

Sklepamo lahko, da so v tujini izkušnje podjetij z zaposlovanjem športnikov zelo dobre, ob 

tem lahko zopet izpostavimo, da je verjeten razlog, zakaj ta praksa ni prisotna v Sloveniji v 

nestrokovnosti in neusposobljenosti ljudi, ki so v podjetjih odgovorni za zaposlovanje oz. 

kadrovanje. 

Na podlagi prej navedenih raziskovalnih vprašanj smo zasnovali zadnje raziskovalno 

vprašanje, s katerim smo želeli ugotoviti, kakšna konkretna delovna mesta bi bila primerna za 

nekdanje vrhunske športnike, kje bi njihove lastnosti prišle do največjega izraza in 

učinkovitosti. Četrto raziskovalno vprašanje smo zastavili »Kakšna konkretna delovna mesta, 

bi bila primerna za vrhunskega športnika, da bi ta lahko izkoristil svoje izkušnje, znanje in 

sposobnosti?« V empiričnem delu naloge smo ugotovili, da bi športnikove lastnosti v večini 

primerov prišle do največjega izraza na tistih delovnih mestih, od katerih se zahteva, oz. 

pričakuje takšne kompetence, ki smo jih spoznali pri drugem raziskovalnem vprašanju, torej 

pri ugotavljanju prednosti. Ugotovili smo, da bi bilo najbolje, če bi se športnike vključilo, kjer 

je veliko komuniciranja, sodelovanja z ljudmi, javnega nastopanja, samoorganiziranja, 

discipliniranega dela in podobno. Konkretna delovna mesta bi bila naslednja: referent v 

marketingu, prodajalec izdelkov široke potrošnje, oddelek za odnose z javnostmi, ambasador 

blagovne znamke. 
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Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev sklepamo, da bi naš koncept, ki smo ga zasnovali ter 

tekom celotne naloge ugotavljali, ali bi naša ideja zaživela v praksi. Prepričani smo, da bi na 

podlagi ugotovitev, ob katerih smo spoznali prednosti, koristi podjetij, sponzorjev, ki se 

odločajo sponzorirati in na tak način pomagati slovenskim športnikom dosegati še boljše 

rezultate, hkrati pa za podjetje, blagovno znamko dosegati pomembne prednosti, koristi katere 

podjetje, kot sponzor v športu, od tega ima. Ugotovili smo, da imajo podjetja številne koristi 

od sponzoriranja ter da bi si želijo sponzorirati slovenski šport tudi v prihodnje. Z drugim, 

tretjim in četrtim raziskovalnim vprašanjem smo spoznali bistvene in pomembne prednosti, ki 

jih športniki imajo, hkrati smo tudi spoznali za katera konkretna delovna mesta bi bili 

športniki s temi lastnostmi primerni in kje bi za podjetje lahko prišli do kar se da največjega 

izraza. Konkretnih izkušenj z zaposlovanjem športnikov, sponzorirancev je v Sloveniji zelo 

malo, tiste katere pa so, pa so zelo pozitivne. Praksa v tujini kaže na uspešnost sodelovanja 

športnikov s podjetji tudi po končani karieri, in sicer z različnega področja dela in 

ugotavljamo, da bi lahko te poslovne prakse prenesli tudi v Slovenijo, seveda ob 

predpostavki, da se podjetja tega lotijo zelo analitično.   

6.6 Prispevek k stroki 

Z zbranimi podatki smo odgovorili na štiri raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili pred 

pričetkom raziskave. Magistrska naloga je znanstveno raziskovalne narave, saj temelji na 

podatkih, ki smo jih zbrali s pomočjo vnaprej pripravljenih polstrukturiranih intervjujev. 

Prispevek k znanosti je namenjen športnim organizacijam, športnikom in podjetjem, ki so s 

sponzorstvom v športu na kakršenkoli način povezani ali pa bi si želeli biti povezani. Podali 

smo konkreten predlog, kako bi lahko obstoječe sponzorske prakse sodelovanja med športniki 

in sponzorji nadgradili ter s tem še povečali pomembnost sodelovanja družbe s športniki.  

Skozi raziskavo smo pozornost namenjali konceptu zaposlitve športnika, sponzorirane osebe 

pri sponzorju po končani karieri. Spoznali smo razloge in posledice sponzoriranja v športu, 

prav tako smo dali poudarek na zaposlovanju podjetij ter končanju športne kariere športnikov.  

6.7 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Prepričani smo, da je bila raziskava dovolj obširna in da nam je ponudila mnogo odgovorov in 

možnosti za nadaljnje razmišljanje, raziskovanje. Naš predlog gre v smeri širše raziskave, 

ugotovitve interesa javnosti večine podjetij in vrhunskih športnikov ter ostalih udeležencev, ki 

se jih obravnavana tematika dotika. Tako bi se lahko ugotovilo, v kakšni meri bi v poslovnem 

oziroma na kakršnem drugem področju podjetja sodelovala z znanim športnikom. 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje vidimo tudi v tem, da se ugotovi, kje so zaposleni 

nekdanji vrhunski športniki in kako sami ocenjujejo kritičnost sodelavcev, lastnikov in tudi 

potrošnikov do njihove zaposlitve.  
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Raziskovali bi lahko tudi, koliko nekdanjih vrhunskih športnikov se je že zaposlilo v podjetju 

nekdanjega sponzorja in koliko nekdanjih vrhunskih športnikov je brezposelnih. 
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7 SKLEP 

Osnovni namen koncepta zaposlitve športnika po končani športni karieri je nadgradnja 

obstoječih, znanih sponzorskih pogodb oziroma načel sponzorskega sodelovanja v športu. Žal 

v današnjem času redkokateri vrhunski športnik tekom svoje profesionalne športne kariere 

zasluži dovolj, da bi lahko po končani športni karieri živel zgolj od teh zaslužkov. Zaradi 

načina življenja vrhunskih športnikov pa tudi ti ne morejo spremeniti svojih navad in živeti 

brez delovnega udejstvovanja in aktivnosti, ki pa se po končani športni karieri vsekakor 

spremenijo. Zato je ta koncept namenjen pomoči športnikom, saj jim po končani karieri lahko 

omogoči zaposlitev. Do končanja športne kariere športnika lahko privede več dejavnikov. 

Najpogosteje so to poškodbe in kronološka starost. Ta koncept lahko že tekom kariere 

izboljša športnikov socialni in ekonomski položaj, predvsem pa ublaži športnikovo bojazen, 

da ga lahko že ob naslednjem športnem udejstvovanju zaustavi neljuba poškodba, ki bi 

pomenila konec športne kariere. Na drugi strani pa želimo podjetjem, sponzorjem ponuditi 

dodaten razlog in motiv zakaj z določenim športnikom skleniti generalno sponzorstvo in si že 

v vrhuncu njegove športne kariere »zagotoviti«, da bo ta športnik nekoč pri njih zaposlen in 

jim bo tudi na poslovnem področju pomagal do uspešnih rezultatov.  

Predvidevamo, da bi nas vrhunski športnik, ki smo ga tekom njegove športne kariere 

spremljali, občudovali in verjeli v njega ter njegove sposobnosti, s svojimi nasveti lažje 

prepričal v nakup, na primer smučarske opreme. Smo mnenja, da bi takšna oseba doprinesla v 

tem primeru do uspešnejše prodaje, saj danes oglaševalci in prodajalci potrošnike prepričujejo 

z raznovrstno ponudbo, ki pa ji potrošniki več ne izkazujejo toliko zaupanja in tudi zaradi 

finančne stiske bolj racionalno in premišljeno pristopijo k nakupu. V primeru, da sponzor 

vrhunskega športnika zaposli na delovno mesto prodajalca, bi po našem mnenju le-ta 

doprinesel k učinkovitejši prodaji določenega proizvoda. Prav tako smo mnenja, da bi določen 

športnik, ki je prej vrsto let potoval po svetu, navezoval poslovne in prijateljske stike z 

različnimi ljudmi, ob enem pa ob športnem življenju in dosežkih pridobil sposobnosti in 

lastnosti, ki danes odlikujejo vrhunske športnike, prav tako uspešno nadaljeval svoje delo na 

poslovnem področju (npr. referent v marketingu podjetja). Skozi študije, navedene v 

teoretičnem delu naloge in rezultatov na podlagi analize empirične raziskave smo ugotovili, 

da vrhunski športnik tekom uspešne kariere pridobi mnogo izkušenj, delovnih navad, praks in 

lastnosti, s katerimi se »opisuje« uspešnega zaposlenega. Ocenjujemo, da lahko vrhunski 

športniki podjetju oziroma sponzorju doprinesejo še veliko več, tudi po tem, ko le-ti končajo 

športno kariero.  

Hkrati smo z raziskavo prišli do ugotovitve, da imajo slovenska podjetja, glede na številne 

športne dosežke in še ne izkoriščen potencial, ki ga sponzorstvo v športu nudi, veliko 

možnosti za sklepanje pogodb o sponzorskem sodelovanju, ki bi za njih pomenile veliko 

koristi in prednosti. Podjetja imajo s sklepanjem sponzorstev v športu možnost le to izkoristiti 

na številne načine, ki pa so poleg povečevanja prodaje lahko namenjena tudi motivaciji in 
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izboljšanju klime med zaposlenimi v podjetju. Podjetja, ki delujejo inovativno, kreativno in 

strokovno, lahko sponzorstvo v športu uporabijo za dosego dolgoročnih ciljev podjetja, saj je 

šport pomemben komunikator med podjetjem in trgom ter orodje, s katerim podjetja 

nagovarjajo tako že obstoječe kot potencialne kupce.  
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Vprašalnik 

za izvedbo polstrukturiranega intervjuja za namene raziskovalne naloge 

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še 

več vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, 

ki jih dosegajo slovenski športniki ?   

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

3. Ali imate kakšne izkušnje/ z zaposlovanjem v podjetju sponzorja/ v vašem podjetju z 

zaposlovanjem sponzorirancev? 

