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NASLOV 

Uporaba spletnih tehnologij na področju tržnega komuniciranja v 
športu 

IZVLEČEK 

Globalna kriza je hudo prizadela tudi šport. Večina slovenskih športnih kolektivov 

(SŠK) se srečuje s hudimi finančnimi težavami. Preživeli bodo le najbolje 

organizirani, ki bodo znali izkoristiti ponujene poslovne priložnosti. V magistrskem 

delu s pomočjo domače in tuje literature ter raziskave ugotavljamo, kako lahko za 

potrebe tržnega komuniciranja v športu izkoriščamo svetovni splet, ki predstavlja 

najbolj razširjen in hkrati najcenejši medij. Analiza uradnih spletnih strani SŠK s 

pomočjo ankete in vrednotenja s programom DEXi je pokazala, da se njihova 

kakovost v primerjavi z oceno iz leta 2008 izboljšuje. Največje pomanjkljivosti se 

kažejo v pomanjkanju ustreznih avdio-video prispevkov, ki postajajo med uporabniki 

interneta vse bolj priljubljeni. Tudi spletne trgovine se poslužujejo le v redkokaterih 

SŠK. Športniki, športni delavci in ljubitelji športa vse pogosteje uporabljajo družabna 

omrežja, pri čemer sta najbolj priljubljena najhitreje rastoča Facebook in Twitter, ki 

v zadnjem obdobju postajata vse pomembnejše orodje tudi za potrebe tržnega 

komuniciranja v SŠK. Športniki in ljubitelji športa kažejo naklonjenost vpeljavi 

poslovnega bloga. Manj so mu naklonjeni v SŠK, ker v njem večinoma ne vidijo 

dodane vrednosti v kontekstu tržnega komuniciranja, prav tako nimajo 

usposobljenega kadra, ki bi ga lahko učinkovito uporabljal. Večinoma delo na 

področju internetnega marketinga opravljajo z internim kadrom, saj za usluge 

zunanjih strokovnjakov primanjkuje denarja. Včasih je lahko zanimiva zgodba v 

kontekstu učinkovite tržne strategije pomembnejša od  vrhunskega rezultata v športu, 

zato bi veljalo v SŠK večjo pozornost nameniti uporabi bloga in drugih družabnih 

omrežij. 

KLJUČNE BESEDE 

tržno komuniciranje, šport, spletne tehnologije, spletne strani, družabna omrežja, 

blog 
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TITLE 

Using web technologies for marketing communication in sport 

ABSTRACT 

Sport has also been severely affected by the global crisis. Many Slovenian sport 

teams (SST) are facing severe financial problems. Thus, only the best organized 

teams that will take advantage of the existing business opportunities will manage to 

survive. Based on literature survey and research results, this master thesis shows how 

the world wide web as the most widespread and inexpensive medium can be used for 

marketing communication in sport. The analysis of the SST official websites based 

on surveys and DEXi program evaluations showed that their quality in comparison 

with the 2008 assessment has improved. Major shortcomings include the lack of 

appropriate audio-visual presentations, which have become increasingly popular 

among Internet users, and rare use of online stores in most SST. Athletes, sports 

professionals and sport enthusiasts are increasingly using social networks, especially 

the most popular and fast growing Facebook and Twitter that have recently become 

increasingly important in marketing communication. Athletes and sport enthusiasts 

are interested in setting up business blogs. However, in SST they are less popular 

because it is belived that blogs do not provide added value in the context of 

marketing communication. In addition, there is no qualified personnel that could 

make an effective use of it. Most of the work in the field of internet marketing 

performed by internal personnel due to the lack of financial means for external 

experts services. Sometimes an interesting story in the context of an effective 

marketing strategy can be more important than top results in sports. SST should pay 

more attention to the use blog and other social networks. 
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marketing communication, sport, web technologies, web pages, social networks, blog 
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1 UVOD 

Z gospodarsko recesijo se je v nezavidljivem položaju znašel tudi slovenski šport. 

Slovenski športni kolektivi (v nadaljevanju SŠK) se ubadajo s hudimi finančnimi 

težavami. Nekateri so že klavrno končali svojo življensko pot, drugim predvsem 

manjšim, slabše organiziranim, grozi propad. Časi, ko se za sponzorska sredstva, ki 

so predstavljala pretežni del proračuna, ni bilo potrebno pretirano truditi, žal 

pripadajo le še preteklosti. Večini SŠK se donedavna ni bilo potrebno resneje 

ukvarjati s trženjem, sedaj pa je to zanje postalo »nujno zlo«. Le kako plačati 

strokovnjake za to področje, če pa sploh ni sredstev za plačilo neposrednih akterjev, 

torej športnikov, njihovih trenerjev, nujne medicinske oskrbe, opreme, stroškov 

treningov, tekmovanj itd. S trženjem se zato v SŠK v večini primerov ukvarjajo le 

amaterji, morda prostovoljci, ki jih ni potrebno ustrezno plačati. Žal pa brez prave 

tržne strategije ni želenih rezultatov, ki bi lahko pripomogli k dolgoročnejši rešitvi 

težav.  

Kaj storiti, da bi lahko SŠK preživeli? V magistrskem delu, ki je sestavljeno iz 

teoretičnega in praktičnega dela, želimo predstaviti priložnosti, ki jih na področju 

trženja v športu ponuja najhitreje rastoči, vse popularnejši ter najcenejši medij 

internet, ki ga marsikatero podjetje še ne jemlje dovolj resno. Svetovni splet dobiva v 

svetu vse večjo veljavo in ponuja dodatne možnosti za boljše izkoriščanje poslovnih 

priložnosti, kar velja tudi za SŠK.  

V drugem poglavju predstavljamo trženje s poudarkom na področju športa. V 

trženjskem spletu se posvetimo tržnemu komuniciranju, kar je tudi tema 

magistrskega dela. Predstavimo tudi sponzorstvo, kot dodaten, samostojen element 

tržnega komuniciranja, merchandising, kot poseben vidik trženja preko športa ter 

blagovne znamke, ki tudi na področju športa dobivajo vse večjo veljavo. 

Tržno komuniciranje na internetu je predstavljeno v tretjem poglavju, kjer ga 

primerjamo s tradicionalnim tržnim komuniciranjem in ugotavljamo njegove 

prednosti in slabosti. Učinkovita spletna stran je za vsako resno podjetje postala nuja. 

Potencialne stranke si pred poslovanjem z organizacijo ogledajo njeno spletno 

predstavitev ali pa z naključnim brskanjem po spletu dobijo informacije o določenem 
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podjetju, kar velja tudi za športne kolektive. Opredelimo lastnosti dobrih spletnih 

strani. 

S Spletom 2.0 je postal internet vse bolj odprta in prilagodljiva platforma za 

izražanje ter tako povzročil spremembe v sodelovanju uporabnikov. Poleg klasičnih 

medijev so se pojavila še družabna omrežja, katerih razumevanje in uporaba sta 

nujna za uspešno komuniciranje, saj ti omogočajo odprto in dvosmerno 

komuniciranje ter gradnjo odnosov. Novejše pristope tržnega komuniciranja na 

internetu obravnavamo v četrtem poglavju. 

Blog postaja vse bolj priljubljeno komunikacijsko sredstvo, ki vpliva na javno 

mnenje, poslovanje, politiko in povezuje številne uporabnike, tako njegove avtorje, 

kot tiste, ki ga zgolj spremljajo, komentirajo. O možnostih tržnega komuniciranja v 

športu s pomočjo poslovnega bloga govorimo v petem poglavju. 

V šestem poglavju, ki je sestavljeno iz treh delov, opravimo raziskavo spletnih strani 

slovenskih športnih kolektivov. Najprej smo na osnovi ankete, ki je bila opravljena 

januarja in februarja 2008 med obiskovalci uradnih spletnih strani SŠK v Sloveniji, 

ugotavljali njihovo kakovost. V drugem delu smo s pomočjo programa DEXi izdelali 

model za vrednotenje uradnih spletnih strani SŠK in najbolje ocenjene v anketi 

ovrednotili, primerjali rezultate in z analizo »kaj-če« iskali možne izboljšave. V 

tretjem delu smo ugotavljali, kaj se je v triletnem obdobju na področju uradnih 

spletnih strani SŠK spremenilo oz. kakšen je njihov trend. 

V svetu se podjetja vse pogosteje poslužujejo korporativnih blogov, v Sloveniji so še 

prava redkost, pri SŠK pa jih praktično ne zasledimo. Zakaj, se sprašujemo v 

sedmem poglavju. Zanima nas trend SŠK pri uporabi interneta za potrebe tržnega 

komuniciranja, s poudarkom na družbenih medijih, predvsem na poslovnem blogu. 

Raziskava je opravljena v treh sklopih: v prvem z ljubitelji športa, ki uporabljajo 

internet, v drugem s športniki in športnimi delavci, ki uporabljajo internet, v tretjem 

pa z vodilnimi osebami v SŠK. 
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2 TRŽENJE V ŠPORTU 

2.1 Opredelitev trženja 

Trženje (angl. marketing) nas, posameznike in družbo kot celoto, spremlja praktično 

povsod. Ponudniki izdelkov ali storitev komunicirajo s potencialnimi porabniki na 

vsakem koraku. Trženje je kompleksen pojem, ki v današnjem času potrošniške 

družbe dobiva nove razsežnosti. Opredeliti ga je mogoče na več načinov, definicije 

avtorjev se med seboj razlikujejo. »Trženje je družben in vodstven proces, ki 

omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo in želijo, tako, da 

ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost« (Kotler, 

1998, str. 6). Po ameriškem združenju za trženje iz leta 1985 je trženje proces 

načrtovanja in izvajanja koncepcije, oblikovanja cen, promocije in distribucije idej, 

blaga in storitev, z namenom ustvarjanja menjav, ki zadovoljujejo cilje 

posameznikov in organizacije (Šugman in drugi, 2007). 

2.2 Trženjski splet 

Kot pravi Kotler (1998), je trženjski splet ključni koncept v moderni trženjski teoriji. 

Je niz trženjskih instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi svojim trženjskim 

ciljem in ciljnemu trgu. Klasifikacijo teh instrumentov po McCarthyu opredelimo s 

štirimi prvinami 4P in jih poimenujemo izdelek (angl. product), prodajne cene 

(price), prodajne poti (place) in tržno komuniciranje (promotion).  

Osnovni element trženjskega spleta je izdelek, ki predstavlja oprijemljivo ponudbo 

izdelka na trgu, vključno s kakovostjo, obliko, lastnostmi, blagovno znamko in 

embalažo. Kritični element trženjskega spleta je cena oziroma količina denarja, ki jo 

mora kupec plačati za izdelek. Prodajne poti kot naslednji instrument trženjskega 

spleta predstavljajo različne dejavnosti, ki se jih loti podjetje, da bi izdelek postal 

dostopnejši za ciljne porabnike. Četrti instrument trženjskega spleta, tržno 

komuniciranje, pa obsega različne dejavnosti, s katerimi podjetje svoje ciljne 

porabnike obvešča o izdelkih in jih promovira na ciljnih trgih. 
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Slika 1: Model trženjskega spleta za izdelke 4P in storitve 7P (povzeto po Devetak, 

2008, str. 43) 

Iz modela 4P se je razvil model trženjskega spleta za storitve 7P (slika 1), ki ima 

dodane tri elemente: ljudi (angl. people), fizične dokaze (angl. physical evidences) in 

procesiranje (angl. processing). 

2.3 Tržno komuniciranje v športu 

Najpomembnejši element tržnega spleta je produkt (izdelek ali storitev), saj med 

vsemi elementi najbolj vpliva na zadovoljstvo porabnikov. A zgolj produkt še ne 

zagotavlja uspeha. Zanemariti ne smemo niti njegove cene, dosegljivosti, potencialni 

porabniki pa morajo zanj tudi vedeti oz. ga spoznati. Lahko rečemo, da so vsi 

elementi tržnega spleta med seboj odvisni in tesno povezani. V nadaljevanju se bomo 

posvetili tržnemu komuniciranju, ki je na področju športa poleg produkta 

najpomembnejši element tržnega spleta. 

Kotler (1998) pravi, da  zahteva sodobno trženje več kakor dober izdelek (storitev), 

določitev privlačne cene in njegovo dostopnost ciljnim odjemalcem. Podjetja morajo 

tudi uspešno komunicirati z obstoječimi in potencialnimi porabniki. 

Za tržno komuniciranje se v literaturi uporabljajo še izrazi marketinško 

komuniciranje, trženjsko komuniciranje ter promocija. Velja poudariti, da je tržno 

Izdelek 
P1 

Cena 
P2 

Distribucija 
P3 

Promocija 
P4 

Ljudje 
P5 

Izvajanje 
P6 

Fizični dokazi 
P7 

MARKETINŠKI SPLET - 7P 

CILJNI TRG 

PLAČILNO SPOSOBNO POVPRAŠEVANJE 
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komuniciranje širši pojem kot promocija, saj poleg promocije (pospeševanja prodaje) 

zajema tudi obveščanje javnosti. 

Poglavitni načini komuniciranja, ki sestavljajo tržno komuniciranje (Kotler 2004, str. 

536-537): 

 oglaševanje: vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in promocije 

zamisli, izdelkov ali storitev s strani znanega naročnika, 

 pospeševanje prodaje: kratkoročne spodbude za spodbujanje nakupa izdelkov 

ali storitev, 

 osebna prodaja: osebni stik z morebitnimi porabniki z namenom opraviti 

predstavitev, odgovoriti na vprašanja in pridobiti naročila, 

 odnosi z javnostmi in publiciteta: razni programi za promocijo ali ohranjanje 

podobe podjetja ali njihovih izdelkov. 

2.3.1 Oglaševanje 

Za porabnike najbolj viden element tržnokomunikacijskega spleta je oglaševanje. V 

primeru dobre raziskave trga in ustreznemu načrtovanju ter izboru medijev je lahko 

zelo učinkovit način komuniciranja z javnostmi.  

Kotler (2004) definira oglaševanje kot vsakovrsten plačan način neosebne promocije 

zamisli, izdelkov ali storitev, za katero plača znani naročnik, ki je lahko podjetje, 

profitna ali neprofitna organizacija. 

Oglaševanje v sklopu športa lahko poteka na oglasnih površinah na prizorišču, na 

oglasnih panojih športnih objektov, napisih na tekmovališčih, športni opremi 

tekmovalcev. Še vedno je najpogostejše oglaševanje v elektronskih in tiskanih 

medijih (Makovec Brenčič in Doler, 2008). 

Pri oblikovanju programa oglaševanja morajo zadolženi najprej določiti ciljni trg ter 

nakupne motive. Ko to storijo, se lahko posvetijo petim odločitvam, ki so najbolj 

pomembne za oblikovanje programa oglaševanja: kakšni so cilji oglaševanja, koliko 
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finančnih sredstev imamo na voljo, kakšno naj bo sporočilo, katere medije naj 

vključimo in kako naj ocenimo rezultate uspešnosti (Kotler, 2004). 

V športu je treba ločiti oglaševanje za neposredno oglaševanje športnega produkta in 

posredno oglaševanje za potrebe drugih produktov, ki želijo z javnostjo komunicirati 

preko športa. Pri neposrednem oglaševanju se tudi športne organizacije poslužujejo 

različnih medijev. Kolektivi, ki imajo višje proračune, si lahko oglaševanje 

privoščijo tudi v dražjih medijih kot so pomembnejše televizijske in radijske postaje, 

ostali pa se morajo zadovoljiti s cenejšimi oblikami oglaševanja, med katere lahko 

uvrščamo tudi internet, ki pa utegnejo biti zelo učinkoviti. Zelo dobro prakso 

predstavlja sodelovanje med športnimi kolektivi in mediji v obliki obojestranskega 

oglaševanja, od katerega imata koristi obe strani. Kot primer lahko navedemo 

oglaševanje športnih prireditev preko medijev, športni kolektivi pa medije lahko 

promovirajo z oglaševanjem na športnih prizoriščih, na športni opremi, v oglasnih 

letakih, brošurah, na internetu itd. Pri oglaševanju raznih produktov preko športa je 

podjetje pripravljeno plačati usluge za oglaševanje športni organizaciji ali športniku 

posamezniku. Na takšen način podjetje preko športa komunicira s potencialnimi 

porabniki, hkrati pa pomaga športu. 

Sprva je bil oglasni prostor v okviru športa namenjen le sponzorjem, kasneje pa so se 

športnemu trgu želeli približati tudi tisti, ki se v šport ne vključujejo preko 

sponzorstva, a želijo vseeno komunicirati z istimi ciljnimi segmenti porabnikov. 

Samostojno oglaševanje je uspešno predvsem pri prepoznavnost in utrjevanju ugleda, 

s sponzorstvom povezano oglaševanje pa ima ob tem še prodajne učinke (Makovec 

Brenčič in Doler, 2008). 

2.3.2 Pospeševanje prodaje 

V športu dobiva vse večjo veljavo tudi pospeševanje prodaje, ki v splošnem pomeni 

kratkoročno spodbujanje v želji po povečanju prodaje nekega izdelka ali storitve.  

Oglaševanje ponuja razloge za nakup, pospeševanje prodaje pa ustvarja spodbude za 

nakup (Vukovič in Završnik, 2010). 

Pospeševanje prodaje je sestavljeno iz številnih aktivnosti, s katerimi želijo 

organizacije spodbuditi večje nakupe določenega produkta. Med orodja za pomoč pri 
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pospeševanju prodaje uvrščamo razne nagradne igre, tekmovanja, popuste, kupone 

itd., ki pritegnejo želeno javnost (Kotler, 2004). 

Z razmahom medijev, predvsem elektronskih, smo se ljudje, tudi na področju športa, 

precej razvadili. Ker lahko želene športne dogodke spremljamo praktično 24 ur na 

dan na televiziji, internetu in drugod, se redkeje odločamo za ogled športnega 

dogodka v živo, na prizorišču. Tudi zavoljo dejstva, da si je za nekaj takšnega 

potrebno vzeti dragocen čas in nenazadnje vstopnico tudi plačati. Obisk športnih 

prireditev je v zadnjem obdobju tudi v Sloveniji precej padel, tako da se morajo 

športni kolektivi za svoje gledalce krepko potruditi, saj ni dovolj le računati na 

klubsko pripadnost oziroma zasvojenost posameznikov. Razvajeni ljubitelji športa 

potrebujejo še marsikaj drugega kot zgolj dogodek. V tem smislu je pospeševanje 

prodaje zelo pomembno. Ponuja številne možnosti, kot so žrebanje vstopnic na 

tekmah, prirejanje zanimivih nagradnih iger na prizorišču ter v kontekstu vabila na 

prireditve, kartice ugodnosti, sodelovanje na sejmih itd. Za pospeševanje prodaje se 

vse pogosteje uporablja tudi internet.  

2.3.3 Osebna prodaja 

Osebna prodaja je najbolj učinkovito orodje v določenih fazah nakupnega procesa, še 

posebej pri izgradnji preferenc kupca, prepričanj ali akcije. Gre za dvosmerno 

komunikacijo z namenom dosegati boljše prodajne rezultate oziroma graditi dobre 

odnose s strankami (Vukovič in Završnik, 2010). 

Na področju tržnega komuniciranja v športu se osebna prodaja redkeje uporablja. V 

poštev lahko pride pri iskanju potencialnih sponzorjev, kupcev oglasnega prostora, 

ponudnikov opreme, prav tako v kontekstu negovanja dobrih odnosov z 

najzvestejšimi pripadniki kluba, ki lahko predstavljajo najboljšo promocijo za klub. 

Dovolj je že pogovor z vodjo navijaške skupine, morda privrženci kluba, ki se 

odločijo za sezonske vstopnice itd. Od njih lahko dobimo zelo pomembne povratne 

informacije za lažje odločanje. Tudi za to obliko tržnega komuniciranja lahko 

uporabimo cenejše, a nič manj učinkovite možnosti, ki jih nudi svetovni splet 

(klubsko glasilo v elektronski obliki, klubske novice v obliki elektronske pošte, 

družabna omrežja itd.).  
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2.3.4 Odnosi z javnostmi 

Organizacija je lahko uspešna le, če uživa v javnosti pozitivno mnenje. Za dosego 

tega, je potrebno komunicirati z javnostmi. Odnose z javnostmi lahko enostavno 

opredelimo kot upravljanje komuniciranja med podjetjem in njegovimi javnostmi. 

Javnost ne predstavljajo le porabniki in posredniki, ampak tudi zaposleni, lastniki in 

drugi, ki so z organizacijo kakorkoli povezani. 

Kotler (1998) opredeljuje javnost kot katerokoli skupino, ki se dejansko ali 

potencialno zanima oz. vpliva na sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje. Oddelek 

za odnose z javnostmi spremlja razpoloženje javnosti do organizacije in se odziva 

nanj s posredovanjem podatkov in komunikacijo za zagotovitev naklonjenosti. 

Glavna razlika med tržniki in tistimi, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostmi je ta, da 

slednji vidijo svoje delo predvsem v pripravi in širjenju komunikacij, tržniki pa 

razmišljajo o dobičku. 

Učinkoviti odnosi z javnostmi so nujno strateško vodeni in upravljani. Usmerjeni 

morajo biti k tistim javnostim v okolju, ki najbolj učinkujejo na organizacijo. 

Posebnost odnosov z javnostmi je v dolgoročno načrtovanem, sistematičnem in 

permanentnem komuniciranju, pri čemer ni toliko pomembna kvantiteta, ampak 

predvsem kakovost komuniciranja (Andrejc in Doupona Topič, 2007).  

Kotler (1998) navaja naslednjih pet dejavnosti, ki jih opravljajo oddelki za odnose z 

javnostmi: 

 stiki z mediji: posredovanje in objava informacij v medijih za določeno 

osebo, izdelek, storitev, organizacijo, 

 publiciteta produkta: cilj je seznaniti javnost z določenim izdelkom, storitvijo, 

 podjetniška komunikacija: gre za notranje in zunanje komunikacije, 

 lobiranje: delovanje z zakonodajalci in vladnimi uradniki za sprejetje ali 

ukinitev določene zakonodaje in odredb, 

 svetovanje: javna vprašanja, položaj in podoba podjetja. 
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Odnosi z javnostmi so zelo pomembni tudi v športnih organizacijah, saj je zanje 

veliko koristneje, če znajo predvideti dogodke in delovati vnaprej ter javnostim 

posredovati želene informacije in svoje zgodbe. Tako lahko športni kolektivi sami 

opredelijo tok dogajanja in svojo promocijo načrtujejo strateško, namesto da le 

odgovarjajo na neprijetna vprašanja novinarjev, ki v njihovem delovanju iščejo 

nepravilnosti (Andrejc in Doupona Topič, 2007). 

2.3.5 Sponzorstvo 

Sponzorstvo nekateri avtorji navajajo kot samostojen element tržnega komuniciranja. 

Ker je za številne športne organizacije ključnega pomena za preživetje, mu bomo 

namenili posebno pozornost. 

Sponzoriranje predstavlja obliko tržnega komuniciranja podjetja, ki za svojo 

promocijo uporabi področje športa, kulture, javne prireditve ali medije. Sponzor je 

pripravljen vložiti finančna sredstva v želji, da bo sponzoriranec z lastno dejavnostjo 

prispeval h komunikaciji podjetja s ciljnimi javnostmi (Šugman in drugi, 2006). 

V preteklosti so se podjetja za sponzoriranje odločila predvsem v želji, da bi se 

prikupila družbi. Podjetja so v bistvu jemala sponzoriranje kot donacijo, torej brez 

povratnih interesov. Ko so podjetja začutila priložnost, da bi bilo mogoče od 

sponzoriranja imeti določene koristi, se je njihov odnos do tega spremenil. Uspešna 

podjetja so razvila svoje sponzoriranje do te stopnje, da so si ustvarila prednost pred 

konkurenco. 

Značilnosti sponzorstva v športu so (Retar, 1992, str. 51): 

 nagovarjanje ciljne skupine v privlačnem in pozitivnem okolju, 

 prisotnosti intenzivne medijske odmevnosti, 

 prisotnost intenzivnega emocionalnega naboja, 

 intergriranost z mediji ter nevsiljivost za javnost, 

 poznavanje in naklonjenost športu. 
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V slovenskem prostoru si športa brez sponzorstva sploh ne moremo predstavljati, saj 

predstavlja najpomembnejši vir preživetja večine športnih organizacij. V svetu si 

pomembnejši športni kolektivi obsežnejši del proračuna zagotovijo tudi  s prodajo 

zelo donosnih televizijskih pravic, oglasnega prostora, merchandisingom, prodajo 

vstopnic in nenazadnje tudi s prodajo športnih akterjev. 

V zadnjih letih se je sponzoriranje v športu razvilo iz manj pomembne promocijske 

aktivnosti v globalno industrijo, v katero naj bi se leta 2004 vložilo kar 28 milijard 

ameriških dolarjev (Šugman in drugi, 2006). Ta številka je v nenehnem porastu. Tudi 

v času svetovne krize se podjetja zavedajo pomembnosti komunikacije s svojimi 

javnostmi preko najpopularnejših športnih zvrsti in dogodkov. 

2.4 Merchandising in blagovne znamke v športu 

2.4.1 Merchandising 

Merchandising, ki v slovenskem jeziku še nima ustreznega prevoda, predstavlja 

različne aktivnosti za uspešnejšo prodajo izdelkov. Pomeni pozicioniranje na 

prodajnih mestih, razporeditev izdelkov na prodajnih policah itd. Na področju trženja 

v športu ga obravnavamo nekoliko drugače, saj se ne nanaša toliko na izvajanje 

aktivnosti na prodajnih mestih, ampak predvsem na same izdelke. Zajema vse 

izdelke, ki so označeni s simbolom športnega subjekta, kot so športna oprema, šali, 

kapice, zastavice itd. (Makovec Brenčič in Doler, 2008). 

Na področju športa merchandising upravlja s tremi poslovnimi področji (Makovec 

Brenčič in Doler, 2008, str. 21): 

 licenčnim poslovanjem (subjekt, ki ima v lasti patentni izum, registrirano 

blagovno znamko ali določeno znanje lahko vstopi v licenčno razmerje z 

drugim subjektom, ki proizvaja in trži njihove izdelke in na podlagi licenčne 

pogodbe plača licenčnino oz. delež od prodaje posameznih proizvodov), 

 trgovino na drobno (prodaja in trženje z blagovno znamko označenih 

izdelkov na uradnih prodajnih mestih; fizičnih in spletnih), 
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 drugo (šole kluba oz. posameznikov, predvsem v primeru nogometa, pa tudi 

košarke in drugih športnih zvrsti, tako v domačem okolju kot tudi po svetu). 

Z razvojem blagovnih znamk na področju športa je licenčno poslovanje postalo 

najpomembnejši vir prihodkov merchandisinga, zato se ga večkrat obravnava tudi 

ločeno. 

2.4.2 Blagovne znamke 

Pravimo, da živimo v obdobju blagovnih znamk, ki vse večji pomen dobivajo tudi na 

področju športa. Včasih so se znotraj športa pojavljale le blagovne znamke, ki so v 

šport vstopale v procesu trženja preko športa, da so se bolj približale ciljni javnosti, v 

želji po boljših poslovnih rezultatih. V zadnjem obdobju smo vse pogosteje priča 

ustvarjanju lastnih blagovnih znamk klubov, športnikov in športnih delavcev, 

njihovih opremljevalcev, športnih dogodkov ter celo športnih objektov. Šport in z 

njim povezane blagovne znamke imajo vse večjo moč, vrednost in ugled (Makovec 

Brenčič in Doler, 2008). 

Kot pravi Kotler (1998) je blagovna znamka ime, izraz, simbol, oblika ali 

kombinacija omenjenega, namenjena prepoznavanju in razlikovanju izdelka ali 

storitve. Je predvsem obljuba ponudnika, da bo kupcem ponujal produkt določene 

lastnosti, koristi in storitve. Najboljše blagovne znamke posredujejo jamstva za 

kakovost. 

Dober produkt je premalo za uspeh na vse bolj neusmiljenem, nasičenem trgu. Če 

želimo, da bo produkt postal zanimiv za potencialne kupce, ga moramo javnosti 

približati, tako da ga bo spoznala in sprejela. Kupec se za določen izdelek ali storitev 

ne odloča zgolj razumsko, temveč ima pri tem zelo pomembno vlogo tudi čustvena 

plat, ki je na področju športa še toliko izrazitejša. Le to pa si mora podjetje pri kupcu 

pridobiti, tako da v poplavi podobnih produktov ustvari zanj prepoznavno blagovno 

znamko.  
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V športu najpogosteje obravnavamo naslednje ravni blagovnih znamk (Makovec 

Brenčič in Doler, 2008, str. 35): 

 blagovne znamke športne opreme, 

 športniki – posamezniki kot blagovne znamke, 

 športne organizacije kot blagovne znamke, 

 vse tiste znamke, ki vstopajo na športni trg v procesu trženja preko športa 

(podjetja – npr. korporativne znamke in druge profitne in neprofitne 

organizacije, ki se povezujejo s športom). 
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3 TRŽNO KOMUNICIRANJE NA SVETOVNEM SPLETU 

Kotlerjeva definicija elektronskega trženja oziroma trženja preko svetovnega spleta 

pravi, da gre pri takšni obliki trženja za prizadevanja podjetja, da preko spleta 

obvešča, komunicira, oglašuje in prodaja svoje izdelke in storitve (Kotler, 2004). 

Elektronsko poslovanje zajema poslovanje, ki poteka po elektronski poti in se izvaja 

na štirih nivojih (Kotler, 2004, str. 40): 

 podjetje uporabniku (angl. business to customer, B2C), 

 podjetje drugemu podjetju (angl. business to business, B2B), 

 uporabnik uporabniku (angl. customer to customer, C2C), 

 uporabnik podjetju (angl. customer to business, C2B). 

Trženje na svetovnem spletu se bistveno ne razlikuje od klasičnega, razlika je le v 

uporabi učinkovitih orodij, ki nam jih pri tem nudi svetovni splet. Elektronsko 

poslovanje s pomočjo napredne tehnologije omogoča, da se podjetja strankam še bolj 

približajo in tako bolje razumejo njihove potrebe in pričakovanja (Chaffey in drugi, 

2003).  

3.1 Prednosti in slabosti svetovnega spleta pri tržnem komuniciranju 

Svetovni splet je dvosmeren, kar podjetju omogoča pridobitev pomembnih povratnih 

informacij. Tržno komuniciranje na svetovnem spletu je neodvisno od časa in 

prostora, kar je ogromna prednost pred ostalimi viri informacij, spletno vsebino 

lahko vseskozi ažuriramo, da je bolj zanimiva za njene obiskovalce. Pomembna 

prednost komuniciranja preko svetovnega spleta je uporaba večpredstavnosti (tekst, 

slika, zvok, videoposnetek, animacije), tako da produkt učinkoviteje približamo 

potencialnemu kupcu. Dobro informirane stranke se uspešneje odločijo, so bolj 

zadovoljne in jih tako laže zadržimo. Učinkovitost spletnega komuniciranja je 

merljiva, v primerjavi z ostalimi mediji pa veliko cenejša, tako da je bolj dostopna 

širšemu krogu organizacij. 
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Slabosti je v primerjavi s prednosti precej manj, niso pa zanemarljive. Največjo 

pomanjkljivost predstavlja varnost. Med uporabniki svetovnega spleta še vedno, tudi 

upravičeno, vlada veliko nezaupanje v varovanje osebnih podatkov, saj smo priča 

številnih zlorab. Zaradi tehničnih omejitev (hitrosti internetne povezave, tehnologije 

spletnih aplikacij, zmogljivosti strežnikov itd.) je odpiranje spletnih vsebin 

počasnejše, kar lahko zmanjšuje obisk spletnih vsebin in posledično zmanjšuje 

njihovo učinkovitost. V poplavi podjetij, ki ponujajo zelo podobne izdelke ali 

storitve, je zelo pomembna optimizacija spletnih strani na iskalnikih, da jo 

potencialne stranke lahko najdejo. Nezanemarljiva je tudi struktura spletnih vsebin. 

Nekatera podjetja se spletnih predstavitev lotevajo premalo profesionalno, tako da se 

iz njihove vsebine obiskovalec zelo težko znajde in ne pride do želenih informacij. 

3.2 Zasnova učinkovitih spletnih strani 

Vsako resno podjetje se zaveda, da je spletna stran okno organizacije v svet. Seveda, 

sama predstavitev ni dovolj, biti mora tudi učinkovita. Imeti spletno stran le zaradi 

tega, ker jo ima tudi konkurenca, je modna muha, ki ne prinaša koristi. Izdelava 

kakovostne spletne strani zahteva celovit pristop in sodelovanje strokovnjakov 

različnih profilov. Za uspešen nastop na svetovnem spletu je potrebno izpolniti nekaj 

temeljnih pogojev. Najpomembnejša je vsebina spletne strani, pomembni pa so tudi 

njena uporabnost, izgled, tehnični vidik in nenazadnje uspešnost, ki je merljiva. Le 

tako zasnovana spletna stran bo predstavljala konkurenčno prednost.  

Svetovni splet ali World Wide Web (WWW) je najbolj razširjena storitev interneta. 