4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskimi aktivnosti vašega podjetja, kjer je bil vključen 

vrhunski športnik/pri vašem sponzorju ? 

5. Ali menite, da bi bili vrhunski športniki pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v 

nabavi podjetja za povprečno slovensko plačo? 

6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve in katere so te prednosti? 

7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu lažje odločili, če 

bi vam sponzoriranec ponudil možnost, da se bo po končani športni karieri zaposlil v 

vašem podjetju, ob predpostavki, da bi imeli prosto delovno mesto in bi ga lahko 

zaposlili? 

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja?  

10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

Intervju se snema zgolj za namene raziskave.  
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Intervju z Tomažem Ambrožičem  

Sponzorji 

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še več 

vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, ki jih 

dosegajo slovenski športniki ?   

Kar se vlaganja tiče, se predvsem razume predvsem to, da ti podpiraš rezultat. Sem prepričan, 

da je šport zelo uspešen komunikacijski kanal, bistveno boljši kot ostali, če ga seveda znaš 

izkoristiti. Mogoče ni zanimiv za vse podjetje, če imajo npr. izdelke, ki niso namenjeni širši 

publiki. Načeloma je javnost tista, ki spremlja športne dogodke, spremljajo jih tudi ženske, 

tudi zaradi ženske publike pridemo do večjega dosega. S tem pridemo do večje ciljne skupine. 

Šport lahko izkoristijo za povezovanje. Preko sponzorstev ne moreš izpolniti svojih 

marketinških načrtov. Početi moraš tudi druge aktivnosti, ampak je zelo uspešen podporni 

komunikacijski kanal. Potrebno ga je zelo dobro zasnovati, postaviti in če podjetja to poznajo, 

bodo sama zelo veliko vlagala v šport, ker bodo poznala prednosti. Absolutno bi rekel, da je 

šport kot komunikacijski kanal izjemno atraktiven in vreden tega, da ga podjetja podrobno 

analizirajo s področja perspektive ciljnih javnosti, ki jih podjetje nagovarja. Ko ugotovijo, da 

se to križa, da se ciljna publika športnika in podjetja križajo, potem bo prišlo samo po sebi do 

investicij v šport.  

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

Cilji so lahko različni in je pomembno, da jih ne posplošujemo. Nekatere podjetja v tujini 

sponzoriranja ne izkoristijo zato, da bi nagovarjala svoje kupce, ampak se zato odločijo 

izključno za svoje zaposlene. Skozi sponzorstvo dobijo neke pravice, dobijo neke vstopnice 

ali pridejo do neke možnosti, da pridejo v stik z nekim športnikom. To delajo zato, da dodajo 

neko dodano vrednost, da izboljšajo klimo v podjetju. V Sloveniji to naredi redko katero 

podjetje, v tujini pa obstajajo prav sponzorstva, kjer podjetja povedo, da bodo sponzorji 

dogodka in vse karte ki jih bodo dobili, bodo dali zaposlenim in jim tako omogočili, da se 

bodo zaposleni srečali s temi športniki. Ob tem pa sploh ne bodo komunicirali s kupci. Šport 

pri sponzorstvih omogoča ogromno stvari. Določena podjetja uporabljajo sponzorstvo za 

poslovanje B2B, spet drugi za B2C za ključne, velike kupce. Npr. banke, zavarovalnice. 

Nekaterim je pomembno, da dobijo VIP vstopnice za svoje glavne kupce in ne grejo v široko 

komunikacijo. Nekatera podjetja spet za svoje zaposlene. Nekatere so sponzorji določenega 

dogodka, da svojo podjetje povežejo z neko družbeno akcijo. Pomembno je, da pred 

sponzorstvom določijo svoje cilje in da preden, ko se odločijo za sponzorstvo, izberejo 

sponzorstvo prilagojeno tem ciljem. Da ne rečejo, mi bomo sponzorji odbojke, ker nam je 

všeč. Potem pa rečejo, ja mi smo sedaj sponzor, kako bomo pa sedaj nekaj dosegli. Vnaprej 
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mora biti analizirano in potem izbrano. Podjetja morajo sama iskati sponzorstva. Ne pa da 

nekdo pride k tebi in te prepriča z neko idejo. Najboljša sponzorstva so za podjetja običajno 

tista, ko podjetja sama ugotovijo, kaj želijo in gredo do določenih športnikov in jim povedo, 

da bi bili njihovi sponzorji, ker imajo tisto, kar sami potrebujejo, iščejo. »Mi bi radi vaš 

dogodek izkoristili dogodek za te in te cilje«. Ljudje v podjetjih bodo tako tudi ta dogodek 

maksimalno izkoristili, se angažirali. Najslabše za sponzoriranca je, da dobi sponzorja, ki mu 

da denar, ta pa dobi pravice, ki jih potem ne izkoristi pravilno. S tem bo nekdo drug, ki gleda 

na to sponzorstvo s strani rekel, glej dal je toliko in toliko denarja, naredili pa niso nič. Denar 

mu je dal kot podporo. Za športnika, kot blagovno znamko je to izjemno slabo. Primer 

dogodka lige prvakov v nogometu, kjer sponzorji delajo zgodbo UEFI. Primer Heiniken, 

MasterCard, itd. oni delajo zgodbe, oni delajo največjo promocijo dogodkov in s pomočjo 

tega aktivirajo še ostale sponzorje.     

3. Ali imate kakšne izkušnje v vašem podjetju z zaposlovanjem vrhunskih športnikov oz. 

sponzorirancev?  

Poznam primer Tomaža Čižmana, ki kot nekdanji smučar sedaj prodaja smučarsko opremo. 

Bil je zelo prepoznaven in je sedaj zaposlen pri sponzorju. Petra Majdič še vedno tudi po 

končani karieri sodeluje s sponzorji, npr. s podjetjem Unior kot promotorka, tudi z njeno 

pomočjo so razvili lasten smučarski center. Bojan Križaj je tudi po karieri sodeloval s 

sponzorji. V tujini je takšnih primerov ogromno. Poznam tudi primer Borisa Beckerja, 

katerega je prav Si.Mobil povabil v Slovenijo, kot predavatelja, tudi Niki Lauda. Podjetja 

lahko zelo koristno uporabijo znanje in izkušnje športnika. Najti morajo pravega. Lahko ga 

angažirajo za nek enkratni dogodek, lahko je ambasador njihove znamke, odvisno. Lahko 

sodeluje z zaposlenimi, lahko s strankami. To se je v tujini pokazalo za izjemno uspešno. Da 

to lahko uspešno izpelješ, moraš zelo dobro poznati šport, njegove lastnosti, mu pomagati, da 

potem on res lahko s tabo sodeluje na področju za katerega oceniš, da bi ti lahko pomagal. 

Mislim, da je sedaj v Sloveniji tisto pravo obdobje, saj se tisti športniki ki so nas navduševali 

v času osamosvojitve Sloveniji sedaj počasi umikajo. Na primer Iztok Čop, Radoslav 

Nesterovič, Petra Majdič, Dejan Zavec … sedaj imamo veliko teh junakov, ki so postali 

junaki, ko so na velikih tekmovanjih osvajali medalje. Nekateri bodo za neke take aktivnosti 

imeli interes, nekateri mogoče ne. Kar nekaj športnikov bo na voljo, športniki se bodo morali 

v to kar podjetja delajo poglobiti, tudi podjetja morajo vedeti, kaj si z njimi želijo, ne se zgolj 

povezati in čakati, kaj bo iz tega nastalo.   

4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskih aktivnosti vašega podjetja, kjer je bil vključen 

vrhunski športnik? 

Izkušnje kot agencija imamo zelo dobre. Že to, da nek zaposlen, navijač spozna vrhunskega 

športnika od blizu. Če so športniki nek magnet, potem je to res velika izkušnja. 
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5. Ali menite, da bi bili vrhunski športniki pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v 

nabavi podjetja za povprečno slovensko plačo? 

Odvisno je od športnikov. Če neki športnik pozna neko podjetje, področje že od prej in če 

imajo interes potem ja. Ni nujno, da bi bili zgolj ambasadorji. Lahko si je neki vrhunski 

športnik tekom kariere ogromno zaslužil, ampak če te zanima hotelirstvo, boš pripravljen tudi 

v nekem podjetju sprejeti tisto minimalno plačo, ker se želiš tega področja naučiti. Če si neki 

športnik želi imeti npr. svoj hotel, se mora te obrti nekje naučiti. Tudi neki računalničar, 

športnik, ki je pri 35 končal kariero bi po mojem mnenju bil pripravljen sprejeti neko osnovno 

delo, da se bo naučil, potem pa v roku 5–6 let napredovati tudi do vodilnih mest. Zagotovo ne 

čisto vsak, odvisno je od športnikov. 

6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve  in katere so te prednosti? 

Ogromne prednosti, šport je zelo kompetativno področje. V športu moraš biti boljši od 

nekoga, moraš biti vztrajen, discipliniran in seveda če so bili v športu uspešni potem te 

izkušnje in sposobnosti imajo. Športniki, ki so prepoznavni,  si lahko tudi v nekem podjetju 

odprejo neka vrata. Lahko se tudi sploh ne srečujejo s strankami. Prednosti je veliko. 

7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

Posplošim zelo težko. Ambasadorji, absolutno so lahko sigurno. Nihče ne more biti takšen 

ambasador določene blagovne znamke, kot nekdo, ki jo pozna in jo je uporabljal. Npr. 

nobeden drugi ne more biti boljši ambasador npr. smučarske znamke Rosignol, kot nek 

smučar, ki jo je uporabljal in jo pozna. Na nekih drugih področjih, pa lahko predstavljajo 

znamko navzven, če si bil uspešen te tudi kupci drugače sprejemajo, lahko si podpora pri 

prodaji. Zagotovo prepoznavnost pride do izraza. Če pa se ne znaš poglobiti, povezati, potem 

pa to ne bo imelo pravega učinka. 