Razvil ga je Tim Barnes-Lee leta 1990 na mednarodnem inštitutu CERN za potrebe 

raziskovalcev. Sprva je ta storitev prerasla v akademsko in raziskovalno omrežje, 

kasneje pa je postala zanimiva tudi za komercialne uporabnike (Baloh in drugi, 

2004). 

Delovanje spleta sloni na treh standardih (Svetovni splet, 2011): 

 URL (angl. Uniform Resource Locator, enolični kazalec virov) – določa za 

vsak dokument v spletu enolični »naslov«, na katerem ga lahko najdemo, 
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 HTTP (angl. Hyper-Text Transfer Protocol, protokol za prenos hiperteksta) – 

določa način, kako se sporazumevata spletni strežnik in brskalnik, 

 HTML (angl. Hyper-Text Markup Language, hipertekstovni označevalni 

jezik) – določa skladnjo označevanja metabesedilnih elementov (naslovov, 

slik ipd., predvsem pa povezav na druge dokumente) v besedilu. 

Pomena komuniciranja z javnostmi s pomočjo spletnih predstavitev se vse bolj 

zavedajo tudi organizacije v Sloveniji. Raziskava Statističnega urada Republike 

Slovenije, ki je bila opravljena spomladi leta 2006, je pokazala, da ima med 

slovenskimi podjetji z desetimi ali več zaposlenimi spletno predstavitev 62 % 

podjetij (Suhadolc, 2007), ta številka pa je v nenehnem porastu, kar velja tudi za 

slovenske športne kolektive.  

3.2.1 Vsebina spletne strani 

Kot navaja Skrt (2005), je vsebina spletne strani najpomembnejši dejavnik uspeha 

spletne predstavitve. Uporabniki pridejo na spletno stran predvsem zaradi njene 

vsebine, manj pa zaradi njene privlačnosti, tehnične dovršenosti ali zanimive 

grafične podobe. Tudi ti elementi so pomembni, a bistvena je vsebina. Predvsem od 

nje je odvisna uspešnost spletne strani. 

Spletna vsebina mora biti uporabna, slovnično pravilna, razumljiva, jedrnata, 

pregledna, verodostojna in vedno aktualna. Upoštevati je potrebno, da za spletne 

vsebine veljajo drugačna pravila branja in pisanja kot za vsebine v tiskanih medijih. 

Priporočljivo je, da je vsebina kratka in jedrnata ter razdeljena v logične enote. Dolge 

tekste je potrebno razdeliti v poglavja in jih predstaviti na več podstraneh. Vsebino, 

ki zajema široko vidno polje ekrana, je priporočeno razdeliti v več stolpcev. Za laže 

sprehajanje po vsebini je dobro uporabljati kratke in jasne naslove ter poudariti 

ključne besede. Najpomembnejše informacije morajo biti podane tako, da jih bo 

uporabnik takoj zaznal in da ga bodo pritegnile k branju (Skrt, 2005).  

Za podjetja, ki želijo biti na spletu obiskana tudi izven meja, je zaželeno, če že ne 

nujno, da vsaj bistvene zadeve predstavijo v kakšnem svetovnem jeziku. To velja 

tudi za športne kolektive, še posebej tiste, ki se udejstvujejo na mednarodnem 
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prizorišču. Marsikdaj se namreč zgodi, da tuji novinarji o kakšnem slovenskem 

športnem kolektivu na spletu ne najdejo niti osnovnih informacij v njim razumljivem 

jeziku. 

3.2.2 Struktura in uporabnost spletne strani 

Še preden se lotimo načrtovanja spletne strani, si je potrebno postaviti cilje, ki jih 

želimo z njeno postavitvijo doseči. Le uporabna spletna stran bo uporabnikom 

omogočila, da jo bodo z zadovoljstvom uporabili, da bodo na njej našli želeno 

vsebino, ki bo zadovoljila njihove potrebe in nenazadnje omogočila podjetju, da bo z 

njo realiziral svoje cilje. Stopnja uporabnosti strani je odvisna predvsem od 

kakovosti vsebine, logičnosti in enostavnosti navigacije, časa, ki ga potrebujejo 

uporabniki, da najdejo informacije, ki so jih iskali, od hitrosti nalaganja strani, načina 

prikazovanja vsebine in podobno (Skrt, 2004).  

Jakob Nielsen, guru spletne uporabnosti pravi, da so spletne strani uporabniški 

vmesnik svetovnega spleta, ki temelji na komunikacijsko-interakcijskem odnosu med 

človekom in računalnikom. Bolj kot spletna stran zadošča tem pogojem, višjo 

stopnjo uporabnosti dosega in posledično bolj prijazna, enostavna in učinkovita je 

njegova uporaba. Bistvena lastnost spletne strani kot uporabniškega vmesnika je 

podpora uporabniku pri izvajanju njegovih nalog (Nielsen in Loranger, 2006). 

Jasna in pregledna navigacija omogoča hitro in enostavno brskanje po spletnih 

straneh ter zagotavlja kakovostno uporabniško izkušnjo. Brez solidne, logične 

organizacije informacij, spletna stran ne bo služila namenu in to ne glede na njeno 

morebitno dobro vsebino, ugotavlja Skrt (2004).  

Če spletne strani nihče ne najde, je praktično neuporabna. Dober položaj na 

iskalnikih je bistvenega pomena za uspeh spletne predstavitve, saj preko njih dostopa 

do spletnih strani velika večina obiskovalcev, po nekaterih ocenah preko 90 %. To 

lahko dosežemo z optimizacijo spletnih strani (angl. Search Engine Optimization – 

SEO). 
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3.2.3 Grafična podoba in izgled spletne strani 

Zelo pomemben je prvi stik obiskovalca s spletno stranjo, tu pa odigra pomembno 

vlogo njena grafična podoba. Primeri spletnih strani uspešnih podjetij na internetu 

dokazujejo, da je najboljša oblikovna podoba tista, ki je preprosta in ki ne vsebuje 

nepotrebnih odvečnih elementov oz. doseže harmonijo barv, slik in vsebine. Pri 

izdelavi oblikovne podobe je po mnenju Skrta (2003) potrebno veliko pozornost 

posvečati predvsem naslednjim elementom in dejavnikom: oblikovanje, všečnost, 

ureditev, postavitev, navigacija, barve, ozadje, grafični elementi, tipografija in 

velikost pisave. 

Kot ugotavlja Lisac (1999), obiskovalec spletne strani v prvih desetih sekundah 

najprej opazi sliko (skoraj 100 %), zatem naslove (80 %), sledijo poudarjene besede 

(65 %). Slika pove več kot tisoč besed. Tudi na spletu lahko s fotografijami, 

shemami, grafi, skicami, tabelami in drugimi grafičnimi dodatki na zelo privlačen 

način predstavimo želene informacije. Seveda ne velja pretiravati pri njihovi uporabi, 

ampak se jih poslužujemo le takrat, kadar imajo informativno vrednost. Grafičnim 

elementom je priporočljivo dodati podnapise in alternativno besedilo, ki ga vidimo, 

ko se z miško postavimo na določen grafični element. Uporaba alternativnega 

besedila je pomembna za iskalnike, boljšo dostopnost za invalide in za razumevanje 

vsebine, kadar se grafični element ne more naložiti (Suhadolc, 2007). 

Branje na zaslonu se razlikuje od branja na papirju. Raziskava Jakoba Nielsena je 

pokazala, da kar 79 % ljudi besedila na zaslonu ne bere, ampak zgolj preleti. Prav 

tako branje na zaslonu poteka 2 5 % počasneje kot na papirju. Ta dejstva je potrebno 

upoštevati pri pisanju za splet in zagotoviti, da besedilo ni predolgo in da je napisano 

v primerni obliki, ki podpira hitro berljivost (Suhadolc, 2007). Črke morajo biti 

dovolj velike, da lahko tekst berejo tudi ljudje s slabšim vidom. Teksta nikoli ne 

pišemo samo z velikimi črkami. Zaželeno je, da v besedilu uporabimo največ dve 

vrsti pisav, število poudarjenih besed mora biti čim manjše, ker v nasprotnem 

primeru poudarki izgubijo svoj smisel. 

Barva ozadja in barva teksta morata biti v dovolj močnem kontrastu. Za optimalno 

berljivost se priporoča črni tekst na beli podlagi. Ozadje naj bo enakomerno ali pa 

zelo rahlo pisano. Najbolje se je odločiti za odtenek bele ali črne barve, ki ustvarja 
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najboljši kontrast z besedilom. Kadar se za ozadje uporabljajo druge barve, jih 

osvetlimo, tako da dodamo 80 % bele barve. Slike v ozadju običajno ne uporabljamo, 

ker so moteče za oko pri prepoznavanju črk in oblike besed (Hribar, 2001). 

S pomočjo animacije lahko naredimo spletno stran zanimivejšo, seveda pa pri njeni 

uporabi ne velja pretiravati. Kot ugotavlja Hribar (2001) je lahko animacija v obliki 

premikajočih se naslovov in teksta moteča. Animiran napis je zaželen le v primerih, 

ko želimo pritegniti pozornost na nek element ali informacijo. Dobro je, če se takšna 

animacija izvede le enkrat in se ne ponavlja, saj se gibljiv tekst veliko teže bere kot 

statičen. 

3.2.4 Tehnični vidik spletne strani 

Zaradi potrebe po hitrem nalaganju spletne strani, morajo biti vsi elementi (grafika, 

slike, teksti) optimizirani in objavljeni v ustreznem formatu, spletna stran pa mora 

biti nameščena na hitrih, zanesljivih in varnih strežnikih. Spletno stran je potrebno 

pred njeno objavo testirati v različnih resolucijah, pri različnih hitrostih povezav in z 

različnimi brskalniki. Ujemati se mora z najpogosteje uporabljenimi brskalniki ter 

biti funkcionalna v različnih ločljivostih ekrana (Skrt, 2003). 

Dobro je, da podjetje objavi na internetu le delujoče spletne strani. Pred objavo 

spletnih strani na internetu je potrebno nujno preveriti tudi pravilnost delovanja 

HTML kode ter pravilnost delovanja vseh notranjih in zunanjih povezav, ki jih 

spletne strani vključujejo (Skrt, 2004). 

Dobro narejene strani izkoriščajo možnost, ki jo internet kot medij omogoča, 

dvosmerno komunikacijo med spletno stranjo in njenim obiskovalcem. Interaktivnost 

je še posebej pomembna, če želi podjetje graditi dolgoročen odnos s svojimi 

strankami. 
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4 NOVEJŠI PRISTOPI TRŽNEGA KOMUNICIRANJA NA INTERNETU 

Izraz Splet 2.0 (angl. Web 2.0) se uporablja od leta 2004, ko so ga v založniški knjigi 

O'Reilly Media uporabili za naslov niza seminarjev na temo druge generacije 

spletnih storitev, ki omogočajo uporabnikom spletno sodelovanje in delitev 

informacij. Izraz se je uveljavil in kmalu postal popularen termin v tehničnih in 

trženjskih krogih. Sledili so podobni primeri na drugih področjih in leta 2006 se je 

začelo pojavljati tudi komuniciranje 2.0 ali PR 2.0, ki uporablja nova orodja, 

povezana s Spletom 2.0, za učinkovito komuniciranje (Suhadolc, 2007). 

Splet 2.0 predstavlja naslednjo stopnjo v razvoju spleta in omogoča komunikacijo, 

varno izmenjavo podatkov, souporabnost ter sodelovanje na spletu. Pri tem ne gre za 

spremembo tehničnih osnov spleta, temveč za spremembe v načinu njegove rabe; 

poenostavljeno: prvotni splet (Splet 1.0) je bil namenjen predvsem branju, Splet 2.0 

pa omogoča tudi pisanje (Batagelj, 2009). 

Bistvo Spleta 2.0 je sodelovanje uporabnikov interneta pri dopolnjevanju obstoječih 

in oblikovanju novih vsebin, uporabniki na Spletu 1.0 pa so lahko uporabljali le 

obstoječe vsebine. Posameznik prispeva k vsebini, zato nudi Splet 2.0 informacije 

vseh možnih tem in področij. Sistem prinaša kategorizacijo in urejenost vsebine s 

povezano arhitekturo (Splet 2.0, 2011). 

Kot navaja Suhadolc (2007), s terminom Splet 2.0 zajamemo širok spekter spletnih 

dejavnosti in spletnih orodij nove generacije, njihova glavna značilnost pa je v 

sodelovanju uporabnikov. Mednje sodijo blogi, podcasti, wikiji, spletne skupnosti 

itd. Tehnologije Spleta 2.0 so omogočile, da je postal internet vse bolj odprta in 

prilagodljiva platforma za izražanje ter tako povzročil spremembe v sodelovanju 

uporabnikov. Poleg klasičnih medijev so se pojavila še družabna omrežja (angl. 

social media); množice uporabnikov se zbirajo in ustvarjajo vsebine, jih delijo med 

seboj in sodelujejo ter si pomagajo z informacijami in pri njihovi organizaciji. Bolj 

kot politikom, podjetjem, novinarjem zaupajo ljudje navadnim državljanom, v športu 

recimo samim športnikom, da jim iz »prve roke« povedo, kaj si o določenih stvareh 

mislijo. To komunikatorje sili, da ne uporabljajo le klasičnih medijev, ampak 

prisluhnejo tudi mnenjskim voditeljem oz. končnim porabnikom, ki so z družbenimi 

mediji dobili velik vpliv na vsebino in komunicirajo z njimi. 
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Zagovorniki Spleta 2.0 trdijo, da sta razumevanje in uporaba družbenih medijev 

nujna za uspešno komuniciranje, saj ti omogočajo odprto in dvosmerno 

komuniciranje ter gradnjo odnosov. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj 

sodobnejših možnosti za tržno komuniciranje na internetu. Blog bo posebej 

predstavljen v naslednjem poglavju. 

4.1 Spletne skupnosti 

Spletne skupnosti (angl. social networking website) omogočajo povezovanje 

uporabnikov na podlagi poznanstev ali interesov in imajo v družbi vse večji vpliv. 

Med najbolj znane spletne skupnosti sodijo MySpace, Facebook, Bebo, Digg, 

Fiendster, Flickr, LinkedIn, Reddit, You Tube in druge (Suhadolc, 2007). Slovenski 

primer spletne skupnosti je Mojvideo, ki je zasnovan po principu že uveljavljenih 

storitev s tega področja (You Tube, Metacafe in LiveVideo), kar pomeni da je 

namenjen predvsem objavi, pregledovanju in komentiranju video vsebin na spletu.   

Priljubljenost portalov, kjer se ljudje povezujejo, delijo informacije in soustvarjajo 

vsebino, je presegla vsa pričakovanja. Skrt (2007a) pravi, da spletne skupnosti ne 

združujejo zgolj uporabnikov s podobnimi interesi, ki se poljubno povezujejo med 

seboj ter izmenjujejo kontakte, izkušnje, mnenja, poglede, ampak so postale tudi 

pravi bazen najrazličnejših vsebin. Popularnost spletnih mest, katerih vsebino 

(so)ustvarjajo uporabniki, naj bi po napovedih analitikov še naprej rasla z veliko 

hitrostjo. 

Spletne skupnosti postajajo vse pomembnejše tudi z vidika trženja. Podjetje, ki 

postavi spletno stran z namenom gradnje spletne skupnosti, lahko računa na številne 

pozitivne in sinergijske učinke. Med drugim lahko na dokaj enostaven način dobi 

popolnejšo in natančnejšo sliko o svoji ciljni populaciji, odnos z obstoječimi partnerji 

in porabniki pa lahko še bolj poglobi. Podjetje lahko na podlagi aktivnega dialoga s 

svojimi obiskovalci in z izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo spletne skupnosti, 

doseže večjo prepoznavnost na trgu, izboljša svojo kredibilnost, učinkoviteje 

oglašuje svoje izdelke in storitve ter dosega boljše prodajne rezultate. Natančneje kot 

bo podjetje sposobno zaznati potrebe, želje in preference uporabnikov, učinkoviteje 

bo lahko zadovoljevalo njihove potrebe (Skrt, 2007a). 
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4.2 Podcasting in videocasting 

Podcasting in videocasting je skupek tehnologij za prenos zvočnih ali video datotek 

iz interneta po naročilu. Uporabnik lahko izbrano oddajo posluša kadarkoli in 

kjerkoli. Za samodejno nalaganje oddaj je potreben programski odjemalec. Najbolj 

razširjen je Applov iTunes. Iz Applovih logov je podcasting tudi prevzel ime, saj gre 

za skovanko iz besed iPod in broadcasting (Podcasting, 2011). 

Uporaba podcastinga v poslovne namene postaja, predvsem v zahodnem svetu, vse 

bolj razširjena. Podjetja so lahko povezana s podcasti tako, da jih uporabljajo kot 

komunikacijsko orodje ali pa jih sponzorirajo, podobno kot televizijsko ali radijsko 

oddajo. Kot pravi Suhadolc (2007), so k večji uporabi in priljubljenosti podcastov 

pripomogle tudi medijske hiše, inštitucije in organizacije, ki so jih vključile v svojo 

ponudbo. Športni kolektivi, ki v klasičnih medijih ne najdejo dovolj prostora, si 

lahko pri promociji pomagajo z lastnimi podcasti, ki jih je mogoče narediti zelo 

enostavno. Seveda pa morajo biti narejeni dovolj kakovostno, saj bodo le tako 

dosegli svoj namen. 

4.3 Virusno komuniciranje 

Virusno komuniciranje (angl. WOM – word of mouth marketing) je bilo pred leti 

povezano z osebnim komuniciranjem, s pojavom družbenih medijev pa se je 

večinoma preselilo na internet (Suhadolc, 2007).  

Kot ugotavlja Skrt (2002), predstavlja virusno komuniciranje eno najuspešnejših ter 

najbolj preprostih oblik internetnega marketinga, ki je dobila ime po prenašalcih 

virusnih obolenj. Temelji na hitrem prenosu informacij po spletu med spletnimi 

uporabniki preko ustnega izročila. Pri tem na različne načine vzpodbuja uporabnike, 

da prenašajo določeno tržno sporočilo do drugih ljudi.  

Virusna sporočila so bolj kredibilna, saj je beseda sorodnika, prijatelja, znanca veliko 

bolj sprejemljiva kot recimo beseda podjetja, ki ponuja določene proizvode, usluge. 

Suhadolc (2007) pravi, da predstavlja virusno komuniciranje za komunikatorje eno 

glavnih promocijskih orodij za povečanje zavedanja in ustvarjanje preferenc, pogosto 
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pa tudi za diskreditacijo konkurence. Pomembno je tudi dejstvo, da ne predstavlja 

stroškov za zakup medijev. 

Za uspešno virusno trženje je ključnega pomena ustvarjanje zaupanja do potencialnih 

strank. Podjetje mora najti način, kako prepričati stranke, da širijo vest o njihovih 

proizvodih, storitvah, oziroma skrbijo za uveljavitev njihove blagovne znamke. Lep 

primer omenjene taktike je največja spletna trgovina na svetu Amazon.com. Nakup 

pri njih je za vsakega uporabnika prijetno doživetje, saj se v podjetju zavedajo 

pomena kakovostnih komunikacij s porabniki. Pozitivno nakupovalno izkušnjo 

vsakdo priporoča svojemu prijatelju ali znancu (Skrt, 2002). 

4.4 RSS 

RSS je okrajšava za real simple syndication in pomeni način distribucije vsebin 

preko XML-formata, največkrat naslovov in povzetkov. RSS se uporablja za nudenje 

enot, ki vsebujejo kratke opise spletnih vsebin skupaj s povezavo na celotno 

različico. Te informacije se podajajo v obliki XML kot datoteka, ki jo imenujemo 

RSS-vir (angl. RSS feed), RSS-tok (angl. RSS stream), oziroma RSS-kanal (angl. 

RSS channel). Oranžen pravokotnik z napisom XML ali RSS se pogosto uporablja 

kot povezava na datoteko (RSS protokol, 2011). 

RSS-program, imenujemo ga bralec virov ali agregator, uporabniku olajša dostop do 

RSS-virov, tako da jim daje poenoten vmesnik in samodejno prenaša najnovejše 

vsebine izbranih RSS-virov. Obstaja veliko različnih RSS-programov, tako 

brezplačnih kot tudi plačljivih, dostopni so lahko na spletu ali kot samostojna 

aplikacija na računalniku. Zaradi poenostavljenega načina dostopanja do RSS-virov, 

z vključitvijo teh v spletne brskalnike, se je naročanje nanje precej povečalo. 

S spremljanjem spletnih vsebin preko RSS-virov je precej lažje in hitreje dobiti 

informacije o dogajanju v podjetju, pa tudi o konkurenci in drugih temah, ki so za 

podjetje pomembne. Z naročanjem na RSS-vire lahko na enem mestu učinkovito 

spremljamo spremembe na vseh blogih in spletnih mestih, na katere se naročimo. 

Spremembe v RSS-programu so vidne takoj, tako da smo lahko vedno na tekočem 

(Suhadolc, 2007). 
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5 TRŽNO KOMUNICIRANJE V ŠPORTU S POMOČJO POSLOVNEGA 

BLOGA 

5.1 Definicija bloga 

Blogi veljajo za eno novejših aplikacij na internetu. Številne raziskave potrjujejo 

njihovo nenehno rast. V Slovenijo so prišli z določeno zamudo, postajajo pa vse bolj 

priljubljeni, še posebej pri mlajši populaciji.   

Weblog je skovanka iz besed web in log, ki se je sčasoma skrajšala v termin blog, 

pomeni pa spletni dnevnik oz. e-dnevnik. Periodično prikazuje besedila, slike in 

druge elemente, ki jih njihovi avtorji sproti dodajajo. Zaradi enostavnega rokovanja, 

ki ne zahteva velikega računalniškega znanja, je postal zelo priljubljen. Od običajne 

spletne strani ga ločuje prav enostavnost oblikovanja, od foruma pa se razlikuje v 

tem, da so uporabniki foruma med sabo enakovredni, pri blogu pa debato sproža 

avtor ali avtorska skupina, obiskovalci pa le komentirajo (Blog, 2011). 

Blogi so običajno vezani na določeno temo ali teme, ki zanimajo avtorja bloga, ki mu 

s tujko pravimo tudi bloger. Njihova značilnost je, da vanje avtor vključi osebni 

pogled na zapisano tematiko in se berejo kot kolumne. Organiziran je kronološko 

padajoče, tako da je na vrhu novejši zapis. Vsi avtorji se ne osredotočajo na 

specifično temo. Nekateri opisujejo svoje življenje ter tako spletni dnevnik delijo z 

družino, prijatelji, lahko pa tudi neznanci, ki sčasoma lahko postanejo »virtualni 

prijatelji« (Suhadolc, 2007). 

5.2 Blogosfera 

Celotna skupnost vseh blogov je znana kot blogosfera. Ker so vsi blogi po definiciji 

prisotni na internetu, so lahko medsebojno in družbeno povezani.  

Ključno vprašanje za razumevanje blogosfere je, zakaj posamezniki sploh pišejo 

bloge in to v času preobremenjenosti in pomanjkanja časa. Nekaj najpogostejših 

razlogov podaja Suhadolc (2007): 

 želja po dokumentiranju svojega življenja in ga deliti z družino in prijatelji, 
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 izražanje svojega  mnenja in iskanje povratnih informacij bralcev, 

 način preživljanja prostega časa (hobi), 

 možnost povezave z drugimi, podobno mislečimi blogerji, 

 želja po potrditvi, priznanju, 

 bloganje postaja modni trend. 

Vse več je blogov, ki jih ustvarjajo osebe (strokovnjaki) z namenom po posrednem 

ali neposrednem zaslužku. Glavni razlog takšnih piscev blogov je predvsem 

promocija, ustvarjanje osebne blagovne znamke itd., kar jim posledično omogoča 

svetovanje, predavanje in pisanje na delujočem področju. 

Raziskava, ki jo je septembra 2006 izpeljalo tržnoraziskovalno podjetje Ipsos MORI 

v petih evropskih državah (Velika Britanija, Nemčija, Francija, Italija in Španija), je 

pokazala, da četrtina Evropejcev meni, da so blogi zaupanja vreden vir informacij. 

Dosegli so drugo mesto, za časopisi, a pred televizijskim oglaševanjem in e-poštnim 

trženjem. Raziskava je tudi pokazala, da blogi usmerjajo nakupne odločitve. Več kot 

polovica vprašanih je namreč izjavila, da je bolj verjetno, da  bodo kupili izdelek, če 

so na internetu prebrali pozitivne komentarje posameznikov. Hkrati, blogi tudi 

omejujejo nakupe; 40 milijonov Evropejcev je dejalo, da nečesa ni kupilo zaradi 

prebranih negativnih komentarjev na internetu (Suhadolc, 2007). 

Svetovna blogosfera se nenehno spreminja. Kot pravi Suhadolc (2007), jo morajo 

komunikatorji nujno spremljati, podobno kot kliping tradicionalnih medijev. Dejstvo 

je, da blogerji večinoma zaupajo drugim blogerjem, kar je pokazala tudi raziskava, ki 

sta jo konec leta 2005 opravila spletni iskalnih po blogih Technorati in agencija za 

odnose z javnostmi Edelman. Informacija o določenem podjetju, ustanovi in 

nenazadnje tudi športnem kolektivu, ki je objavljena na enem blogu, se lahko dokaj 

hitro prenaša tudi na druge bloge, zanimive zgodbe pa se hitro znajdejo v 

tradicionalnih medijih, saj bloge vse pogosteje berejo tudi novinarji. 
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5.3 Mikroblog 

Mikroblog je storitev, ki uporabnikom omogoča pisanje kratkih sporočil, objavljanje 

slik, linkov, video posnetkov in drugih digitalnih vsebin preko interneta. 

Predstavlja novo obliko komuniciranja, kjer uporabniki objavljajo aktivnosti, 

mnenja, novice in druge kratke objave preko različnih komunikacijskih medijev, kot 

so programi za takojšnje sporočanje, mobilni telefoni, elektronska pošta ali preko 

spletnega vmesnika, dostopnega na svetovnem spletu. Služijo lahko za osebne in 

profesionalne potrebe (Mikroblog, 2011).  

Za mikroblog obstajajo različne definicije. Twitter, ki velja za eno najbolj 

prepoznavnih mikroblog platform, definira mikroblog kot kratko sporočilo z 

omejitvijo znakov, hkrati pa predstavlja kanal sporočanja krajših informacij brez 

vnaprej določenega naslovnika, ne glede na vsebino. Poleg Twitterja, ki se v 

sodelovanju z ostalimi spletnimi orodji, vse pogosteje uporablja za potrebe tržnega 

komuniciranja, med popularnejše mikrobloge štejemo še Tumblr, Jaiku, Plurk, 

Emote.in, PinkGadget, identi.ca, FriendFeed, Posterous. 

5.4 Poslovni (korporativni) blogi 

Poglavitna lastnost osebnih blogov je podajanje osebnega pogleda na določeno 

tematiko in življenje avtorja. Poslovni blogi (angl. business, corporate, enterprise 

blogs) pa večinoma nosijo pečat korporativnega razmišljanja in notranjega dogajanja. 

Poleg tega se poslovni blogi z namenom informiranja, promocije in posredovanja 

znanja večinoma uporabljajo za komunikacijo s strankami in zaposlenimi (Skrt, 

2007b).  

Blogi podjetju omogočajo, da spremeni obliko komunikacije s partnerji, poveča 

prepoznavnost na trgu, omogoči neposredno povratno informacijo vseh zunanjih 

udeležencev poslovnega procesa ter prek njih uravnava svoj notranji poslovni proces. 

Za komunikacijo podjetja s svojimi partnerji je najprimernejša oblika poslovnega oz. 

korporativnega bloga.  
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Podjetje se za uzpostavitev poslovnega bloga odloči iz različnih razlogov (Levovnik, 

2009): 

 spletni brskalniki bloge uvrščajo zelo visoko med iskalnimi rezultati in s tem 

podjetju omogočijo večjo prepoznavnost na trgu, 

 blogi gradijo skupnosti, ki podjetju omogočajo dialog z uporabniki in s tem 

dostop do povratnih informacij, 

 blogi so preprosti za spremljanje in posodabljanje, saj v primerjavi z drugimi 

trženjskimi tehnikami ne zahtevajo obsežnih priprav in s tem povezanih 

stroškov, 

 blogi uporabnikom omogočajo vpogled v notranjost podjetja in poglobijo 

njihovo zaupanje do proizvodov in storitev, 

 prek tehnologije RSS so uporabniki takoj obveščeni o novostih iz bloga, 

 blogi preko razvejene mreže ustvarjajo nove priložnosti za zaslužek podjetij 

in povezovanje strokovnjakov.  

5.5 Bloganje za potrebe tržnega komuniciranja v športu 

V svetu so se prvi blogi pojavili sredi 90-ih let, slovenska blogosfera pa se je začela 

razvijati pozneje in počasneje kot drugod po Evropi, zlasti v Zahodni Evropi, 

predvsem pa veliko kasneje kot v ZDA. Med prve, najpomembnejše začetnike 

bloganja v Sloveniji uvrščajo predvsem Jonasa Žnidaršiča, Marka Crnkoviča in 

Mojco Mavec. 

Bloge je v Sloveniji leta 2008 bralo skoraj 300 tisoč rednih uporabnikov spleta (10 

do 74 let), lastnega pa je imelo okoli 44 tisoč oseb, kar so uradne ocene na osnovi 

ankete Statističnega urada, s katerim se ujema tudi ocena na osnovi ankete RIS (Raba 

interneta v Sloveniji). Povečalo se je tudi število oseb, ki komentirajo bloge - v letu 

2008 okoli 88 tisoč med uporabniki interneta, kar predstavlja 5 % vseh oseb starih 

med 10 in 74 leti oziroma 9 % rednih uporabnikov interneta. V primerjavi z EU, kjer 

bloge bere 15 % celotne populacije, ustvarja in vzdržuje pa 4 %, jih po podatkih 
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Eurostata v Sloveniji očitno beremo nekoliko raje (17 %), ustvarjamo pa jih v 

bistveno manjšem obsegu, le 2 % celotne populacije (Vehovar in drugi, 2009). 

Večina blogov v svetu je še vedno osebnih, v zahodnem svetu pa se blogi vse 

pogosteje uporabljajo v poslovne namene. Pišejo jih predsedniki uprav, 

komunikatorji ter drugi zaposleni. Nekateri so enoosebni, drugi večosebni. Nekateri 

blogi organizacij so »uradni«, včasih zaposleni blogajo »neuradno« v prostem času 

in pri tem pišejo o podjetju, v katerem so zaposleni. Na zahodu podjetja večinoma 

sprejemajo pravilnike bloganja zaposlenih (angl. blogger policy), ki so pogosto del 

zaposlitvene pogodbe.  Poslovne bloge ima večina večjih podjetij, veliko pa je tudi 

manjših, ki želijo dvosmerno komunicirati z deležniki (Suhadolc, 2007).  

V Sloveniji je poslovnih blogov še zelo malo, saj se zanje odločajo le redka podjetja. 

Med prvimi, ki se je pri nas lotil korporativnega bloganja je bil leta 2006 Siol, že 

naslednje leto pa je omenjeni blog usahnil. Med pionirje poslovnega bloga v 

Sloveniji lahko uvrstimo še Družino, RSH, Vibacom, Evolve in druge.  

Kot navaja Adamič (2008), se slovenska podjetja večinoma še niso prilagodila novim 

možnostim, ki jih ponuja digitalna era. Podjetja so pretežno obdržala staro miselnost 

in ne vlagajo dovolj energije ter sredstev v iskanje novih poslovnih modelov, ki bi se 

bolje prilagodili novi tehnološki in komunikacijski realnosti. V digitalni eri bodo 

morala podjetja, politika, različne interesne skupine še bolj pazljivo in pregledno 

komunicirati z javnostmi. Igranje z netočnimi, zavajajočimi ali nepravočasnimi 

informacijami povečuje tveganje izgube ugleda, zapravljen ugled pa si je vse prej kot 

lahko znova pridobiti. Fleksibilnost pri iskanju novih, boljših poslovnih modelov, ki 

se ujemajo s tehnologijo, trendi in željami uporabnikov, je glavni adut za uspeh na 

lokalnem in globalnem trgu. 

Blogi postajajo vse popularnejši tudi na področju športa, kar pa zaenkrat ne moremo 

trditi za Slovenijo, kjer jih je še zelo malo, pa še ti so večinoma slabše kakovosti. 

Med boljša zagotovo sodita loga najuspešnejše slovenske alpske smučarke Tine 

Maze (2011), ki ga vidimo na sliki 2 in slovenskega rokometaša Vida Kavtičnika 

(2011). V preteklosti smo bili priča še nekaterim drugim poskusom bloganja v 

športu, ki pa se niso prijeli (košarkarji Uniona Olimpije, Atletska zveze Slovenije, 
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košarkar Marko Milič itd.). Pravih poslovnih blogov za potrebe tržnega 

komuniciranja v SŠK na slovenskih iskalnikih blogov ni zaslediti.  