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu lažje odločili, če 

bi vam sponzoriranec ponudil možnost, da se bo po končani športni karieri zaposlil v 

vašem podjetju, ob predpostavki, da bi imeli prosto delovno mesto in bi ga lahko zaposlili?  

Zagotovo je to lahko to prednost, če športnik podjetje tudi prepriča, da to podjetje dobro 

pozna. Pomembno je tudi, kaj je športnik delal med kariero, katero šolo je obiskoval, kaj ga 

zanima, kaj je delal. Če je nekdo, ki je bil dober, ki ima potencial, potem se absolutno 

strinjam, da bi pomagalo. Če je športnik zgolj športnik, potem pa lahko podjetje spozna druge 

njegove prednosti. 

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja?  
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Absolutno bi bila izvedljiva, bilo bi zelo dobro, da bi imela zaposlene te vrhunske športnike. 

Podjetja bi imela veliko prednosti od tega, če bi jih za to znala prepričati. Bili bi tudi neka 

spodbuda, navdih tudi ostalim zaposlenim, če jih znajo pravilno vključit v delovne procese. 

Pomembno je da, se o tem že tekom kariere dogovori, da bo športnik imel neko socialno 

varnost, športnik lahko že tekom kariere spremlja to področje delovanja podjetja, kako bi on 

kaj naredil, dopolnil, itd. Športnik zelo ceni, ko ga neko podjetje podpre, tudi če že v začetku 

njegove kariere in mu ponudi tudi delovno mesto. To bodo naredili tisti, ki športnika zelo 

dobro poznajo in mu zaupajo, tudi že pred njegovimi najboljšimi rezultati, ker ko je športnik 

najboljši, ko zmaguje, potem bi se z njim radi vsi povezovali. 

10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

Odvisno od vsakega športnika posebej, če podjetje pozna športnika. Npr. če športnik pozna 

določeno področje, mu pomaga tudi med kariero tudi pri izobraževanju, da se bo lahko po 

karieri kar čim bolje vključil v podjetje. 

Intervju je bil opravljen in posnet 3. 10. 2014. 
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Intervju s Filipom Flisarjem 

Športniki  

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še več 

vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, ki jih 

dosegajo slovenski športniki ?   

Mislim, da eni dokaj dobro to izkoristijo, drugi pa ne. Odvisno od podjetij, ena te vrhunske 

dosežke fenomenalno izkoristijo.  Vsako podjetje si je grdo rečeno samo krivo, če ne ve teh 

športnih rezultatov izkoristiti. V Sloveniji imamo ta potencial zelo veliki, sploh pri nas. Šport 

pri nas veliko pomeni, ljudje nam zaupajo. Velikokrat niso pravi strokovnjaki na pravih 

položajih, ki bi znali te športne rezultate izkoristiti sebi v prid. 

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

Če podjetje zna to dobro izkoristi, bo od tega zelo veliko imelo. Podjetje si lahko s 

sponzoriranjem ustvari zelo dobro ime. Tako, kot je npr. moj primer podjetja Kopija Novija. 

Oni prodajajo šolske potrebščine. Ko smo začeli sodelovati in delati reklame, so prodajo tako 

močno dvignili, da jim ni bilo nič jasno. Otroci me imajo radi, naredili smo pravo sceno, s 

torbami, zvezki … Otroci so pokupili milijon zvezkov. S tem oglaševanjem so si naredili ime. 

Sedaj ko vprašaš osnovnošolce, kje so si kupili potrebščine, ti bodo verjetno vsi rekli, ja pri 

Kopiji Novi, ker je tam najboljše. Ponuditi moraš dober produkt in s športniki ga lahko zelo 

dobro prodaš. Podjetje lahko dosti naredi za sponzoriranje, da nekomu nekaj daš, da ima na 

oblačilih gor logo podjetja, potem pa nič ne naredijo, je brez veze. Narediti morajo zgodbo. 

Športnik in podjetje se morata poistovetiti. Nekatera podjetja sem tudi že sam zavrnil, ker če 

vidim, da njihovi produkti niso kul, jih nebom mogel oglaševati, tako kot bi jih lahko, ker je 

potem škoda denarja in časa. Športniki, tisti najboljši hitro grejo, zato bi se podjetja morala za 

njih grebst. Stvar športnikov je tudi, da se prav odloči, da si ne zbija cene, ker ga tudi podjetje 

več ne bodo uporabila, če bo nastopal za vsa podjetja. Oglaševanje več ne bo imelo takega 

efekta. S sponzorji je treba graditi kariero skupaj. Ljudem so potem reklame že dolgočasne.    

3. Ali imate kakšne izkušnje z zaposlovanjem v podjetju sponzorja? 

Konkretnih izkušenj še nimam, ker še nisem v tej fazi. Definitivno, ko bom enkrat v tej fazi, 

se bom začel pogovarjati. Res pa je, da z vsemi mojimi sponzorji zelo dobro sodelujem. Jaz si 

vse sam uredim, nimam managerja. Jaz vse sponzorje  in ljudi poznam. Lahko rečem, da bi 

lahko pri vsakemu od mojih sponzorjev dobil službo. Zaenkrat še nisem tako daleč.  
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4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskih aktivnosti pri vašem sponzorju ? 

Z vsakim sponzorjem imam zelo dobre izkušnje. Moje načelo je, da delam z nekaj sponzorji 

in hočem delati kar se da dobro. Kopija Nova, Nova KBM, itd. z vsemi imam posebna 

promocijske aktivnosti in sodelovanja. Tudi kakšna manjša sponzorstva, predvsem kakšni 

prijatelji, s katerimi gremo v kakšne manjše enkratne zadeve. Kjer objavijo kakšne slikice, itd. 

5. Ali bi bili pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v nabavi podjetja za povprečno 

slovensko plačo? 

Jaz mislim, da velika večina bi jih bila za to. Večina športnikov je pripravljena delati za 

normalno slovensko plačo. Tisti, ki pa so dovolj sposobni, da imajo boljšo vizijo, da bodo 

nekje še več zaslužili po športni karieri, bodo seveda šli tja, kjer bodo več dobili. Nekaj 

športnikov mogoče ne bo šlo delat, ker imajo že kje dogovorjene boljše pogoje, večina pa 

mislim, da bi se strinjali. Ni nujno, da npr. Tina Maze, ki sedaj dobro služi, da si bo ona po 

karieri bila tako uspešna podjetnica, da bi si ustvarila toliko kapitala. Ni pogojeno, če je v 

športu zelo dober, da nebi določenega dela opravljal. Mogoče je tudi, da nekdo ki ni bil zelo 

uspešen športnik, da bo potem v službi »raztural«. Športniki ponavadi tudi nimajo po končani 

karieri izbire. Tudi tisti športniki, ki si tekom kariere veliko zaslužijo, bodo po koncu kariere 

sigurno nekaj delali. Ker dolgčas, brezdelje ali pa bolje rečeno neproduktivnost ljudi ubija. 

Tiste, ki pa ne, ali pa so neki flegmatiki ali pa živijo v neki drugi sferi. Tudi če si tekom 

kariere veliko zasluži, da mu po končani karieri več ne bi bilo potrebno nič delati, potem mora 

biti res velik garač in zelo produktiven skozi celotno kariero, to ti po mojem mnenju tekom 

kariere pride v kri, da boš tudi po karieri nekaj delal. Slej ko prej vsakemu teče voda grlo, če 

si delal pri enem podjetju, pa boš rekel ne, pa pri drugem, tretjem ne. Potem pri četrtem, pa 

boš mogel razmisliti, tako da neka vzvišenost odpade. 

6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve  in katere so te prednosti? 

Dobro in težko vprašanje. Odvisno za kakšno delo se gre. Vsak vsega ne zna. Vsak človek ali 

je športnik ali karkoli je, lahko podjetju nekaj doprinese, vsak je na enem mestu najboljši. 

Tudi kakšen športnik, ki mogoče nima izobrazbe, pa mogoče ni najboljši slavist, da bi pisal  

pisma, ima pa mogoče zelo dobre delovne navade in je zelo organiziran. Podjetje bi ga lahko 

dalo na neko delovno mesto, na katerem ne bo pod pritiskom popustil. To je zelo individualno 

zadeva, ni nekega formularja. Če je športnik že sodeloval z nekim podjetjem tekom 

sponzorstva, ga podjetja po mojem že poznajo in bi mogoče oni vedeli, kam bi ga lahko 

umestili. Težko je reči, če bi bil športnik na borzi, da bi podjetja lahko rekla, da bomo vzeli 

športnika zato, ker je boljši od drugih po tem in po tem. Prednosti je dosti, niso pa 

univerzalne. Od vsakega podjetja je odvisno s čimer se ukvarjajo. Športniki imajo po mojem 

mnenju prednosti, če ne druga, so športniki z nekim podjetjem že sodelovali in jih neko 

podjetje že pozna bolje, kot pa nekega popolnega tujca. 
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7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

Delovna mesta oz. službe, kjer je veliko stresa in kjer je potrebna velika samodisciplina, 

motivacija, mora biti delo organizirano, je sigurno športnik dober v tem. Vsaj večina je takih. 

Konkretna delovna mesta so odvisna od podjetij. Nekateri bi šli v tujino, nekateri mogoče ne 

bi šli. 

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu podjetja lažje 

odločila, če bi jim po končani športni karieri ponudili možnost zaposlitve v njihovem 

podjetju? 

Mislim, da je to zelo dobra ideja, ki bi fenomenalno delovala v času socializma. Dandanes, je 

že težko najti eno podjetje, ki še bo čez 10 let delalo. Danes tudi še redkokatera firma  

štipendira in obljublja delovna mesta. Danes je mogoče 1 % tega štipendiranja kot je bilo 

nekdaj. Dandanes se vsak boji in ne ve, če bo firma še čez leto dni delala. Primer, če bi 

podjetje sponzoriralo nekega športnika z namenom, da si ga čez 10 let želijo zaposliti. 10 let 

mu bodo plačevali 10.000 €, ob tem pa se bojijo, če se še bodo na trgu. Podjetja se po mojem 

bojijo to narediti, ker je nestabilna ekonomska situacija. Ideja seveda ni slaba, podjetju lahko 

ponudiš veliko zanimiv idej, svoje adute, nekateri se dobro znajdejo. Odvisno je, s kakšnim 

pristopom tudi stopiš do podjetja, kaj jim lahko vse ponudiš. Sponzorju moraš ponuditi 

dodane vrednosti. Lahko bi tudi sponzorju ponudil, da boš npr. 3–4 leta končal kariero in da 

se vidiš v njihovem podjetju, ne vem kako bi podjetja na to odreagirala. Situacija je po mojem 

zelo nestabilna. 

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja? 

Ideja se mi zdi zanimiva. Mislim, da ima lahko podjetje nekaj od tega in seveda tudi športnik. 

Potrebno je najti win-win kombinacijo. Podjetja lahko od tega marsikaj dobijo, če športniku 

zaupajo in vedo, da bo nekaj imela od njega. Športnik pa bi pridobil tudi neko socialno 

varnost. Marsikateri športnik bi to sprejel in bi šel v nekaj takega. Ne vem pa, če bi delovalo 

za vse, v podjetju pa bi bilo zanimivo, če bi o tem razmislili. Meni se zdi »kul«, saj bi se 

lahko v podjetju to razvilo, če bi podjetja o tem razmislila. 

10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

Je zelo individualna zadeva in je odvisno od podjetja in od športnikov, je res veliko možnosti 

za sodelovanje. Potrebno bi se bilo individualno dogovoriti, vsak športnik s svojim podjetjem 

posebej, kaj bi bilo dobro, da se vnaprej dogovori o takšni zadevi. 

Intervju je bil opravljen in posnet 1. 10. 2014. 
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Intervju s Klemnom Gerčarjem 

Športniki 

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še več 

vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, ki jih 

dosegajo slovenski športniki ?   

Mislim, da dandanes ni lahko dobiti sponzorja v športu, saj se podjetja čedalje bolj soočajo s 

krizo. Sem pa mnenja, da je šport tista prava rešitev, ki bi jim lahko s promocijo in pravilnim 

vlaganjem v športnike in njihove dosežke lahko pomagala iz finančne krize. Ocenjujem, da 

podjetja, predvsem slovenska, izgubljajo velik potencial, s tem ko ne izkoriščajo, predvsem na 

mednarodni ravni vseh teh vrhunskih športnih dosežkov nas slovenskih športnikov. 

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

Mislim,da je zagotovo korist, da se preko športa neke nevtralne stvari promovira in s tem tudi 

pomaga tudi športniku. Vemo, da se na športnih prireditvah zbere veliko ljudi, veliko seveda 

tudi preko medijev, televizije. To je njihov prosti čas, podjetja, bi lahko na drugačen način 

promovirala svoje podjetje izdelke, saj smo nekako vajeni, da ko na TV vidimo oglase, kar 

prestavimo na drug kanal. Šport pa je takšna zadeva, da je korist podjetja tudi v tem, da s 

športniki naveže tudi stike poslovne narave, le podjetja morajo biti bolj vpeta v sam šport in 

vse prednosti, možnosti, ki šport ponuja. 

3. Ali imate kakšne izkušnje z zaposlovanjem v podjetju sponzorja? 

4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskimi aktivnostmi pri vašem sponzorju ? 

Imam izkušnje, predvsem je to zelo popularna stvar pri sponzorjih. Predvsem generalni 

sponzor je prioriteta in z vsemi sponzorji sodelujem preko različnih promocijskih aktivnosti, s 

katerimi imamo res dobre izkušnje.  

5. Ali bi bili pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v nabavi podjetja za povprečno 

slovensko plačo? 

V začetku sigurno moreš pridobiti delovne izkušnje. Prepričan sem, da noben vrhunski 

športnik nima neke povprečne mentalitete, da si vsak vrhunski športnik želi biti boljši od 

drugih. V začetku bi bil primoran prejemati to povprečno delo, za povprečno plačo. Prepričan 

sem, da bi se že zaradi svoje narave vedno bolj trudil, da bi priplezal po lestvici navzgor.  
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6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve  in katere so te prednosti? 

Imajo prednosti in slabosti. Slabost je npr.: športnik lahko trenira od 30 do 35 leta svoje 

starosti. In ko doseže ta leta nima nobenih delovnih izkušenj, kot pa nekdo, ki je že prej delal 

in že ima npr. 10 let delovnih izkušenj. Seveda je več pozitivnih stvari, kot je npr. to, da preko 

športa spoznavamo ljudi, sponzorje, podjetja in je to neka prednost, da imaš številne kontakte 

z lastniki, direktorji številnih podjetij.  

7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

Konkretno lahko navežem na primer moto športnika. Zelo dobro poznam samo specifikacijo 

lastnosti motorjev in če bi me zaposlili v nekem podjetju, ki se ukvarja s prodajo motoristične 

opreme imam sam toliko večje predznanje, ker se ukvarjam s tem športom. Verjamem, da je 

to velika prednost pred ostalimi prodajalci, saj  imam izkušnje z uporabo z različnimi 

znamkami, artikli.  

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu podjetja lažje 

odločila, če bi jim po končani športni karieri  ponudili možnost zaposlitve v njihovem 

podjetju? 

Menim, da če se neko podjetje odloči za generalno sponzorostvo, da gre načeloma za 

dolgoročno sponzorstvo, dolgoročno sodelovanje. V tem primeru pomagajo športniku, ki dela, 

ki je vesten in mu pomagajo do še boljših rezultatov. Vsako podjetje si želi vestnega, 

delavnega, poštnega delavca in če športnika že tekom njegove kariere spoznajo kakšen je, 

verjamem, da bi ga lahko glede na njegove delovne navade tudi zaposlili, saj če je bil delaven, 

pošten že v športu, zakaj ne bi bil še kot zaposlen v njihovem podjetju. Gre tudi za dolgoročno 

naložbo podjetja, ne samo na kratki rok.  

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja? 

Mislim, da konkretnega primera v Sloveniji za to še ne vem, ampak se mi zdi ideja zelo 

inovativna, pozitivnega ne samo za športnike, temveč tudi za podjetja, ki imajo svojo vizijo. 

Sam si želim, da bi v prihodnosti to postala neka praksa, da bi športniki po končani karieri 

imeli svojo zaposlitev pri generalnem sponzorju, tako bi se še toliko lažje brez dodatnih 

pritiskov, še bolj posvetili športu, brez nekih dodatnih pritiskov, brez tega, da bi mislili, 

kakšne bodo posledice naslednjega nastopa.  
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10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

Vsekakor je tudi športnik veliko bolj sproščen, če ve, da ga po končani karieri čaka neko 

delovno mesto. Sam se ukvarjam z zelo atraktivnim ampak žal tudi zelo riskantnim športom 

za poškodbo in žal se nikoli ne ve, kdaj mi sreča lahko obrne hrbet in kdaj bi zaradi poškodbe 

moral končati športno kariero. Mislim, da bi lahko preko sponzorjev, ki me v tem času 

sponzorirajo, že tekom kariere dogovorili za kakšno dobro delo, dobro delovno mesto v 

katerem podjetju. Predlagam, da se v pogodbi dogovori vsaj okvirno za kakšno delovno mesto 

bi se šlo, kaj mi sponzor ponuja in prepričan sem, da bi bilo to športnika nek pritisk manj, če 

bi imel določeno delo zagotovljeno, tudi če samo za obdobje 3–5 let je športniku sigurno 

veliko lažje preskok iz športa v neko normalno življenje. Mislim, da bi bilo vredno poskusiti 

to idejo predstaviti sponzorjem, prepričan sem, da bi kakšno inovativno podjetje bilo 

pripravljeno pogovarjati v tej smeri. Odvisno je tudi, v kateri smeri deluje podjetje. Npr. če se 

podjetje ukvarja z nekim inženiringom bi bilo za mene to seveda težje, ker nisem iz tega 

področja. Če pa bi šlo za neko moto športno dejavnost oz. v kakšne promocijske aktivnosti, pa 

imam velike prednosti, saj skozi športno kariero veliko delaš na tem.  

Intervju je bil opravljen in posnet 3. 10. 2014. 
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Intervju z Juretom Koširjem  

Nekdanji vrhunski športniki   

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še več 

vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, ki jih 

dosegajo slovenski športniki ?   

Menim, da v Sloveniji precej zaostajamo za nekimi razvitejšimi deželami zahodne Evrope, ne 

da bi sploh govorili v primerjavi z ZDA. Zaostajamo tako v količini, v velikosti sredstev, ki so 

namenjena sponzoriranju v športu, kot tudi v načinu, kako se slovenska podjetja lotevajo 

samega sponzoriranja. Bistveno težavo, zakaj do tega prihaja vidim v tem, ker je večina večjih 

slovenskih podjetij še vedno državni lasti. Na podlagi politike in drugih vplivov ta podjetja 

drobijo svoje deleže, ki so namenjeni pokroviteljstvom na mnoge naslove in to se delo zelo ne 

ciljno, ampak akcije niso dobre. Marketinške akcije s športnikom so v tujini natančno 

izdelane, da se jih tudi izmeriti in so tudi zelo dobro podprte. V Sloveniji gre za nižje zneske, 

na ogromno naslovov in na koncu to nima pravega učinka. Tukaj smo v Sloveniji v velikem 

zaostanku. Zagotovo pa imamo dobre športnike, ki bi lahko zelo pomagali podjetjem z 

raznimi marketinškimi akcijami. 