 

Slika 2: Blog Tine Maze (2011) 

 
V svetu se z bloganjem ukvarjajo tako športniki posamezniki, kot tudi kolektivi, 

večinoma manjši, manj uveljavljeni. Zanimiva je ugotovitev, da pri najpopularnejših 

svetovnih športnih kolektivih poslovno bloganje ni pogosta praksa. Večinoma se ti 

odločajo za druga socialna omrežja, predvsem Facebook in Twitter. Glede na že 

podane prednosti, ki jih blog ponuja, predstavlja ta ugotovitev kar nekakšno 

presenečenje, ki pa ga je mogoče enostavno pojasniti. Svetovno uveljavljeni klubi 

ponujajo zelo kakovostne spletne strani, ki vsebujejo praktično vse, kar si njihova 

javnost želi. Torej, dodatne potrebe po blogu s tega stališča očitno ni. Zato pa lahko v 

svetu, v precej manjšem obsegu tudi v Sloveniji, zasledimo tako imenovane neuradne 

bloge z imeni klubov. Za najpopularnejše klube, kot je FC Barcelona, obstaja na 

spletu veliko takšnih blogov v številnih jezikih. Primer prikazuje slika 3. V teh 

primerih gre za bloge, katerih avtorji niso kolektivi, ampak njihovi pristaši in drugi, 

ki blagovne znamke klubov izkoriščajo za potrebe lastne promocije. Običajno so 

takšni blogi izdelani načrtno in zelo kakovostno, hkrati pa so tudi zelo dobro 

obiskani, torej tudi tržno zelo zanimivi. Za razliko od uradnih poslovnih blogov 

ponujajo celo zanimivejše, za njihove bralce verodostojnejše informacije, kar pri 
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uradnih blogih športnih kolektivov ni vselej pravilo, prej nasprotno. Le ti namreč 

slabe novice običajno radi zamolčijo ali pa jih polepšajo. 

 

Slika 3: Primer neuradnega bloga FC Barcelona (All about FC Barcelona, 2011) 
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6 RAZISKAVA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH ŠPORTNIH 

KOLEKTIVOV 

V raziskovalni nalogi smo na osnovi pridobljenih mnenj uporabnikov uradnih 

spletnih strani slovenskih športnih kolektivov (v nadaljevanju SŠK) izhajali iz 

domneve, da slednje niso pričakovane kakovosti ter da jih je mogoče izboljšati, kar 

bi prispevalo k uspešnejšemu izkoriščanju poslovnih priložnosti. 

Naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem smo z anketo, ki je bila opravljena 

januarja 2008 med obiskovalci uradnih spletnih strani SŠK v Sloveniji, iskali 

odgovore na naslednja vprašanja: 

 kakšna je kakovost uradnih spletnih strani SŠK, 

 katere uradne spletne strani SŠK so njenim obiskovalcem najbolj všeč,  

 kaj je obiskovalcem pri uradnih spletnih straneh SŠK všeč, 

 kaj obiskovalci pri uradnih spletnih straneh SŠK najbolj pogrešajo, 

 kako se obiskovalci uradnih spletnih strani SŠK poslužujejo spletne trgovine, 

 kako obiskovalci uradnih spletnih strani SŠK spremljajo spletno oglaševanje. 

V drugem delu smo s pomočjo programa DEXi, na osnovi pridobljenih rezultatov v 

anketi in večletnih izkušenj na področju športnega novinarstva in trženja v športu, 

izdelali model za vrednotenje uradnih spletnih strani SŠK in najbolje ocenjene v 

anketi ovrednotili. Tako pridobljene ocene smo primerjali z rezultati iz ankete. 

Ugotovili smo, katere so glavne prednosti in pomanjkljivosti uradnih spletnih strani 

SŠK. Pod drobnogled smo vzeli najbolje ocenjeno spletno stran in s pomočjo analize 

kaj-če v programu DEXi poiskali možne izboljšave.  

V tretjem delu naloge smo skušali ugotoviti, kaj se je v triletnem obdobju na 

področju uradnih spletnih strani SŠK spremenilo. S pomočjo modela v programu 

DEXi iz drugega dela naloge smo najboljše uradne spletne strani SŠK iz leta 2008, ki 

smo jim dodali še nekaj novih, po mnenju uporabnikov boljših, ponovno ovrednotili 

in skušali ugotoviti, kakšen je v Sloveniji trend na tem področju. 
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6.1 Anketna raziskava 

Z anketo smo dobili oceno trenutnega stanja kakovosti uradnih spletnih strani SŠK s 

strani njenih uporabnikov, kaj jim je pri njih najbolj všeč, kaj pogrešajo, kako se 

poslužujejo spletne trgovine in kako spremljajo spletne reklamne oglase. Anketo smo 

analizirali s programom Excel. 

6.1.1 Metoda raziskave 

Udeleženci 

V raziskavi, ki je bila opravljena decembra 2007 in januarja 2008, so sodelovali 

uporabniki interneta iz Slovenije (predvsem športniki in novinarji), ki spremljajo 

šport. Zajema populacijo iz vseh delov Slovenije, največ iz osrednjeslovenske (24 %) 

in goriške regije (18 %). 

Tabela 1: Regijska porazdelitev anketirancev 

Regija Moški Ženske Vsota Delež 
pomurska 3 4 7 5 %
podravska 3 6 9 7 %
koroška 4 1 5 4 %
savinjska 7 5 12 9 %
zasavska 4 4 8 6 %
spodnjeposavska 3 1 4 3 %
JV Slovenija 6 3 9 7 %
osrednjeslovenska 17 15 32 24 %
gorenjska 7 4 11 8 %
notranjsko-kraška 2 2 4 3 %
goriška 15 9 24 18 %
obalno-kraška 7 2 9 7 %
Skupaj 78 56 134

 

Gradivo 

Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika (v prilogi 1), na 

katerega so anketiranci odgovarjali.  
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Postopek 

Anketni vprašalnik je bil 200 osebam posredovan po elektronski pošti, v nekaj 

primerih tudi izročen osebno. Nanj se je do 10. januarja 2008 odzvalo 134 

anketirancev. 

Analiza vzorca anketirancev 

Med anketiranci je bilo 58 % moških in 42 % žensk. Povprečna starost anketirancev 

znaša 37,8 let. Največ, 40 % anketirancev pripada starostni strukturi nad 30 do 40 let 

(slika 4). 
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25%

 

Slika 4: Starostna porazdelitev anketirancev 

6.2 Rezultati raziskave 

Večina anketirancev (54 %) pogosto, praktično vsak dan spremlja spletne strani SŠK 

(slika 5). Ta del anketirancev je v omenjeni raziskavi še posebej zanimiv, ker lahko 

zanje sklepamo, da omenjene spletne strani tudi najbolj poznajo. 

Občasno
38%

Redkokdaj
8% Pogosto

54%

 

Slika 5: Pogostost spremljanja spletnih strani SŠK 
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Kot prikazuje slika 6, največ, 54 % anketirancev ocenjuje kakovost uradnih spletnih 

strani SŠK kot zadovoljivo, kot zelo dobro le 5 %, z negativno oceno slabo pa dobra 

petina (22 %). 
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Slika 6: Ocena uradnih spletnih strani SŠK 

Anketiranci, ki pogosto spremljajo spletne strani, so kakovost uradnih spletnih strani 

SŠK ocenili še bolj kritično; največ, 59 % jih meni, da so zadovoljive kakovosti, 

dobra tretjina (36 %) pa jih meni, da so slabe (slika 7). 
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Slika 7: Ocena uradnih spletnih strani SŠK s strani anketirancev, ki spletne strani 

spremljajo pogosto 

Kot prikazuje tabela 2, anketiranci pri uradnih spletnih straneh SŠK najbolj cenijo 

ankete (42 %), forume (28 %) ter izgled (25 %). 
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Tabela 2: Kaj je anketirancem pri uradnih spletnih straneh SŠK všeč 

Ankete 56 42 % 
Forumi 38 28 % 
Izgled 34 25 % 
Predstavitev kolektiva 28 21 % 
Prispevki (intervjuji, reportaže) 23 17 % 
Novice 23 17 % 
Multimedija (avdio, video, foto) 11  8 % 

 

Podobna ocena glede najboljših lastnosti uradnih spletnih strani SŠK velja tudi pri 

anketirancih, ki pogosto spremljajo spletne strani. Nihče izmed njih ni kot prednost 

izpostavil multimedije, ki vključuje avdio, video in foto prispevke (tabela 3). 

Tabela 3: Kaj je anketirancem, ki pogosto spremljajo spletne strani pri uradnih 
spletnih straneh SŠK všeč 

Ankete 38 53 % 
Forumi 23 32 % 
Izgled 16 22 % 
Predstavitev kolektiva 12 17 % 
Prispevki (intervjuji, reportaže) 11 15 % 
Novice 11 15 % 
Multimedija (avdio, video, foto)  0  0 % 

 

Kot je razvidno iz tabele 4, anketiranci pri uradnih spletnih straneh SŠK najbolj 

pogrešajo ažurnost (66 %), multimedijske prispevke (60 %) ter prispevke v obliki 

reportaž, intervjujev (51 %). 

Tabela 4: Kaj anketiranci pri uradnih spletnih straneh SŠK pogrešajo 

Ažurnost 88 66 % 
Multimedija 81 60 % 
Prispevki (intervjuji, reportaže) 69 51 % 
Kakovost tekst. prispevkov 57 43 % 
Izgled 56 42 % 
Kakovost fotografij 45 34 % 
Novice 34 25 % 
Forumi 23 17 % 
Preglednost 23 17 % 
Ankete 12  9 % 
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Anketiranci, ki pogosto spremljajo spletne strani, so kot pomanjkljivost uradnih 

spletnih strani SŠK še bolj izpostavili izgled (68 %), ki ga je dobra petina 

anketirancev izpostavila kot dobrega (tabela 5). 

Tabela 5: Kaj anketiranci, ki pogosto spremljajo spletne strani, pri uradnih spletnih 
straneh SŠK pogrešajo 

Ažurnost 61 85 % 
Multimedija 51 71 % 
Izgled 49 68 % 
Prispevki (intervjuji, reportaže) 37 51 % 
Kakovost fotografij 32 44 % 
Kakovost tekst. prispevkov 29 40 % 
Novice 23 32 % 
Preglednost 16 22 % 
Forumi 13 18 % 
Ankete   0   0 % 

 

86 % anketiranih oseb se poslužuje spletne trgovine. Redno (vsak mesec) jo 

uporablja dobra četrtina anketiranih (22 %), občasno (vsaj trikrat letno) 46 %. 

Tabela 6: Kupovanje preko  e-trgovine v odvisnosti od spremljanja spletnih strani 

 Kupovanje preko spletne trgovine 
Spremljanje spletnih strani Nikoli Redkokdaj Občasno Redno 
Redkokdaj 6 % 2 % 0 % 0 % 
Občasno 6 % 15 % 15 % 2 % 
Pogosto 2 % 1 % 31 % 19 % 
Skupaj 14 % 19 % 46 % 22 % 
 

redno
29%

občasno
43%

redkokdaj
22%

nikoli
6%

 

Slika 8: Spremljanje reklamnih oglasov 
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Najpogostejši uporabniki spletne trgovine so anketiranci, ki pogosto spremljajo 

spletne strani. Redno jo ugrablja 19 %, občasno pa 31 % (tabela 6). 

Ekonomsko-propagandna sporočila na spletu redno spremlja 29 % anketirancev, 

občasno 43 % (slika 8). 

Anketiranci, ki pogosto spremljajo spletne strani, še pogosteje spremljajo reklamne 

oglase na spletu; redno 40 %, občasno pa 52 % (slika 9). 
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Slika 9: Spremljanje reklamnih oglasov s strani anketirancev, ki pogosto spremljajo 

spletne strani SŠK 

Sistem točkovanja pri ocenjevanju najboljših uradnih spletnih straneh SŠK smo 

določili tako, da smo za prvo mesto dodelili tri točke, za drugo dve, za tretje pa eno. 

Anketiranci so z 21 % najbolje ocenili uradno spletno stran Nogometnega kluba 

Maribor. Sledita spletni strani Hokejskega kluba Olimpija Ljubljana z 12 % ter 

Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana z 11 % (tabela 7).  

 

Tabela 7: Najboljše uradne spletne strani SŠK 

NK Maribor 21 %
HK Olimpija 12 %
KK Olimpija 11 %
RK Celje PL 10 %
HK Jesenice   9 %
OK ACH Bled   8 %
NK Olimpija   8 %
Ostali 21 %
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Uradna spletna stran NK Maribor se je na prvem mestu anketiranih znašla 18-krat. 

Geografsko so se zanjo kot najboljšo odločali v osmih regijah; največ v goriški 

(32 %), v podravski regiji od koder klub prihaja (26 %) ter pomurski (16 %). Nihče 

iz v anketi najbolje zastopane osrednjeslovenske regije uradne spletne strani NK 

Maribor ni uvrstil na prvo mesto (tabela 8). 

Tabela 8: Kdo je za najboljšo uradno spletno stran SŠK izbral spletno stran NK 
Maribor 

Regija Moški Ženske Vsota Delež 
pomurska 2 3 5 16 %
podravska 3 5 8 26 %
koroška 1 0 1 3 %
savinjska 1 1 2 6 %
zasavska 1 0 1 3 %
spodnjeposavska 0 0 0 0 %
JV Slovenija 0 0 0 0 %
osrednjeslovenska 0 0 0 0 %
gorenjska 0 0 0 0 %
notranjsko-kraška 0 1 1 3 %
goriška 7 3 10 32 %
obalno-kraška 3 0 3 10 %
Skupaj 18 13 31  

 

6.3 Izdelava modela za oceno uradnih spletnih strani SŠK v programu 

DEXi 

Na osnovi pridobljenih ugotovitev anketne raziskave, dolgoletnih izkušenj na 

področju športnega novinarstva, trženja v športu in pogovorov s športniki, športnimi 

delavci ter ljubitelji športa smo s pomočjo programa DEXi izdelali odločitveni model 

za oceno najboljših spletnih strani SŠK. Z njim smo v nadaljevanju naloge ocenili 

sedem najboljših uradnih spletnih strani po mnenju anketirancev, primerjali rezultate 

in z analizo kaj-če iskali možne izboljšave, ki bi prispevale k učinkovitejšemu 

izkoriščanju poslovnih priložnosti na področju tržnega komuniciranja v športu. 

Program DEXi deluje na osnovi večparametrskega modeliranja (slika 10), kjer 

variante razgradimo na posamezne parametre (kriterije, atribute) in jih ločeno 

ocenimo glede na vsak parameter. Končno oceno variante dobimo s postopkom 

združevanja. Vhod predstavljajo parametri Xi. Funkcija koristnosti F združuje 



38 

 

vrednosti posameznih parametrov v spremenljivko Y, ki predstavlja končno oceno ali 

koristnost variante. Variante opišemo po osnovnih parametrih z vrednostmi ai. Na 

osnovi teh vrednosti funkcija koristnosti določi končno oceno vsake variante 

(Bohanec, 2011). 

 

Slika 10: Večparametrski odločitveni model (Program DEXi, 2012) 

6.3.1 Faze odločitvenega procesa 

Odločitveni proces je proces sistematičnega zbiranja in urejanja znanja. Zagotovil naj 

bi dovolj informacij za primerno odločitev, zmanjšal možnost, da bi kaj spregledali, 

pospešil, pocenil ter dvignil kakovost odločanja (Jereb in drugi, 2003). 

V prvi fazi je bilo potrebno definirati problem ter opredeliti cilje in zahteve. V tej 

fazi običajno tudi oblikujemo odločitveno skupino. V danem primeru to ni bilo 

potrebno, ker smo oceno oblikovali na osnovi pridobljenih rezultatov v anketi. V 

nadaljevanju smo se lotili identifikacije kriterijev. Kriterije smo na osnovi 

medsebojne odvisnosti in vsebinskih povezav strukturirali v tri glavne skupine: 

izgled, vsebina in dodatki. Sledila je gradnja drevesa parametrov.  

6.3.2 Lastnosti odločitvenega procesa 

V danem primeru gre za manj zahtevno odločitev.  Izvedemo jo lahko večkrat, kar je 

tudi zaželeno, saj tako lahko spremljamo življenjsko pot spletnih strani, zato 

pravimo, da gre za ponavljajoče se odločitve. Primer je večkriterijski, raven 
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odločanja je enostopenjska. Ker je nekaj kriterijev tudi časovno odvisnih, je bilo 

potrebno ocenjevanje opraviti v določenem časovnem intervalu. Opravljeno je bilo v 

januarju in februarju 2008. 

6.3.3 Realizacija modela s programom DEXi 

Delo v programu DEXi poteka v treh korakih. Najprej definiramo parametre in 

njihovo strukturo. V drugem delu definiramo zaloge vrednosti parametrov, v tretjem 

pa funkcije koristnosti (Bohanec, 2006). 