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

Če gledamo najuspešnejše tudi iz svetovnih primerov. To so tiste, ki trajajo daljše časovne 

obdobje, to se pravi, da je športnik povezan z določeno znamko. Za Jordana vsi vemo, da je 

bil povezan z Nike-om celo življenje, za Tigera Woodsa vsi vemo, da je Nike. Tudi Tina 

Maze je z Milko povezljiva že toliko in toliko let. Na dolgi rok se res lahko doseže ene dobre 

rezultate, veliko ciljnih akcij se da v tem obdobju narediti, ne zgolj klasično oglaševanje in 

dodajanje logojev podjetja, ampak veliko smiselnih akcij za pospeševanje prodaje določenih 

izdelkov. Skratka menim, da se slovenska podjetja premalo zavedajo možnosti, ki jih nudi 

sponzoriranje nekega športnika. V Sloveniji strmijo k temu klasičnemu oglaševanju, ampak 

tudi to se počasi spreminja. Nekatere vrste oglaševanja se dandanes dvigujejo, nekatere 

stornirajo. Ampak z neko pozitivno persono iz športa, lahko neko podjetje resnično dobi neki 

ugled, da resnično gre za eno dobro stvar 

3. Ali imate kakšne izkušnje z zaposlovanjem v podjetju sponzorja? 

V Sloveniji sicer ne poznam primerov, razen ko so športniki zaposleni v javni upravi, v 

policiji, vojski, carini tudi po karieri. Da bi pa neko podjetje oz. neko zasebno podjetje sploh 

zaposlilo nekega športnika, tega pa ne poznam. V tujini poznam tega veliko, predvsem te 

največje zvezde, športniki običajno tudi po končani karieri ne končajo sodelovanja s 
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sponzorjem, temveč sodelujejo tudi v neki drugi obliki, kot njihov promotor, teh primerov je 

ogromno.  

4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskih aktivnosti pri vašem sponzorju ? 

Ogromno izkušenj. Lahko jih tudi naštejem, to govorim o opremljevalcu za smučarsko 

opremo, s katerimi sem sodeloval celo kariero. To je podjetje Rossignol in z njimi še tudi 

sedaj, po končani karieri, sodelujem. Gre za aktivnosti na določenih trgih, gre za zelo ciljne 

promocije. Na primer na Japonskem vsako leto organiziramo poseben 10 dnevni dogodek, gre 

za t.i. test smuči, kjer se zberejo številni rekreativni smučarji. Naredimo dogodek, kjer sem 

vodja, glavni organizator tega programa. Z Milko smo naredili tudi nagradne igre, šlo je za 

ene vrste čokolade in v čokoladi so bili posebni kuponi. Akcija je bila zelo uspešna in je bila 

tudi zelo podprta z marketinškimi aktivnostmi, s TV oglasi, itd. Takrat je bilo poslanih več 

kot 400.000 teh kuponov, kar je za Slovenijo, za 2.000.000 trg zelo veliko. S tem so si tudi 

zelo močno dvignili prodajo. Spomnim se, da so z cele Evrope potegnili zaloge teh čokolad. 

Sodeloval sem tudi z italijansko znamko tekstila, imeli smo določene dogodke od 

photoshootingov, predstavitev določenih oblačil, predstavitev kolekcij na sejmih, modnih 

revijah itd. Sodeloval sem tudi s Cervini smučarsko središče, z njimi sem sodeloval tako, da 

sem bil prisoten ob glavnih vrhuncih smučarske sezone in sem bil njihov promotor. Vesel 

sem, da sem bil sponzoriran predvsem s strani tujih sponzorjev in sem lahko bil del te zgodbe, 

ogromno sem se naučil, kako se tem stvarem streže. To sem tudi z velikim veseljem opravljal. 

5. Ali bi bili pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v nabavi podjetja za povprečno 

slovensko plačo? 

Odvisno od športnika, kakšen je njegov značaj, želje. Prepričan sem, da se najde med 

športniki osebo, ki bo po koncu kariere zelo poslovno uspešna. Gre lahko za nekega 

promotorja, neke marketinške aktivnosti, neke prodajne aktivnosti. V Sloveniji še nisem 

zasledil, da bi bil neki športnik promotor podjetja, da bi opravljal določena predavanja v 

podjetjih, da bi predstavljal programa. Tega enostavno ne poznam, pa smo imeli zelo veliko 

dobrih športnikov. Vsi govorijo o Bekerju, ko je prišel na t.i. business talk, to je bilo preko 

enega sponzorja, s katerim je sodeloval tekom kariere.  

6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve  in katere so te prednosti? 

Imajo prednosti in slabosti. Prednost je disciplina npr. pridnost za delo, tega nobenemu 

športniku ne moreš očitati. Delavnost običajno ni vprašanje. Pomanjkljivosti so pa predvsem 

ta, da nimajo nekih delovnih izkušenj, ta preklop iz športne kariere v zaposlitev ni enostaven. 

Določenih stvari se je treba naučit. Borbenost, delovna uspešnost je za pričakovati od 

športnikov. Bolj se bodo borili kot nekdo drugi. 
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7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

Težko reči. Odvisno je od osebe, nekdo je dober govorec, nekdo je dober na nekem drugem 

področju. Mogoče za pospeševanje prodaje, posebej če je znan obraz, znano ime. Potem imajo 

tudi ljudje večjo zaupanje, lažje vzpostavijo stik, zadevo vzamejo resno kot običajno, kot če bi 

bil to nek običajen prodajalec. Verjetno, če bi prišel Primož Kozmus nekaj prodajat bi mu 

najbrž bolj verjeli, kot če pa bi prišel nek Janez Novak ali pa če bi prišel Zlatko Zahovič na 

primer. Imamo veliko izkušenj s prodajo in moram reči, da mi gre dobro. Če govorimo 

konkretno na prodaji smuči. Jaz sem tukaj zelo domač, v nulo poznam smuči, prednosti 

določenih modelov itd. Na podlagi tega, kar  mi pove stranka, kako smuča, kaj si želi. Potem 

hitro ocenim, kakšno vrsto smuči potrebuje, kaj bo pravo za to stranko. Običajno se v tem ne 

zmotim in zanimivo mi je spremljati, kako stranke odreagirajo na mojo predstavitev, morem 

reči, da sem kar prepričljiv, predvsem pa moram tudi povedati, da sem iskren. V prvi vrsti 

moraš zaupati temu kar prodajaš, moraš biti prepričan v kvaliteto in s tem tudi lahko prepričaš 

stranke. Vedo, da to področje poznam, radi se pogovarjajo o tem, sigurno mi bolj zaupajo. 

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu podjetja lažje 

odločila, če bi jim po končani športni karieri  ponudili možnost zaposlitve v njihovem 

podjetju? 

Gre za konceptualno sponzorstvo. V Sloveniji imamo preveč muh enodnevnic. Na primer 

podjetje se odločijo, da bodo sponzorji npr ene tekme in bodo tam na enem banerju. Na 

primer Zavarovalnica Triglav je že vrsto let sponzor smučarskih skokov v Planici. Že 20 let je 

v cilju ta njihov znak in to nekako pride ljudem v možgane. Če pa bi bili samo 1 leto sponzor 

tam nekje na banerju, pa potem noben ne bi zato vedel. Tukaj se asociira na skoke v Planici, 

Zavarovalnica Triglav je zraven tudi s TV oglasi, ko tisti otrok skače na postelji. To je zelo 

simpatično in ker so že toliko zraven pripeljejo na dogodek še otroke. To je zelo »kul«. Pri 

osebnih sponzorstvih, pa bi podjetja morala izdelati eno časovno obdobje, kako dolgo želijo 

sodelovati, kaj želijo s tem začeti. Kaj bodo z njim, če se bo poškodoval itd.   

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja? 

Sem prepričan, da bi bilo izvedljivo, ni nujno, da bi šlo za klasično zaposlitev, lahko bi šlo 

tudi za pogodbeno zaposlitev. Ideja je odlična, ampak premalo se je koristi. Nek uspešen 

športnik je res lahko uspešen promotor nekega podjetja ali znamke. Športnik naredi vtis. Npr. 

Luis Vieton se je pred enem dogodkom spravil na kup zvezdnike kot so Zidane, Maradona, 

Pele in so v reklami prišli vsak s svojim kovčkom v nek bar in so pričeli igrati ročni nogomet. 

Res je, da si to lahko eno takšno podjetje privošči. Res to, da blagovni znamki  da določeno 

idejo. 
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10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

Predvsem bi žogico dal na stran sponzorjem, da naredijo točen načrt, kakšne aktivnosti želijo 

s športnikom. Tudi agencije lahko to naredijo, premalo se koristijo neki strokovnjaki na tem 

področju, ki bi jim predstavili, kaj bi neki športniki lahko pri njih delali. Včasih gre za nekega 

zasebnika, ki bi rad pomagal, ampak ne ve, kako to urediti. Idej je ogromno, o tem bi lahko 

govorila 2 dni.  

Intervju je bil opravljen in posnet 3. 10. 2014. 
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Intervju z Brankom Kurbusom 

Sponzorji 

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še več 

vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, ki jih 

dosegajo slovenski športniki ?   

Lahko povem iz mojih izkušenj. Prvenstveno nas direktorje učijo, da bi naj podjetja vlagala v 

okolje, oz. vračala v okolje. Mi podjetje Arcont dajemo raznim kulturnim, športnim društvom 

… Gre za vračanje v okolje. V drugo vrsto uvrščamo sponzoriranje, od katerega pričakujemo 

neko korist. Mi npr. namenimo denar rokometašem Radgone in mi zaradi tega ne prodamo 

nobenega kontejnerja več, vem da nam to ne prinese tega. To ni sponzoriranje v smislu 

reklame, pač pa gre za vračanje v okolje. Arcont ima največ izkušenj s tega področja. 

Podpiramo strelce, rokometaše, nogometaše itd, predvsem na lokalni ravni, zato ker na tak 

način vlagamo v okolje. Blago široke potrošnje pa potrebuje reklamo. Sigurno bi lahko 

podjetja, ki prodajajo izdelke široke potrošnje še bolj izkoristila vse te prednosti sponzoriranja 

športa in slovenskih dosežkov. Npr. primer zakaj nekdo vzame Milko oz. Tino Maze. Ko greš 

mimo čokolade tiste vijoličaste krave, drugo pa je Tina Maze. Tina Maze nas je spomnila in 

zato gre za dobro reklamo, ker je potrošnika spomnila.  