Parametre smo definirali v treh glavnih sklopih: vsebina, izgled in dodatki. Najbolj 

smo se posvetili najpomembnejšemu, vsebinskemu delu spletne strani, kjer smo 

posebej opazovali tekstovni del (predstavitev kolektiva, novice, reportaže-intervjuje) 

in prisotnost multimedije (fotografija, avdio in video prispevki). Pri izgledu nas je 

zanimala preglednost spletne predstavitve, zanimivost v smislu grafične podobe ter 

prisotnost animacije. V dodatkih smo ugotavljali prisotnost spletne trgovine, 

forumov in anket. Drevo parametrov je prikazano na sliki 11, celotno poročilo 

vrednotenja v programu DEXi pa je v prilogi 3. 

 Kriterij
 Ocena spletnih strani SŠK

Izgled
Preglednost
Animacija
Zanimivost

Vsebina
Tekst

Predstavitev
Obseg predstavitve
Kakovost predstavitve
Večjezičnost predstavitve

Novice
Obseg novic
Ažurnost novic
Kakovost novic

Reportaže-intervjuji
Obseg reportaž-intervjujev
Kakovost reportaž-intervjujev

Multimedija
Fotografija

Obseg fotografije
Ažurnost fotografije
Kakovost fotografije

Avdio
Obseg avdio 
Ažurnost avdio
Kakovost avdio

Video
Obseg video
Ažurnost video
Kakovost video

Dodatki
Spletna trgovina
Forumi
Ankete

 
 

Slika 11: Drevo parametrov 
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Zaloge vrednosti so urejene od najslabše do najboljše. Osnovni parametri imajo po tri 

vrednosti (slabo, zadovoljivo, dobro), nekateri višjenivojski parametri: izgled, 

vsebina, tekst, multimedija ter dodatki pa po štiri vrednosti (slabo, zadovoljivo, 

dobro, zelo dobro). Zaloga vrednosti osnovnega parametra (ocena spletnih strani 

SŠK) ima pet vrednosti (slaba, zadovoljiva, dobra, zelo dobra, odlična). 

Pri gradnji funkcije koristnosti smo uporabljali uteži. Največji poudarek smo 

namenili vsebinskemu delu, ki smo mu namenili utež 50 %. Izgledu ter dodatkom 

smo dodelili enakovredno utež 25 % (Lazar, 2008). 

6.4 Vrednotenje najboljših uradnih spletnih strani SŠK v programu 

DEXi za leto 2008 

6.4.1 Rezultati analize s programom DEXi 

Pod drobnogled smo vzeli sedem uradnih spletnih strani SŠK, ki so jih anketiranci 

najbolje ocenili. Analiza s programom DEXi je pokazala, da ima najboljšo spletno 

stran Nogometni klub Maribor, kar se ujema z rezultati ankete. Omenjena spletna 

stran je kot edina prejela oceno zelo dobro (najboljše ocene odlično ni bila deležna 

nobena spletna stran). Sledijo spletne strani HK Jesenice, RK Celje  ter KK Olimpija, 

ki so prejele oceno dobro, tri spletne strani (OK ACH Bled, HK Olimpija in NK 

Olimpija) pa so le zadovoljive kakovosti (slika 12). 

Edina bistvena razlika v primerjavi z anketo je bila pri spletni strani HK Olimpija, ki 

so jo anketiranci uvrstili na drugo mesto z 12 %, v programu DEXi pa je prejela zgolj 

zadostno oceno. Analiza pokaže, da je v primerjavi z ostalimi spletnimi stranmi 

najšibkejša na področju dodatkov z najslabšo oceno, na vsebinskem delu pa prejema 

le oceno zadovoljivo (tabela 9). 

Analiza s programom DEXi je pokazala, da imajo prav vse ocenjene spletne strani 

največje pomanjkljivosti na vsebinskem področju pri multimediji (video in avdio 

prispevki) ter v tekstovnem delu pri prispevkih v obliki reportaž in intervjujev. Pri 

izgledu predstavlja največjo pomanjkljivost animacija, saj se je poslužuje le spletna 

stran HK Olimpija, pa še ta je zgolj zadovoljive ravni. 
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Ocena spletnih strani SŠK
odličnazelo dobradobrazadovoljivaslaba

NK Maribor

HK Olimpija

KK Olimpija

RK Celje

HK Jesenice

NK Olimpija

OK ACH Bled

 

Slika 12: Ocena uradnih spletnih strani SŠK v letu 2008 
 
 

Multimedija
zelo dobrodobrozadovoljivoslabo

NK Maribor

HK Olimpija

KK Olimpija

RK Celje

HK Jesenice

NK Olimpija

OK ACH Bled

 

Slika 13: Ocena uradnih spletnih strani SŠK po parametru multimedija za leto 2008 
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Tabela 9: Vrednotenje uradnih spletnih strani SŠK za leto 2008 

 

Omenjene pomanjkljivosti veljajo tudi za najbolje ocenjeno spletno stran NK 

Maribor, kar lahko natančneje razberemo iz krožnega grafikona (slika 14). V 

vsebinskem delu smo izpostavili tekstovni in multimedijski del, ki predstavljata 

največjo težavo. Tekstovni del predvsem zavoljo slabe ocene reportaž-intervjujev, 

multimedijski pa zaradi pomanjkanja avdio in video prispevkov, medtem ko je 

fotografija pri omenjeni spletni strani ocenjena z najvišjo možno oceno in tako 

prispeva k zadovoljivi oceni multimedije. 
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NK Maribor
Ocena spletnih strani SŠK

Dodatki

Multimedija

Tekst

Vsebina

Izgled

Ocena spletnih strani SŠK

zelo dobra

dobro

dobro

dobro

zadovoljivo

 

zelo dobra

dobro

dobro

dobro

zadovoljivo

 

 

Slika 14: Krožni grafikon najboljše spletne strani NK Maribor za leto 2008 
 

6.4.2 Analiza kaj-če 

Pod drobnogled smo vzeli najboljšo spletno stran NK Maribor in v krožnem 

diagramu, v katerem je mogoče zelo nazorno prikazati slabe in dobre lastnosti po 

različnih parametrih, izpostavili poglavitne pomanjkljivosti. Z analizo kaj-če smo v 

programu DEXi ugotavljali, kaj bi bilo potrebno pri omenjeni spletni strani izboljšati, 

če želimo njeno kakovost dvigniti na najvišji nivo odlično. 

Kot je razvidno iz slike 15, je bilo potrebno izboljšave iskati pri avdio in video 

prispevkih, tekstovnih prispevkih v obliki reportaž in intervjujev ter animaciji. Glede 

na največjo utež vsebinskega dela, se najprej velja lotiti možnosti vpeljave 

prispevkov. V kolikor jih uvedemo v dovolj dobri kakovosti, z ustrezno ažurnostjo in 

v vsaj zadovoljivem obsegu, bi spletno stran NK Maribor dvignili na najvišji 

kakovostni nivo odlično (slika 16). Seveda pa se nam ponuja tudi vpeljava 

animacijskega dela, ki bi v primeru vsaj zadovoljive kakovosti omogočil najvišjo 

oceno tudi parametra izgled. 
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NK Maribor
Izgled

Dodatki

Video

Avdio

Reportaže-intervjuji

Animacija

Izgled

dobro

    

 

dobro

    

 

 

Slika 15: Krožni grafikon spletne strani NK Maribor leta 2008 s poudarkom na 

najslabše ocenjenih parametrih 
 
 

NK Maribor
Izgled

Dodatki

Video

Avdio

Reportaže-intervjuji

Animacija

Izgled 

zadovoljivo

 

 

 

 

 

zadovoljivo

 

 

 

 

 

Slika 16: Krožni grafikon spletne strani NK Maribor 2008 po izvedenih popravkih 
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6.5 Trend razvoja uradnih spletnih strani SŠK v triletnem obdobju 

Spletne strani predstavljajo dinamičen medij, zato je prav gotovo zanimivo, kaj se je 

na področju uradnih spletnih strani SŠK zgodilo v triletnem obdobju. S pomočjo že 

izdelanega modela v programu DEXi smo v tretjem delu naloge opravili analizo 

trenutnega stanja kakovosti sedmih najbolje ocenjenih spletnih strani SŠK iz leta 

2008 ter sedmih dodatnih, ki po naši oceni sodijo v tem trenutku med boljše  (RK 

Krim, NK Domžale, OK Salonit, KK Krka, OK Branik Maribor, RK Cimos Koper). 

Vrednotenje je bilo opravljeno v juliju in avgustu 2011. 

6.5.1 Rezultati ocene s programom DEXi za leto 2011 

NK Maribor je tudi leta 2011, kot je razvidno iz slike 17, zadržal status najboljše 

uradne spletne strani SŠK z najvišjo možno oceno odlično (leta 2008 je prejela oceno 

zelo dobra). Sledi KK Union Olimpija, katerega spletna stran je bila deležna ocene 

zelo dobra (pred tremi leti je bila dobra), z oceno dobra sledijo spletne strani RK 

Celje PL, HK Jesenice, NK Olimpija, OK ACH Bled, ND Gorica, RK Krim, NK 

Domžale ter RK Cimos Koper, zgolj zadovoljivo oceno so si prislužile spletne strani 

OK Salonit, KK Krka in OK Branik Maribor, negativno oceno slaba pa je prejela le 

spletna stran HK Olimpija (pred tremi leti je bila njena ocena zadovoljiva). Velja 

omeniti, da je bila spletna stran HK Olimpija v času ocenjevanja v prenovi, tako da 

lahko negativno oceno jemljemo z določeno rezervo.  
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Ocena spletnih strani SŠK
zelo dobradobrazadovoljivaslaba

NK Maribor

HK Olimpija

KK Olimpija

RK Celje

HK Jesenice

NK Olimpija

OK ACH Bled

ND Gorica

RK Krim

NK Domžale

OK Salonit

KK Krka

OK Branik MB

RK Cimos KP

 

Slika 17: Ocena uradnih spletnih strani SŠK v letu 2011 
 

Razveseljuje dejstvo, da se je splošna ocena kakovosti spletnih strani SŠK dvignila 

na višjo raven. Leta 2008 se je največ pomanjkljivosti izkazalo na vsebinskem delu 

pri parametru multimedija, kar se je v tem obdobju izboljšalo kot je razvidno tudi iz 

slike 18. Izmed 12 ocenjenih spletnih strani po tem parametru niti ena ni prejela 

negativne ocene (leta 2008 sta bili z najslabšo oceno slabo ovrednoteni dve: NK 

Olimpija in OK ACH Bled). Kar tri (NK Maribor, KK Union Olimpija ter RK Celje 

PL) pa so si tokrat po parametru multimedija prislužile najvišjo možno oceno zelo 

dobro, pred tremi leti niti ena (slika 17). 
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Multimedija
zelo dobrodobrozadovoljivoslabo

NK Maribor

HK Olimpija

KK Olimpija

RK Celje

HK Jesenice

NK Olimpija

OK ACH Bled

ND Gorica

RK Krim

NK Domžale

OK Salonit

KK Krka

OK Branik MB

RK Cimos KP

 

Slika 18: Ocena uradnih spletnih strani SŠK po parametru multimedija za leto 2011 
 

Pri večini spletnih strani na področju multimedije še vedno primanjkuje avdio in 

video prispevkov (kar 10 od 14 ocenjenih spletnih strani SŠK si je po teh dveh 

parametrih prislužilo negativno oceno slabo), razmeroma dobro pa je poskrbljeno za 

fotografijo, kot prikazuje tabela 10. Glede na dejstvo, da so avdio-video prispevki 

vse bolj priljubljeni med obiskovalci spletnih strani, bodo morali SŠK čim prej 

poskrbeti, da se bodo tudi v tej smeri bolj približali obiskovalcem. Izboljšuje se tudi 

vsebinski del na tekstovnem področju (reportaže in intervjuji). 
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Tabela 10: Vrednotenje uradnih spletnih strani SŠK za leto 2011 
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Kot je razvidno iz krožnega diagrama na sliki 19, ima najboljša spletna stran NK 

Maribor oceno slabo zgolj pri osnovnemu parametru večjezičnosti (ne vključuje tujih 

jezikov), možnost izboljšave pa ima tudi na področju animacije (ocena zadovoljivo) 

ter avdio prispevkov (prav tako ocena zadovoljivo).   

NK Maribor
Animacija

Dodatki

Vsebina

Izgled

Avdio

Večjezičnost predstavitve

Animacija

zadovoljivo

 

zadovoljivo

 

 

 zadovoljivo

 

zadovoljivo

 

 

 

 

Slika 19: Krožni grafikon spletne strani NK Maribor leta 2011 s poudarkom na 

najslabše ocenjenih parametrih 
 

6.6 Ugotovitve raziskave 

Anketna raziskava v letu 2008 je potrdila domnevo, da uradne spletne strani SŠK 

niso bile pričakovane kakovosti: kar 54 % anketirancev jih je ocenilo z zgolj 

zadovoljivo oceno, 22 % jih meni, da so slabe, zelo dobre le 5 %. Uradno spletno 

stran Nogometnega kluba Maribor so anketirane osebe z veliko prednostjo izbrale 

kot najboljšo (21 %). Anketirancem so pri uradnih spletnih straneh SŠK najbolj všeč 

ankete (53 %), forumi (32 %) in izgled (22 %), pogrešajo pa predvsem ažurnost 

(66 %), multimedijske prispevke (60 %) ter tekstovne prispevke v obliki reportaž in 

intervjujev (51 %). Kar 86 % anketiranih oseb se poslužuje spletne trgovine.  
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Ocena s programom DEXi je leta 2008 potrdila mnenje anketirancev, da je uradna 

spletna stran NK Maribor, ki je prejela drugo najboljšo možno oceno zelo dobro, 

najboljša. Analiza v omenjenem programu je potrdila, da uradne spletne strani SŠK 

ne dosegajo želene kakovosti. Največje pomanjkljivosti je razkrila na vsebinskem 

področju pri multimediji (video in avdio prispevki) ter v tekstovnem delu pri 

prispevkih v obliki reportaž in intervjujev. 

 

 

Slika 20: Spletna stran NK Maribor (2011) 

 

Kaj se je na področju uradnih spletnih strani SŠK v treh letih spremenilo? 

Razveseljuje dejstvo, kot prikazuje tabela 11, da se v povprečju njihova kakovost 

izboljšuje. Skratka, tudi v športu so, navkljub finančnim težavam, očitno spoznali, da 

predstavlja internet pomembno komunikacijsko orodje oz. da kakovostna spletna 

stran služi učinkovitejšemu izkoriščanju poslovnih priložnosti. NK Maribor je tudi 

leta 2011 zadržal status najboljše uradne spletne strani SŠK z najvišjo možno oceno 

odlično (slika 20). Izboljšalo se je predvsem stanje po kriteriju reportaže-intervjuji v 

vsebinskem delu ter na področju multimedije, kjer pa večina spletnih strani še vedno 

zaostaja za pričakovanji po kriteriju avdio in video vsebine, ki postajajo pri 

uporabnikih interneta vse bolj priljubljene, kar velja upoštevati. 
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Tabela 11: Primerjava ocen uradnih spletnih strani SŠK v letih 2008 in 2011 

 Ocena uradnih spletnih strani SŠK 
SŠK 2008 2011 

NK Maribor zelo dobro odlično 
HK Olimpija zadovoljivo slabo 
KK Olimpija dobro zelo dobro 
RK Celje dobro dobro 
HK Jesenice dobro dobro 
NK Olimpija zadovoljivo dobro 
OK ACH zadovoljivo dobro 
ND Gorica / dobro 
RK Krim / dobro 
ND Domžale / dobro 
OK Salonit / zadovoljivo 
KK Krka / zadovoljivo 
OK Branik MB / zadovoljivo 
RK Cimos KP / dobro 

 

Spremljanje obiskanosti je pri večini podjetij, prav tako tudi SŠK, osnovno merilo 

uspešnosti spletne predstavitve. Na osnovi raziskave MOSS, ki je v septembru 2011 

merila doseg 119 slovenskih spletnih strani, se je kot edina uradna spletna stran SŠK 

na 92. mestu znašla spletna stran NK Maribor z mesečnim dosegom 19.566 oz. 1,6 % 

(MOSS, 2011). Celotna tabela raziskave je prikazana v prilogi 4. 

Najpomembnejši pokazatelj uspešnosti spletnih predstavitev je kakovost in 

učinkovitost obiskov, ki ju lahko temeljito spremljamo s pomočjo ustrezne 

programske opreme. Kot eno najbolj priljubljenih brezplačnih programskih orodij za 

natančno spremljanje obiskanosti spletnega mesta velja omeniti Google Analytics, ki 

omogoča podrobno analiziranje vseh aktivnosti uporabnikov na spletni strani. 