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

Veliko je odvisno od podjetij in od tega od kdo dela v marketingu in kaj si želi narediti, česa 

je sposoben. Izdelki se prodajajo z zgodbo. To lahko ponazorim s primerom vina. Mojo vino 

je lahko slabše kot tvojo, vendar če bom mojo vino prodajal z določeno zgodbo, bom lahko 

vino boljše prodajal. Prodajal bom pa s pomočjo nekih dogodkov ali pa bom imel nekega 

športnika, znano osebnost, ki bo rekel, kako je to vino dobro. Hudo je tisti rek oz. teorija, da 

tisti denar, ki ga damo v reklamo, da je to vstran vržen denar. Nekateri pravijo, da polovica 

denarja, ki ga namenjamo sponzorstvu oz. za reklamo, vrženo vstran. Mi smo bili npr. 

sponzor namizno teniškemu klubu, saj smo si rekli, da nekateremu damo malo več in smo 

verjeli, da nas bo to prineslo dlje, ampak ugotoviš, da je tista ciljna publika, če ni široke 

potrošnje določenega športa, tako mala, da se to ne splača. 

Primer Kozmusa, ki tekmuje v metu kladiva. Mi v Sloveniji ga zelo cenimo in menimo, da je 

najbolj promoviram. Moji kolegi, direktorji iz sosednje Avstrije, pa ga sploh ne poznajo. Tino 

Maze zelo dobro poznajo, saj je smučanje pri njih zelo cenjen šport. Pomembni so mediji, ki 

prenašajo te novice v posameznih državah. Kozmusa več kot očitno niso poznali. 

 



 

Priloga 6 

 

 

 

3. Ali imate kakšne izkušnje v vašem podjetju z zaposlovanjem vrhunskih športnikov oz. 

sponzorirancev?  

Pri našem primeru sponzoriranja namizno teniškega kluba smo ugotovili, da je to stalo veliko 

denarja, bistveno več, kot smo dajali v lokalno okolje. Bili so večkratni državni prvaki. 

Odločili smo se tako, da bomo raje v en klub dali malo več in bodo ti prinesli našo ime nekam 

daleč. Mi kot podjetje nismo prodali nič več, nismo se uspeli promovirati. Problem je, ko 

ugotoviš, da je tista ciljna publika, preko katerega športnika si vlagal in če ni široke potrošnje, 

zelo mala. Čez par let smo ugotovili, da je stalo veliko več denarja, kot smo vlagali v domače, 

lokalno okolje. Korist pa so od tega imeli zgolj vrhunski športniki, oz. igralci tega kluba, ki so 

bili s tem denarjem plačani. Mi kot podjetje nismo prodali niti 1 kontejnerja več, nismo se 

uspeli promovirati. Na koncu ugotoviš, da se počutiš kot nek »prostitut«, saj sem na poslovnih 

sestankih naše dobavitelje prosil za dodaten denar. Naši športniki so bili državni prvaki, 

primer Kovač, Smrekar, Lahan. Poskušali smo se promovirati za sorazmerno malo denarja, 

ampak žal nismo zadeli bistva. V času nekdanje Jugoslavije smo sodelovali z Nenadom, ki je 

bil v Srbiji zelo priljubljen. S pomočjo njega smo vstopali v druga podjetja, s katerimi smo 

potem lahko poslovno sodelovali, njim prodajali kontejnerje. V Srbiji nam je tako rekoč 

odpiral vrata.  

4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskih aktivnosti vašega podjetja, kjer je bil vključen 

vrhunski športnik? 

Možnosti je veliko, če oceniš, da potrebuješ nekega znanega športnika. Zgodbo je treba dati, 

če želiš prodajati. Tudi naš slogan – želeli jih boste pokazati –  z njim smo namensko želeli 

pokazati naš uspeh. Mi smo bili v zlati časih smučarskih uspehov v Sloveniji, v akciji podarim 

dobim. Takrat smo sodelovali z vikend kontejnerjem in s Tonetom Vugrincem ter Riflom, ki 

je nastopal tudi v reklami. Sigurno je to dodalo nek pečat k reklami.  

5. Ali menite, da bi bili vrhunski športniki pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v 

nabavi podjetja za povprečno slovensko plačo? 

Športnik se mora odtehtati koliko je vreden. Če gledamo npr. nekega Balea, ki se je prodal za 

veliko milijonov iz kluba Tottenham v Real Madrid, on sigurno ne bo pripravljen delati. 

Športnik, ki s težavo dobi sponzorje, bo pojutrišnjem, ko bo čas slave mimo, po mojem z 

veseljem sprejel povprečno slovensko plačo. Če ima on kompetence, da je bil vrhunski 

športnik, potem ima delovne navade, ker je navajen ker je moral trenirati. Če je zraven še 

nadarjen, tudi inteligenten in je študiral, potem predpostavljam, da je takšen še bolj uporaben 

kot pa tisti, ki je raje hodil po gostilnah. Če je v športni karieri toliko dosegel, potem je moral 

delati in če to prenesem na podjetje, bi tudi tukaj pomenilo, da bo priden, da bo delal, da bo 

tudi tu uspešen. Tudi mi imamo primer zaposlenega, ki je igral košarko, ob tem pa še pri 27-

ih, zraven vsakodnevnih treningov, recimo 5 treningov na teden in tekma v soboto, še uspel 

narediti fakulteto. Potem imaš sigurno delovne navade, si skromen, priden in danes je on 



 

Priloga 6 

 

 

 

vodja proizvodnje naših oken. To je en primer. En dober rokometaš bi lahko dobil prej službo 

pri nas, kot pa neki »no name« delavec. Če bi mi iskali nekega mizarja, bi raje vzeli 

rokometaša, ki ga poznamo. Mi smo sponzor rokometnemu klubu Radgona in igralce tudi 

poznamo. Če se športnik v službi ne izkaže, potem je nekaj z njim narobe. Športnik se mora 

sprijazniti, ko je nekoč slava mimo. Ima pa lahko dobre temelje, če pa potem v službi ne 

nadaljuje s svojo voljo, znanjem, potem se vse to podre. Danes moraš biti uspešen. Direktorji 

moramo polagati račune pred lastniki. Tudi za športnike bi morali polagati račune. 

6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve  in katere so te prednosti? 

7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

Nekdo, ki je navajen, da ima proste vikende, proste večere, tega težko dobiš, da bo šel na 

službeno pot. Imeli smo primere, da je naše prodajnike težko dobiti čez vikende v službo oz. 

na sejme, ker so navajeni, da 5 dni v tednu dela, ob sobotah pa želi imeti prosto, ker je takrat 

čas za punco itd. Športnik se je vsemu temu moral odpovedati, čez teden je moral trenirati, 

pred in po šoli je treniral. Ob vikendih je navajen, da je mel tekme. On in njegova družina je 

na njegov ritem navajena. Jaz mislim, da bi takega športnika bistveno lažje poslal na neki 

sejem v tujino. Športnik, ki je močen na komunikaciji, je sigurno  v prednosti. Primer, če bi 

okna prodajal neki vrhunski športnik, ki stranki ne bi ponudil 5 % popusta kot neko drugo 

podjetje, ampak bi mu ponudil 3 % popusta, bi stranka po mojem mnenju vzela ta okna za 3 

% od športnika, stranka se bo lahko tudi pohvalila, meni pa je Flisar prodal okna. Stranka bo 

po mojem mnenju pripravljena nekoliko več dati, če ji ti daš neko zgodbo. Stranka se bo s tem 

tudi lahko pohvalila, res je Flisar je prodal okna, govoril sem z njim. Takšna zgodba, ko ima 

ime čisto drugačen nastop, si razlagam obratno, katerih politikov ne bi sprejeli v podjetju. Če 

bi bil športnik, bi bilo obratno, saj bi se z njim pohvalili. Sedaj pa razlagamo, katerih politikov 

v naše podjetje nismo sprejeli. Imeli smo primer, ko je minister želel obiskati naše podjetje z 

namenom, da nam bo on pomagal povečati izvoz. Mi smo se mu zahvalili in mu rekli, naj 

pomaga drugim podjetjem, saj mi imamo 100 % izvoz. Če bi imeli dobrega športnika, bi 

lahko tudi  v javnosti  povedali, da pri nas dela Tina Maze. Mislim, da to zelo dobro odpira 

vrata.  

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu lažje odločili, če 

bi vam sponzoriranec ponudil možnost, da se bo po končani športni karieri zaposlil v 

vašem podjetju, ob predpostavki, da bi imeli prosto delovno mesto in bi ga lahko zaposlili?  

Moje mišljenje je,da bi morala biti obojestranska obveza. Sedaj si nek športnik gradi kariero, 

rabi denar, da bo uspešen. Nekateri športniki pred slavo dobijo največ denarja, nekateri po 

najboljših rezultatih. V preteklosti smo pomagali športnici, tenisačici, ki je pri 14-ih letih bila 

najboljša na svetu. Ustanovili smo t.i. sponzorski pool in ji potem vsak mesec nakazali denar, 



 

Priloga 6 

 

 

 

da je lahko ona nemoteno trenirala in se razvijala v vrhunsko igralko. Takrat smo imeli 

pogodbo, da ko je mlada, ji bomo dali denar, vendar se bojimo, da bo potem pozabila na nas, 

ko bo »neka Navratilova«. Zato smo sestavili pogodbo, da ji naslednjih 5 let mi dajemo denar, 

potem pa nam bo naslednjih 5 let dala od zaslužkov nazaj, če boš dosegala takšne rezultate. 

Šli smo se neke vrste trgovino, sedaj mi podpiramo tebe, ko pa boš prišla tako daleč, pa nam 

boš dala določen % denarja, nagrad nazaj. Žal do tega drugega dela ni nikoli prišlo, saj potem 

ni bila več tako uspešna.  

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja?  

Mislim, da je ideja izvedljiva. Podjetje bi lahko imelo tudi dodatno reklamo. Lahko pa tudi 

prinese negativno reklamo. Lahko tudi naredimo posebne pogodbe oz. možnosti, če se strinja, 

da se ga uporabi za slike, kako on sedi v naši pisarni, kako on dela. Odvisno od športnika, 

kako ceno ima. Možnosti je veliko. Jaz bi zaposloval športnike, v samem štartu sem jaz za to, 

da bi zaposloval športnike, športnikom dam prednost. Kasneje se pa mora dokazati, da je 

vreden tega delovnega mesta. Če se ne izkaže, ga lahko damo še na neko drugo delovno 

mesto. Športnika bi vzeli, ga preizkusil na nekaterih delovnih mestih in če bi videli, da je 

zgodba zaživela, da smo mi za njega, on za nas, bi ga sigurno vzeli za naprej.  

10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

Mislim, da bi morale biti pogodbe sestavljene tako, kot pri štipendistom, če te potrebujemo, 

imamo pravico, da ti oddelaš štipendijo oz. sponzoriranje v podjetju. Če pa nimamo prostega 

delavnega mesta, pa si prosti, si lahko delo poišče drugje. Tudi pri naših štipendistih je tako, 

tudi njih vseh ne zaposlimo, če vidimo, da je neuporaben. Do brezposelnosti nas lahko 

pripelje tudi neka kriza v podjetju, lahko spoznamo, da oseba ni primerna. Zato bi predlagal, 

da bi se to oblikovalo kot pri štipendistih.   

Intervju je bil opravljen in posnet 1. 10. 2014. 
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Intervju z Gašperjem Margučem 

Športniki 

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še več 

vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, ki jih 

dosegajo slovenski športniki ?   

Mislim, da bi večja slovenska podjetja lahko še več vlagala v svoj šport. Res je tudi, da 

trenutno tudi gospodarsko stanje ni najboljše in gledajo na vsak evro, kam ga dajo. Tudi 

zakonodaja menim, da pri nas ni najboljše sestavljena oz. spisana, ni ugodna za podjetja, ki 

npr. vlagajo v športu, nimajo potem do držav ugodnosti. Nimajo nekih davčnih ugodnosti. 

Tudi to bi morali za podjetja spremeniti. Mislim, da so ti vrhunski rezultati odlična reklama za 

podjetja. Sem mnenja, da bi se lahko vlagalo še več v slovenski šport.  

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

Mislim, da so uspešni rezultati športnika, odlična reklama za firmo, ki ga sponzorira. 

Lahko rečem na primeru podjetja Pivovarne Laško. Ne predstavljam si RK Celje Pivovarno 

Laško, brez Pivovarne Laško. To je že takšna tradicija kluba in podjetja in mislim, da je to 

zelo dobra reklama za podjetje.  Enostavno je to dolgoletna tradicija in z vsemi temi uspehi 

zraven povezuješ še podjetje, sponzorja. 

3. Ali imate kakšne izkušnje z zaposlovanjem v podjetju sponzorja? 

S tem zaenkrat še nimam nobenih izkušenj, sem aktiven športnik.  

4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskimi aktivnostmi pri vašem sponzorju ? 

Imam izkušnje, predvsem iz RK Celja, kjer smo igralci kluba sodelovali pri različnih 

promocijah, akcijah. Sem mnenja, da športniki, ki so medijsko prepoznavni veliko 

pripomorejo k uspešnosti samih promocijskih aktivnosti podjetij. 

5. Ali bi bili pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v nabavi podjetja za povprečno 

slovensko plačo? 

Glede na to, da z rokometom težko zaslužiš za celo življenje, potem si moraš po karieri 

poiskati zaposlitev, tako da bi bil pripravljen delati za povprečno slovensko plačo. 
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6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve  in katere so te prednosti? 

Imamo prednosti in pomanjkljivosti. Pomanjkljivost je predvsem ta, da tekom kariere težko 

dokončaš šolanje. Prednosti je veliko, tekom kariere spoznaš veliko ljudi, navežemo veliko 

stikov, poznanstev. Športniki so tudi zelo komunikativni, medijsko prepoznavni.  

7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

Predvsem na delovnih mestih, kot je npr. marketing, kjer je potrebno nastopati pred ljudmi, 

kjer navezuješ stike z ljudmi. Športniki tekom kariere za takšna delovna mesta pridobijo 

veliko takšnih izkušenj, ki bi jih potem lahko unovčili pri zaposlitvi.  

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu podjetja lažje 

odločila, če bi jim po končani športni karieri  ponudili možnost zaposlitve v njihovem 

podjetju? 

Glede na to, da sem v ekipnem športu, si težko predstavljam, da bi si sponzor želel zaposliti 

kar celo ekipo. Pri individualistih, pa bi se sigurno lažje odločili, če bi njim športnik ponudil 

še kakšne dodatne opcije, kot je zaposlitev. 

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja? 

Ideja se mi zdi zelo dobra. Športniki imajo po končani karieri veliko določenih izkušenj, 

poznanstev, ampak zaposlitev je težko dobiti, ker delovnih izkušenj nimaš. Če bi imel to 

možnost pri sponzorju, pa bi bilo to po mojem veliko lažje. 

10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

Nimam posebnih predlogov. 

Intervju je bil opravljen in posnet 4. 10. 2014. 
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Intervju z Vladko Lang 

Sponzorji 

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še več 

vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, ki jih 

dosegajo slovenski športniki ?   

Definitivno je sponzorstvo za podjetja pozitivna točka, če to vedo izkoristiti. Predvsem za 

področje B2C, ker je B2B toliko specifična panoga, da se ti kupci ne odločajo na podlagi 

enega določenega imena športnika, vsaj za določene produkte. B2C ko ti komuniciraš z 

končnimi kupci, pa je definitivno to zelo pomembno, ker ljudje imajo v športnika neko 

zaupanje. Drugačno vrsto zaupanje, kjer določen izdelek nima imena. Več bi ga lahko bilo, 

ampak podjetja v zadnjem času vlagajo denar predvsem v tiste najnujnejše marketinške 

aktivnosti, ki so pomembne za njihovo primarno prodajo, kot so izdaje katalogov, spletne 

strani, dogodki … Vemo, da je sponzoriranje investicija na dolgi rok, na kratki rok se to ne 

da. Definitivno gre za dolgoročne projekte.  

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

Predvsem grajenje blagovne znamke, to je tisto najpomembnejše. Kupci morajo poznati tvojo 

blagovno znamko, če si ga on zapomni s pomočjo športnika, potem hvala bogu, potem bo tega 

športnika vedno povezoval s to blagovno znamko. To mora biti na neki pozitivni ravni. Če 

pride do neke negativne reklame, potem se ti lahko vse podre in lahko vpliva na vse ostalo. 

Primer Tiger Woods.  

3. Ali imate kakšne izkušnje v vašem podjetju z zaposlovanjem vrhunskih športnikov oz. 

sponzorirancev?  

Sicer imamo v podjetju zaposlenega nekdanjega vrhunskega kolesarja, ampak njega noben ne 

jemlje na ta način. Tudi sam tega ne izpostavlja, zaposlen je tudi na specializiranem delovne 

mestu in nima takšnega pomena. Tudi sama iz prejšnjih podjetji nimam takšnih izkušenj. Od 

mojih prijateljev pa imam izkušnje.  

4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskih aktivnosti vašega podjetja, kjer je bil vključen 

vrhunski športnik? 

Pri nas uporabljamo Klemna Gerčarja, k raznim akcijam, novicam, izpostavljali ga smo na 

raznih sejmih, tudi z nami je sodeloval. Ljudje so ga poznali, na sejmu je bil prepoznaven, 

tudi s strani naših prodajalcev so bili dobri odzivi. Motokros ni takšen splošno zelo gledan 

šport, kot če bi to bila npr. Tina Maze.  
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5. Ali menite, da bi bili vrhunski športniki pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v 

nabavi podjetja za povprečno slovensko plačo? 

Definitivno bi verjetno bili pripravljeni, ampak ne vem če za povprečno slovensko plačo. Če 

bi bili pripravljeni pa bi bilo zelo dobro, lahko bi delali na različnih področjih dela. Npr. v 

nekem marketingu, ker imajo te izkušnje, imajo kontakte, znajo sodelovati z javnostjo. Vedo 

komunicirati.  

6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve  in katere so te prednosti? 

Mislim,da imajo, predvsem za podjetja s širokim spektrom izdelkov. Predvsem zato, ker za 

ostale izdelke po mojem mnenju nimajo niti takšnih znanj, ker gre tam za specifike. Težko je 

nekoga naučiti nekih tehničnih stvari, če ga to ne zanima. 

7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

Vidim jih bolj v PR-ju, marketingu, nimajo treme, znajo govoriti pred javnostjo, nimajo 

treme. Za sabo potegnejo veliko stvari.  

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu lažje odločili, če 

bi vam sponzoriranec ponudil možnost, da se bo po končani športni karieri zaposlil v 

vašem podjetju, ob predpostavki, da bi imeli prosto delovno mesto in bi ga lahko zaposlili?  

Če gledam naše podjetje potem verjetno ne. Pri drugih podjetij bi po mojem to sprejeli. Za 

športnike bi po mojem mnenju to bilo zelo pomembno, ker bi vedel, da ga po končani karieri 

čaka služba, manj bo imel psihičnega bremena. Vsaj v začetku zaposlitve bo imel neko 

normalno prihodnost. 

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja?  

Ideja je pozitivna. 

10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

Najprej je potrebno dati neko pomoč, to bi moralo biti neko generalno mišljenje v večini 

slovenskih podjetij. V tujini te obraze znajo izkoristiti. Neki sponzorski proračuni so tudi v 

tujini zelo različni, oz. večji. 