Spremljanje podatkov kot so število in vrednost opravljenih nakupov, stopnja klikov 

na povezave, ki pozivajo uporabnike k določeni akciji, število prijav na e-novice 

ipd., nas pripeljejo do enega najbolj ključnih dejavnikov ugotavljanja uspešnosti 

spletne predstavitve – do konverzijskih stopenj, ki povedo kakšen delež obiskovalcev 

je izvedel neko določeno dejanje. Na osnovi pridobljenih rezultatov je potrebno 

spletno stran vseskozi ustrezno prenavljati, saj bo le tako prinašala želene učinke. 

Za uspeh spletne predstavitve je zelo pomembna tudi uvrstitev v iskalnikih, ki jo 

lahko izboljšamo z ustrezno optimizacijo. Razveseljuje ugotovitev, da so spletne 
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strani SŠK, ki smo jih analizirali v nalogi, v iskalnikih pretežno uvrščene zelo 

visoko. 

Z ustrezno kakovostjo spletne strani SŠK lahko dosežejo predvsem naslednje cilje: 

 pridobivanje sponzorjev in njihovo promoviranje preko oglasov, nagradnih 

iger, drugih akcij itd., 

 oglaševanje športnih prireditev, 

 prodaja preko spletne trgovine (vstopnice, navijaški rekviziti itd.), 

 prodaja oglasnega prostora na športnih prireditvah in spletni strani, 

 sodelovanje z mediji, 

 obveščanje javnosti,  

 negovanje odnosov z navijači, simpatizerji in pridobivanje novih, 

 ustvarjanje in krepitev lastne blagovne znamke doma in v svetu. 

Spletne strani SŠK bolj ali manj, kot je razvidno iz že navedenih rezultatov, 

izpolnjujejo pričakovanja oz. dosegajo zgoraj navedene cilje. Za temeljitejšo analizo 

bi seveda potrebovali podatke o obiskanosti in kakovosti obiskov1, a s temi 

številkami žal ne razpolagamo, ker so zaupne narave in jih kolektivi običajno ne 

želijo posredovati javnosti. Kot je razvidno iz tabele 10, velik minus na uradnih 

spletnih straneh SŠK predstavlja spletna trgovina, ki se je zaenkrat resno poslužujejo 

le v štirih kolektivih. Glede na ugotovitev, da vse več obiskovalcev spletnih strani, 

tudi SŠK, kupuje preko spleta, bi temu veljalo posvetiti večjo pozornost. 

                                                

1 Kakovosten obisk spletne strani: obiskovalec se na spletni strani ne ustavi le bežno, ampak se 
posluži spletne vsebine in morda odloči za določeno akcijo, recimo nakup vstopnice za tekmo. 
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7  RAZISKAVA: POSLOVNI BLOG KOT ORODJE TRŽNEGA 

KOMUNICIRANJA V SŠK 

7.1 Namen raziskave in predstavitev poteka 

Zanima nas trend SŠK pri uporabi interneta za potrebe tržnega komuniciranja, s 

poudarkom na družbenih medijih, predvsem na poslovnemu blogu. Raziskava je bila 

opravljena v treh sklopih. V prvem delu raziskave je bil opravljen pogovor z ljubitelji 

športa, ki uporabljajo internet, v drugem s športniki ter športnimi delavci, ki 

uporabljajo internet, v tretjem pa z vodilnimi osebami v SŠK.  

Pri ljubiteljih športa nas je zanimalo preko katerih medijev najpogosteje spremljajo 

šport, ali se poslužujejo družabnih omrežij, ali spremljajo bloge oz. kakšno je njihovo 

mnenje pri vpeljavi le teh za potrebe komuniciranja športnih kolektivov. Podobna 

vprašanja smo zastavili tudi športnikom in športnim delavcem, od katerih smo želeli 

izvedeti tudi, ali bi bili pripravljeni sodelovati pri ustvarjanju poslovnega bloga oz. 

kakšne koristi bi ta prinašal. Intenzivnejše pogovore smo opravili z vodilnimi 

predstavniki športnih kolektivov, kjer nas je predvsem zanimal delež proračuna, ki ga 

namenjajo trženju in posebej trženju s pomočjo svetovnega spleta, kdo v kolektivu 

skrbi za trženje na svetovnem spletu, kako se poslužujejo družbenih omrežij, ali 

razmišljajo o vpeljavi poslovnega bloga in kako komentirajo neuradne bloge, ki 

nosijo ime njihove športne organizacije. Vsi trije vprašalniki so predstavljeni v 

prilogi 2. 

V raziskavi, ki je bila v Sloveniji opravljena v juliju ter avgustu 2011, je sodelovalo 

47 ljubiteljev športa, 43 športnikov oz. športnih delavcev ter 5 SŠK. Za sodelovanje 

smo zaprosili 7 SŠK, ki so imeli na osnovi ankete in vrednotenja v programu DEXi 

najbolje ocenjene spletne strani, a so se povabilu odzvali le trije (KK Union 

Olimpija, OK ACH Volley ter RK Celje Pivovarna Laško). Zaradi tega smo v 

raziskavo vključili še Odbojkarski klub (OK) Salonit Anhovo - Kanal in Atletski 

klub (AK) Gorica. Zaradi zaupnosti podatkov v nadaljevanju imena sogovornikov in 

klubov nismo uporabljali. Zanje smo naključno uporabili oznake A, B, C, D in E. 
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7.2 Rezultati raziskave 

7.2.1 Ljubitelji športa 

Večina ljubiteljev športa, ki uporabljajo internet, najpogosteje spremlja šport preko 

TV (45 %), sledijo mu internet s 40 %, tiskani mediji (8 %) ter radio (7 %). 

Družbene medije jih uporablja 62 %, od tega večinoma Facebook (72 %), sledi 

Twitter (52 %), blog 14 %. 34 % jih uporablja dva ali več družbenih medijev. Večina 

vprašanih (74 %) spremlja Bloge, med temi pa jih je le 20 %, ki se vključujejo tudi v 

komentiranje blogov. Kar 83 % vprašanih podpira poslovni blog SŠK, od teh bi jih 

bloge SŠK spremljalo (85 %), v diskusijo na omenjenih blogih pa bi se jih vključilo 

64 %. 

7.2.2 Športniki in drugi športni delavci 

Med športniki in športnimi delavci, ki uporabljajo internet, jih družbene medije 

uporablja 56 %, od tega največ Facebook (79 %), sledi Twitter (21 %), blog (8 %). 

Dva ali več družbenih medijev jih uporablja 29 %. Bloge spremlja 39 % vprašanih 

športnikov oz. športnih delavcev, med temi pa se jih v komentiranje blogov vključuje 

le 17 %. Pri komuniciranju z občinstvom se jih družbenih medijev poslužuje 28 %, 

od tega večina Facebook (83 %). Vpeljavi poslovnega bloga v kolektiv, ki mu 

pripadajo, je naklonjenih 81 %, pri ustvarjanju takšnega bloga bi jih bilo 

pripravljenih sodelovati 44 %. Večina (79 %) jih poudarja, da bi pri takšnem projektu 

sodelovali, le v primeru, če bi bil zasnovan resno. 74 % vprašanih športnikov in 

športnih delavcev meni, da bi lahko poslovni blog prinašal koristi SŠK. Med temi jih 

47 % izpostavlja ažurno obveščanje javnosti, možnost dvosmerne komunikacije – 

povratne informacije (33 %), poglobljene diskusije o aktualnih dogodkih (28 %), 

vabilo na športne dogodke (25 %). 

7.2.3 Slovenski športni kolektivi (SŠK) 

Klub A namenja trženju le 1 % celotnega proračuna, pravi direktor za 

komuniciranje. V klubu se v veliki meri poslužujejo tudi internetnega trženja, v 

glavnem na osnovi kompenzacije, tako da nimajo dodatnih stroškov. Zanj je 
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zadolžen direktor za komuniciranje. Internetni marketing izvajajo predvsem s 

pomočjo spletne strani ter družbenih medijev (trenutno uporabljajo Facebook in blog 

igralcev, v kratkem pa želijo vpeljati tudi Twitter). Koristi spletnega trženja vidijo 

predvsem v možnosti komunikacije, vzpostavitvi dobrega stika z navijači in pristaši 

kluba ter v prodaji vstopnic za tekme. O blogu imajo pozitivno mnenje (omogoča 

dvosmerno komunikacijo), a ne prinaša presežkov, zato ne razmišljajo o vpeljavi 

poslovnega bloga. V klubu spremljajo tudi neuradne bloge kluba, ki so po mnenju 

sogovornika koristni, le redkokdaj pa škodljivi. Informacije, ki jih takšni blogi 

objavljajo, niso uradne, zato jih je treba jemati z določeno rezervo. V klubu so 

nezadovoljni predvsem z nekaterimi forumi, ki se pojavljajo na spletu, kjer se 

večkrat pod psevdonimi blati klub, širijo se neresnice, ki so lahko za klub škodljive. 

Klub B namenja trženju 5 do 10 % celotnega proračuna kluba. Sogovornik, ki je v 

klubu zadolžen za trženje in stike z javnostjo, pravi, da se pri trženju veliko 

poslužujejo tudi interneta, saj meni, da je finančno in tehnično najbolj dostopen in 

predstavlja prihodnost delovanja vsake resne organizacije. Zanj porabijo 5 % delež 

celotnega trženja. Za internetno trženje skrbijo člani kluba. Največji poudarek v 

klubu dajejo spletni strani, ki je bila pred letom dni temeljito prenovljena, zaradi 

česar se je njen obisk zelo povečal. S pomočjo spletnega trženja si obetajo predvsem 

promocijo lastne blagovne znamke. Od družbenih medijev se v klubu poslužujejo 

Facebooka in Twitterja. Facebook je najbolj priročen zaradi široke baze ljudi, ki ga 

uporabljajo, Twitter pa je priročen predvsem zaradi komunikacije z mediji. O 

vpeljavi poslovnega bloga ne razmišljajo, ker naj ne bi prinašal dodane vrednosti v 

primerjavi s spletno stranjo. Le to naj bi v prihodnje obogatili, predvsem z 

interaktivnimi vsebinami (video, foto itd.). Komunikacija med športniki in 

občinstvom je pomembna, zato želijo v klubu organizirati pristna srečanja, kjer bo 

takšna komunikacija možna. O neuradnih blogih z imenom kluba nimajo preveč 

dobrega mnenja. Doslej so namreč imeli negativno izkušnjo s forumom, kjer so 

takšno uporabo sprva prepovedali, zaradi nelegitimne uporabe imena kluba kot 

blagovne znamke. Forum so vsebinsko podprli, a se je moralo jasno vedeti, kdo je 

njegov avtor. Moralo je biti jasno, da je forum navijaški in da avtorji, oziroma 

moderatorji niso na noben način povezani s klubom. 
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Klub C  namenja trženju manj kot 10 % celotnega proračuna, nam je zaupala izvršna 

direktorica kluba. V največji meri se poslužujejo internetnega trženja, za katerega 

potrošijo kar 80 % deleža celotnega trženja. Za spletno trženje skrbi vodja trženja v 

klubu, tehnično podporo pa nudi zunanji izvajalec. Spletni medij so v klubu dobro 

izkoristili predvsem v promocijskem smislu, manj pa v prodajnem smislu. Nasploh v 

klubu ugotavljajo, da imajo na področju internetnega trženja še ogromne rezerve in z 

izrabo teh možnosti niso preveč zadovoljni. Primanjkuje jim ustreznih kadrov, težave 

so tudi logistične narave. Uporaba družbenih medijev za potrebe spletnega trženja se 

zdi sogovornici koristna, izpostavlja povezavo z navijači. Trenutno v klubu 

uporabljajo Facebook. Za blog, ki bi omogočil učinkovitejšo tržno komunikacijo, bi 

bilo potrebno imeti usposobljeno osebo, ki obvlada tržno komuniciranje in hkrati 

pozna dogajanje v klubu, pravi sogovornica, ki poudarja specifičnost poslovnega 

bloga v primerjavi z osebnim. Dvosmerna komunikacija, ki jo omogoča blog ima 

pozitivne in negativne strani. Predvsem pri kolektivnih športih je športnik le eden 

izmed članov ekipe, kjer velja nekoliko drugačna logika kot pri posamičnih panogah. 

Vpeljave poslovnega bloga za potrebe kluba zaenkrat ne načrtujejo. V poštev bi 

prišel le v primeru izdelave učinkovite kombinacije tržnega komuniciranja s pomočjo 

razpoložljivih orodij, ko bi tudi blog prinašal koristi. V klubu niso preveč naklonjeni 

neuradnim blogom, ki nosijo ime kluba. Trenutno se srečujejo s težavami, ki jih 

prinaša Facebook, ko se nekateri nelegitimno poslužujejo imena kluba z namenom, 

da bi pridobili več »prijateljev«. Spletni mediji ne omogočajo popolne 

transparentnosti in postajajo poligon za različne teme, ki niso primerne za raven 

korporativne komunikacije, zaključuje sogovornica. 

Klub D namenja trženju 3 % proračuna. Športni direktor pravi, da se klub poslužuje 

tudi internetnega trženja (spletna stran), za katerega porabijo do 20 % sredstev 

celotnega trženja. Za urejanje spletne strani je zadolžen športni direktor, ki je redno 

zaposlen v klubu, za tehnično plat pa skrbi zunanji sodelavec. Z vpeljavo 

rezultatskega spremljanja tekem v živo na spletni strani se je obisk le te precej 

povečal (mesečno od 4.000 do 5.000 različnih obiskovalcev). O uporabi družabnih 

omrežij za potrebe trženja imajo v klubu pozitivno mnenje. Trenutno se poslužujejo 

omrežij Facebook in Youttube. Uporaba bloga bi bila smiselna, če bi imeli v klubu 

usposobljeno osebo, ki bi bila pripravljena prevzeti delo na tem področju oz. ne bi 

predstavljalo večjega stroška. O vpeljavi poslovnega bloga še ne razmišljajo. 
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Sogovornik poudarja pomembnost dvosmerne komunikacije, ki jo omogoča blog, 

predvsem zaradi povratne informacije javnosti. Tudi neuradne bloge, ki nosijo ime 

kluba podpirajo. Sogovornik meni, da je najpomembneje, da se o klubu čim več 

»govori« in bi takšne bloge z veseljem spremljal ter se vanje po potrebi aktivneje 

vključeval. 

Klub E za trženje nameni do 5 % proračuna, pravi njegov predsednik. Klub nima 

svoje spletne strani, internetnega trženja se ne poslužuje, predvsem zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev. V klubu tudi nimajo usposobljene osebe, ki bi bila 

pripravljena na tem področju delati. Ker se v klubu zavedajo pomembnosti tržnega 

komuniciranja, želijo v prihodnosti tudi spletnemu trženju nameniti večjo pozornost. 

Sogovornik ima pozitivno mnenje do poslovnega bloga, ki naj bi ga v klubu v bližnji 

prihodnosti vpeljali. Zaenkrat zanj še ni konkretnejših načrtov. Blog je zanimiv, 

pravi sogovornik, predvsem zaradi razmeroma nizkih stroškov, dokaj enostavnega 

upravljanja in vse večje popularnosti. Vpeljava poslovnega bloga bi klubu služila 

predvsem za ažurnejše obveščanje javnosti o dogajanju znotraj kluba, pridobivanje 

novih članov, povabilo gledalcem na tekme, strokovne diskusije, popularizacijo 

športa, prav tako tudi večjo razpoznavnost kluba. Sogovorniku se zdi dvosmerna 

komunikacija na blogu koristna predvsem zaradi povratne informacije javnosti, ki bi 

lahko vodilnim v klubu pomagala pri sprejemanju odločitev. Klub načeloma podpira 

tudi neuradne bloge, ki nosijo ime kluba, a le v primeru pozitivne naravnanosti. Tudi 

kritika je dobrodošla, a le na konstruktivni in nežaljivi ravni, dodaja sogovornik, ki 

meni, da bi se v takšne bloge tudi člani kluba aktivneje vključili. 

7.3 Ugotovitve raziskave 

Družabna omrežja na internetu postajajo vse bolj priljubljena tudi med športniki ter 

športnimi delavci (na osnovi raziskave jih uporablja 56 %) in ljubitelji športa (62 %), 

pri čemer je daleč najbolj priljubljen Facebook (79 % med športniki ter športnimi 

delavci in 72 % med ljubitelji športa). Svoje bloge ima 14 % ljubiteljev športa, 

spremlja jih 74 %. Blog uporablja le 8 % športnikov ter športnih delavcev, spremlja 

pa jih 39 %. Zanimiva je ugotovitev, da kar 83 % ljubiteljev športa podpira vpeljavo 

poslovnega bloga za potrebe SŠK, 85 % bi ga spremljalo. Tudi športniki in športni 

delavci so naklonjeni poslovnemu blogu v SŠK (81 %), pri ustvarjanju tovrstnega 



58 

 

bloga bi sodelovalo 44 % vprašanih, a le če bi bil zasnovan resno. 74 % vprašanih 

športnikov in športnih delavcev meni, da bi lahko vpeljava poslovnega bloga SŠK 

prinašala korist, predvsem (47 %) izpostavljajo možnost dvosmerne komunikacije, ki 

prinaša dragocene povratne informacije in večjo pripadnost športne javnosti (23 %). 