Intervju je bil opravljen in posnet 3. 10. 2014. 
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Intervju z Markom Simeunovičem 

Nekdanji vrhunski športniki 

1. Kakšno je vaše mnenje glede sponzoriranja slovenskega športa, ali bi lahko podjetja še več 

vlagala v slovenski šport in na nek način še bolj izkoristila vse te vrhunske rezultate, ki jih 

dosegajo slovenski športniki ?   

Definitivno se strinjam, da bi vse te vrhunske rezultate, ki jih dosegamo slovenski športniki, 

lahko podjetja še bolj vključila. Vedeti moramo, da gospodarska situacija ni cvetoča, podjetja 

se borijo s finančnimi težava. Redkokatera podjetja se odločajo za sponzoriranje v športu. 

Sam dobro vidim, koliko je bilo sponzorjev v mojih časih, ki bi jim lahko tudi rekli zlati časi 

sponzoriranja. V mojih časih je bilo ogromno sponzorjev v vrhunskem športu, ocenjujem, da 

se je v tem času sponzoriranje v športu zmanjšalo za cca 60 %. To seveda ni dobro za 

športnike in za sam slovenski šport. Res moraš biti vrhunski, uspešen športnik, da lahko 

dosegaš vrhunske rezultate, da pridobiš sponzorje. Ostale ekipe, športniki pa zaradi 

pomanjkanja sponzorjev zelo trpijo, ogromno sponzorskih sredstev je vezano tudi na same 

rezultate. Če rezultatov torej nimajo, športniki na nek način stagnirajo, saj si tudi ne morejo 

kupiti boljših materialov. Imamo svetovne, olimpijske prvake, tudi v ekipnih športih smo 

vedno na velikih tekmovanjih. Definitivno bi podjetja vse te rezultate in dosežke izkoristila. 

Vedeti moramo, da tudi vsa podjetja niso prijazna oz. ustrežljiva športu.. Po mojih izkušnjah 

trdim, da so podjetja, ki bi si želela biti sponzor v športu, ampak jim nekdo v podjetju to 

onemogoči zaradi pomanjkanja znanja. Nekaj podjetji še imamo, ki so prisotna kot sponzorji 

v športu, vendar je tega premalo.  

2. Kako bi opredelili najpomembnejše prednosti (koristi) podjetij, ki se odločijo za 

sponzoriranje v športu in kakšne so po vašem mnenju dolgoročne koristi za podjetja, ki so 

prisotna kot sponzorji v športu? 

Zagotovo si s to reklamo, s prisotnostjo v športu, pridobivajo na svojem ugledu podjetja. 

Pametno se morajo odločiti, katero ekipo, katerega športnika bodo podprli. Prednost je ta, če 

imaš v tem odločanju srečo, da se potem tudi vrhunski rezultati pojavljajo, imajo potem 

podjetja od tega seveda veliko koristi, saj se rezultati in vse pojavlja v medijih. Za to pa moraš 

v podjetju imeti vrhunske ljudi, ki znajo to oceniti, kar pa v mnogih podjetjih žal ni tako. 

Nekateri delujejo po nekih standardih in že vrsto let vlagajo v šport, nekateri imajo srečo pri 

odločitvi v kateri šport bodo vlagala, nekatera pa že vrsto let zelo uspešno vlagajo v šport in 

so seveda preko športa zelo prepoznavna. Definitivno se sponzoriranje dela na pridobivanju 

»imidža«. 

3. Ali mate kakšne izkušnje z zaposlovanjem v podjetju sponzorja? 

V mojih časih, je bilo sponzorjev v ekipnih športih ogromno in si lahko normalno treniral in 
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živel. Če si bil dober, si se lahko prodal v tujino in si si nekako zaslužil denar za nadaljnje 

življenje. Ti časi so se žal spremenili. Vedno smo se čudili skandinavskim ekipam, v katerih 

so igrali polprofesionalci, le ti so dopoldne delali v službi, popoldne so trenirali in zelo dobro 

zaslužili. Dobili so še nagrade za dobre rezultate. Opažam, da se v zadnjem času tudi v naši 

državi nekateri klubi odločajo za sodelovanje s sponzorji, da v podjetju zaposlijo igralca v 

podjetju za področje za katero se je izšolal, ob tem pa še igra za njihov nogometni klub. To se 

mi zdi zelo pametno, teh slučajev bo po mojem vedno več.   

4. Ali imate kakšne izkušnje s promocijskih aktivnosti pri vašem sponzorju ? 

Vsak, ki ti da denar ima nek plan, aktivnosti je bilo zelo veliko. Podjetja vedo, več ko je 

aktivnosti, več boš prisoten v medijih, med ljudmi. Sam imam veliko teh izkušenj, kot 

nogometaši smo bili vključeni v  razne promocijske zadeve. Npr. podpisovanja dresov v 

imenu za podjetja. Sodeloval sem v raznih oglasih. Podjetja imajo to pravico, saj to vstavijo v 

pogodbe. Kot športnik moraš biti zelo aktiven s sponzorji, v klubu moraš imeti ljudi, ki znajo 

oceniti, kdaj se to lahko izvaja, saj športniki moramo tudi počivati. Obojestransko se da zelo 

dobro izpeljati te aktivnosti. 

5. Ali bi bili pripravljeni delati npr. v maloprodaji ali pa v nabavi podjetja za povprečno 

slovensko plačo? 

Sem že malo v letih in moram povedati, da imam zelo dobro delovno mesto. Vendar sem 

prepričan, da bi se v teh časih in ob teh zaslužkih, ki jih danes v nekaterih športih sploh ni tudi 

zaposlil. Kar velika večina športnikov bi bila pripravljena delati za eno normalno slovensko 

plačo. Vendar bi se to moralo že tekom kariere pametno dogovoriti s sponzorji, da bi lahko 

normalno delal in treniral. Športnik mora nekaj imeti od športa, premije, ki bi ga motivirala za 

naslednje dosežke. Verjamem, da v teh časih, bi večina športnikov delata tudi v malo prodaji, 

ob tem pa da bi lahko tudi normalno trenirala. 

6. Ali imajo vrhunski športniki po vašem mnenju kakšne prednosti pred ostalimi iskalci 

zaposlitve  in katere so te prednosti? 

Športniki trdo trenirajo. V vrhunskem športu je garanje, športniki so navajeni na trdo delo. V 

športu moraš biti skoncetriran, to ti definitivno pomaga tudi pri samem delu. Ogromno je 

prednosti, ki jih imajo v primerjavi s povprečnimi ljudmi. Znajo se motivirati, torej bi se znali 

motivirati tudi v delu. To so vse lastnosti, ki danes povprečnim delavcem manjkajo. 

7. Kakšna konkretna delovna mesta bi glede na njihove izkušnje, znanje in sposobnosti, 

športniki lahko bolje opravljali, kot nekdo, ki ni bil vrhunski športnik? 

Teh delovnih mest je ogromno, moramo vedeti, zakaj se je športnik tudi izšolal. Potrebno bi 

bilo, da se upošteva tudi njegova izobrazba, zakaj se je izšolal. Če se je izšolal za strojnika, bo 

potem težko delal delo frizerja, razen če je naravni talent. Vedeti moramo za kaj se je izšolal, 
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za kaj je sposoben, kot sem že rekel imajo ogromno prednosti. Odvisno je tudi od delovne 

ekipe, ogromno je prednosti, s pametnimi dogovori bi lahko zelo dobro opravljali delo in 

izkoristili svoje prednosti. 

8. Ali menite, da bi se za generalno oz. ekskluzivno sponzoriranje v športu podjetja lažje 

odločila, če bi jim po končani športni karieri ponudili možnost zaposlitve v njihovem 

podjetju? 

Doba športnikov je lahko zelo dolga, lahko traja 5, 10, 15 let, bilo bi potrebno upoštevati, za 

kaj se je izšolal. Predlagam, da bi tekom sodelovanja že vmesno delali z nekimi zadevami, da 

bi bil v stiku s časom. Doba športnikov je velika, tudi če ne spremlja zadeve, lahko potem 

pogori, ker bo v prevelikem zaostanku. Vsak športnik ima počitke tekom sezone in v tem 

času, bi lahko že sodeloval s podjetjem, saj bi moral biti v koraku s podjetjem. Težko bi bilo 

določiti, da bi sponzor danes rekel, da ti bom deset let sponzor, čez 10 let pa prideš k nam 

delat. Človeka lahko vržeš v neko delovno razmerje, mogoče tega ni navajen, treba ga 

navajati. Športnik lahko tudi pogori.  

9. Kakšna se vam zdi ideja o konceptu zaposlitve športnika po končani športni karieri v 

podjetju sponzorja? 

Definitivno je to svetovna ideja, potreben je pameten dogovor. Podjetje lahko ima od 

nekdanjega športnika veliko, če ga postavi na pravo delovno mesto. Podjetje se lahko 

poistoveti z njegovimi rezultati, njegovim imenom, pridobi njegovi poznanstvo. Tudi iz 

lastnih izkušenj lahko povem, saj sem to sam doživel na lastni koži. Lastniki so v mojem 

primeru izkoristili vsa moja poznanstva, ki sem si jih tekom športne kariere nabral in moram 

reči, da sem vsa ta poznanstva pretopil v to funkcijo, ki jo danes imam. Definitivno mi je to 

zelo dobra ideja.  

10. Ali imate kakšne predloge, ideje, kako bi se lahko tekom sponzorskega sodelovanja 

vnaprej dogovorili o morebitni zaposlitvi po končani športni karieri sponzoriranca? 

V podjetjih morajo biti vpeti v šport, saj morajo poznati športnika in sam šport. Ob samem 

podpisu bi se moralo oceniti, kdaj bi se športnika zaposlilo. Na straneh podjetij je zelo malo 

teh ljudi, ki se spoznajo v te sponzorske zadeve, nekatera so zelo zadržana, nekatere pa so že 

dolgo zraven in so tudi zaradi tega zelo uspešna, prepoznavna.  

Intervju je bil opravljen in posnet 22. 9. 2014. 
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