In kaj pravijo SŠK, ki so se odzvali povabilu za sodelovanje v raziskavi? Vprašani 

SŠK namenjajo trženju največ 10 % celotnega proračuna, večinoma manj. V 

glavnem se zelo resno posvečajo internetnemu trženju, predvsem s pomočjo spletnih 

strani. Zanj so v glavnem zadolženi zaposleni člani kluba, četudi na tem področju 

niso ravno doma. Finančne težave jim ne dovoljujejo, da bi se učinkovitemu tržnemu 

komuniciranju na internetu lahko temeljiteje posvetili tudi s pomočjo zunanjih 

strokovnjakov. SŠK se pri komuniciranju z javnostjo vse bolj poslužujejo tudi 

družbenih medijev, v glavnem Facebooka in Twitterja. Za korporativni blog se še 

niso odločili oz. se v bližnji prihodnosti tudi ne nameravajo. Izjema je le klub, ki 

nima spletne strani in naj bi se v kratkem internetnega komuniciranja lotil prav s 

pomočjo bloga. V SŠK, ki se lahko pohvalijo z učinkovitimi spletnimi stranmi, ne 

čutijo potrebe po vpeljavi poslovnega bloga, ker naj ne bi prinašal presežkov. 

Uporabili bi ga le v kontekstu izdelave učinkovitega prepleta različnih vrst tržnega 

komuniciranja, če bi tudi blog prispeval določene koristi. O tako imenovanih 

neuradnih blogih imajo vprašani različna mnenja. Trije sogovorniki jih sprejemajo z 

odobravanjem, če so seveda pozitivno usmerjeni. Dva sogovornika jim nista 

naklonjena, ker imata negativno izkušnjo zaradi nelegitimne uporabe blagovne 

znamke kluba na Forumu oz.  Facebooku.  
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8 ZAKLJUČEK 

Za Slovenijo lahko mirno rečemo, da je nekakšen športni fenomen. Čeprav šteje le 

dva milijona prebivalcev, se slovenski športniki, športnice in ekipe v različnih 

panogah, tudi tistih, ki so na svetu najbolj priljubljene in posledično najbolj 

konkurenčne, redno uvrščajo na največja mednarodna tekmovanja in se potegujejo 

celo za odličja. Vrhunski šport že dlje časa ne pozna amaterizma, profesionalizem 

zahteva ustrezen angažma. Slovenija ima, kar nam priznava ves svet, izjemen športni 

potencial, a kaj, ko je prepotrebnega denarja za nemoteno delo vrhunskih športnikov, 

športnic oz. športnih kolektivov vse manj.  

Dejstvo je, da so slovenski športni kolektivi (SŠK), na katere smo se v nalogi 

osredotočili, večinoma preslabo organizirani, da bi lahko učinkoviteje iskali možne 

rešitve, kako preživeti na vse bolj neusmiljenem trgu. Še nekaj let nazaj se SŠK, še 

posebej tekmovalno uspešnim, za normalno delovanje ni bilo potrebno resneje 

truditi. Pretežni del proračuna so brez večjega naprezanja priskrbeli sponzorji, 

pokrovitelji, nekaj sta primaknili občina oz. država, pa še kakšen dobrotnik se je 

našel. Ti časi žal pripadajo le še preteklosti. Za vsak evro sponzorskega denarja je 

potrebno podjetje prepričati v njegovo smotrnost. Brez pravega povratnega učinka za 

podjetja tudi sponzorskega denarja ne bo več. Preživeli bodo le najbolje organizirani, 

učinkoviti in nenazadnje najbolj iznajdljivi SŠK.  

V magistrskem delu smo ugotavljali, kako lahko SŠK učinkovito uporabljajo spletne 

tehnologije za uspešnejše tržno komuniciranje. Anketna raziskava uradnih spletnih 

strani SŠK leta 2008 je potrdila domnevo, da v splošnem njena kakovost ne 

zadostuje pričakovanju njenih obiskovalcev in posledično ne ponuja dodane 

vrednosti v sklopu celovitega tržnega komuniciranja. Vrednotenje najboljših uradnih 

spletnih strani SŠK po oceni anketirancev s programom DEXi je razkrilo 

pomanjkljivosti predvsem na vsebinskem področju pri multimediji (avdio in video 

prispevki) ter v tekstovnem delu pri prispevkih v obliki reportaž in intervjujev. 

Razveseljuje ugotovitev, da se kakovost uradnih spletnih strani SŠK izboljšuje, kar je 

pokazala analiza s programom DEXi za leto 2011. Glavni pomanjkljivosti 

vsebinskega dela (multimedija in tekstovni prispevki) sta bili v veliki meri 

odpravljeni. Pri multimediji večina spletnih strani SŠK še ne ponuja dovolj avdio-

video prispevkov, ki postajajo med uporabniki interneta vse bolj priljubljeni, kar 
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bodo morali tudi pri SŠK vzeti v zakup. Primat najboljše uradne spletne strani SŠK 

je z oceno odlično zadržal NK Maribor. 

Splet 2.0 in družabna omrežja omogočajo nove priložnosti tržnega komuniciranja na 

svetovnem spletu. Uporaba družbenih medijev je nujna za uspešno komuniciranje, 

saj ti omogočajo odprto in dvosmerno komuniciranje ter gradnjo odnosov. Spletna 

orodja nove generacije so povečale moč potrošnika, mu namenile vlogo ustvarjalca 

vsebin ter ga aktivneje angažirala v dogajanje, od podjetij pa zahtevajo prilagoditev 

tržno-komunikacijskega pristopa in jim hkrati ponujajo možnost, da se z uporabo teh 

orodij učinkoviteje približajo uporabniku. Družabna omrežja, predvsem Facebook, 

postajajo tudi med slovenskimi ljubitelji športa, športniki ter drugimi športnimi 

delavci vse bolj priljubljena. Za potrebe tržnega komuniciranja jih vse pogosteje 

uporabljajo tudi SŠK. Čeprav se v zahodnem svetu blogi vse pogosteje uporabljajo v 

poslovne namene, pa se v Sloveniji poslovni blogi še niso obnesli. Le redkokatera 

slovenska podjetja se jih poslužujejo, na področju športa pa jih praktično ni. Prave 

želje po vpeljavi korporativnega bloga v SŠK na osnovi opravljenih pogovorov ni. 

Predvsem SŠK, ki se lahko pohvalijo z dobro zasnovanimi spletnimi stranmi, v 

korporativnih blogih ne vidijo dodane vrednosti, prav tako ni finančnih možnosti, da 

bi jih lahko s pomočjo zunanjih strokovnjakov učinkovito uporabljali v kontekstu 

celovitega tržnega komuniciranja. Glede na to, da so se poslovni blogi v svetu že 

obnesli ter da jih, kot je pokazala raziskava, slovenska javnost v športu sprejema z 

odobravanjem, bi se izplačalo vsaj poskusiti. 

Iluzorno bi bilo pričakovati, da lahko učinkovita uporaba tržnega komuniciranja na 

internetu rešuje večino težav v SŠK. To je zgolj kamenček v mozaiku številnih 

dejavnosti, ki se morajo uspešno prepletati in kot celota učinkovito delovati za 

dosego zastavljenih ciljev. Vsak kamenček je pomemben, tako tudi tržno 

komuniciranje na svetovnem spletu, ki ima iz dneva v dan več uporabnikov po celem 

svetu, je najcenejši medij in si morda prav zato zasluži še posebno pozornost v teh 

kriznih časih. Praksa v razvitejšem svetu, še posebej v ZDA in zahodni Evropi, je 

namreč pokazala, da lahko podjetja z učinkovito tržno strategijo na internetu veliko 

laže dosegajo zastavljene načrte. To velja tudi za področje športa. 
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Poglavitne ugotovitve magistrskega dela 

 Raziskava v letu 2011 je pokazala, da se kakovost uradnih spletnih strani 

slovenskih športnih kolektivov (SŠK) v primerjavi z oceno iz leta 2008 

izboljšuje, status najboljše spletne strani je pripadel NK Maribor. 

 Največje pomanjkljivosti uradnih spletnih strani SŠK se kažejo na področju 

multimedije v pomanjkanju ustreznih avdio-video prispevkov, ki postajajo 

zelo priljubljeni, prav tako se v SŠK še premalo poslužujejo spletne trgovine, 

ki ima vse več uporabnikov. 

 SŠK porabijo za potrebe trženja največ desetino proračuna, večinoma pa 

precej manj. Za delo na področju internetnega trženja v glavnem skrbijo 

razpoložljivi interni kadri v klubih, ki na tem področju večinoma niso dovolj 

dobro usposobljeni. 

 Športniki, drugi športni delavci in ljubitelji športa, ki uporabljajo internet, se 

vse bolj poslužujejo družabnih omrežij, pri čemer sta najbolj priljubljena 

najhitreje rastoča Facebook in Twitter. 

 V zadnjem obdobju tudi SŠK vse pogosteje uporabljajo družabna omrežja za 

potrebe tržnega komuniciranja (v glavnem Facebook in Twitter). 

 Športniki in ljubitelji športa kažejo naklonjenost vpeljavi poslovnega 

(korporativnega) bloga, prav tako so večinoma pripravljeni pri ustvarjanju le 

tega tudi sodelovati. 

 Poslovni blog se v SŠK ne uporablja, ker v njem vodilni ljudje v klubih 

pogostoma ne vidijo dodane vrednosti oz. nimajo usposobljenih kadrov, da bi 

ga lahko vpeljali kot učinkovito sredstvo za potrebe tržnega komuniciranja. 

Prav tako jim primanjkuje finančnih sredstev za angažiranje zunanjih 

strokovnjakov. 

V večini manjših slovenskih podjetij, prav tako tudi v SŠK, razmišljajo o trženju kot 

o nekakšnem nebodigatreba. Če ni denarja za plače, potem je o trženju 

brezpredmetno govoriti, večinoma napačno razmišljajo vodilni ljudje v SŠK. Prav v 
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kriznih časih se je potrebno trženju še posebej posvetiti. Seveda pa je potrebno tudi 

trženje pametno načrtovati, saj bo le tako prinašalo želene koristi. Rezultati na 

športnem področju so pri zbiranju finančnih sredstev zelo pomembni, niso pa dovolj. 

Potrebno jih je namreč unovčiti z učinkovitim tržnim komuniciranjem. Včasih je 

lahko zanimiva zgodba v kontekstu učinkovite tržne strategije pomembnejša od 

super izdelka, storitve ali recimo vrhunskega rezultata v športu. To je mogoče 

narediti z razmeroma nizkimi finančnimi sredstvi in je zagotovo koristen napotek za 

tiste, ki želijo narediti korak naprej. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA OCENO KAKOVOSTI URADNIH 

SPLETNIH STRANI ŠPORTNIH KOLEKTIVOV V SLOVENIJI 

V projektni nalogi na magistrskem študiju Gospodarskega inženiringa na Univerzi v 

Novi Gorici raziskujem kakovost uradnih spletnih strani slovenskih športnih 

kolektivov (panožne zveze so izvzete). 

Če vas šport zanima in ga spremljate tudi preko spletnih strani na internetu, vas 

prosim za sodelovanje. Naprošam vas, da na zastavljena vprašanja odgovarjate 

čimbolj objektivno. Anketa je anonimna in jo bom uporabil zgolj v raziskovalne 

namene. 

Izpolnjeno anketo mi lahko pošljete na e-naslov: markol@siol.com, po običajni pošti 

pa na naslov: Ulica M. Veluščka 22, 5250 Solkan. 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

Marko Lazar 

 

1. Spol: 
 
a) moški 
b) ženski 
 
2. Vaša starost: ____ let 
 
3. Kako pogosto spremljate spletne strani slovenskih športnih kolektivov v 
Sloveniji? 
 
a) zelo pogosto (praktično vsak dan) 
b) občasno (2-5 krat tedensko) 
c) redkokdaj (enkrat tedensko ali manj) 
 
4. Kako ste zadovoljni s trenutno kakovostjo spletnih strani slovenskih športnih 
kolektivov?  
 
a) zelo dobra 
b) dobra 
b) zadovoljiva 
c) slaba 
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5.) Kaj vam je pri spletnih straneh slovenskih športnih kolektivov najbolj všeč? 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
6.) Kaj pri spletnih straneh slovenskih športnih kolektivov pogrešate? 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
7.) Ali kupujete preko spletne trgovine? 
 
a) redno (vsak mesec) 
b) občasno (vsaj trikrat letno) 
c) redkokdaj  
d) nikoli 
 
8.) Ali prebirate reklamne oglase na spletnih straneh? 
 
a) redno 
b) občasno 
c) redkokdaj 
d) nikoli 
 
9.) Naštejte tri spletne strani športnih kolektivov v Sloveniji, za katere menite, 
da so najboljši (najboljšo pod točko 1, drugo pod točko 2, tretjo pod točko 3).  
 
1.___________________ 
2.___________________ 
3.___________________ 
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA RAZISKOVALNO NALOGO O TRŽNEM 

KOMUNICIRANJU V SŠK S POUDARKOM NA UPORABI BLOGA 

Ljubitelji športa 

1. Preko katerih medijev najpogosteje spremljate šport? 
2. Ali na internetu uporabljate družabna omrežja? Če da, katera? 
3. Ali spremljate bloge? Jih morda tudi komentirate? 
4. Kaj menite o vpeljavi poslovnega bloga v športne kolektive? Bi spremljali, 

komentirali uradne bloge vaših priljubljenih športnih kolektivov? 
 

Športniki in drugi športni delavci 

1. Ali na internetu uporabljate družabna omrežja. Če da, katera? 
2. Ali spremljate bloge? Jih morda tudi komentirate? 
3. Uporabljate družabna omrežja pri komuniciranju z vašo javnostjo? 
4. Ali podpirate vpeljavo poslovnega bloga za potrebe tržnega komuniciranja v 

vašem športnem kolektivu? Bi bili tudi sami pripravljeni sodelovati pri 
ustvarjanju takšnega bloga? 

5. Ali bi poslovni blog v vašem kolektivu prinašal kakšne koristi? Če da, katere? 
 
 

Športni kolektivi 

6. Kakšen delež proračuna namenjate trženju (delež v odstotkih)? 
7. Ali se pri trženju poslužujete tudi interneta? 
8. Koliko potrošite za trženje na internetu (odstotek od celotnega deleža za 

marketing)? 
9. Kdo v vašem kolektivu skrbi za internetno trženje?  
10. Kako izvajate trženje na internetu? Ali ste zadovoljni z učinkom internetnega 

trženja? Kakšne koristi vam prinaša? 
11. Ali uporabljate za potrebe trženja tudi družabna omrežja? Če da, katere? 
12. Kaj menite o spletnem dnevniku oz. blogu? Ali se vam zdi uporaba 

poslovnega oz. korporativnega bloga smiselna za učinkovitejše tržno 
komuniciranje vaše športne organizacije? 

13. Ali ste že razmišljali, da bi v vašem športnem kolektivu vpeljali korporativni 
blog? Če da, kako si ga predstavljate (zasnova, urednikovanje, stroški, koristi 
itd.)? 

14. Se vam zdi dvosmerna komunikacija med športniki in njihovim občinstvom 
na blogu koristna v smislu dobrega tržnega komuniciranja športnika 
posameznika in športne organizacije, ki ji pripada? 

15. Kako komentirate oz. kako bi komentirali bloge, ki nosijo ime vaše športne 
organizacije, katerih avtorji niste vi, ampak drugi? Jih podpirate? Ali morda 
takšne bloge spremljate oz. jih komentirate? 
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PRILOGA 3: POROČILO O VREDNOTENJU URADNIH SPLETNIH 

STRANI SŠK V PROGRAMU DEXi 

DEXi SŠK-OCENA 2011.dxi 22.3.2012 Stran 1
 Drevo kriterijev
 Kriterij Opis
 Ocena spletnih strani SŠK 2011 Ocena uradnih spletnih strani slovenskih športnih kolektivov

Izgled
Preglednost
Animacija
Zanimivost

Vsebina
Tekst

Predstavitev
Obseg predstavitve
Kakovost predstavitve
Večjezičnost predstavitve

Novice
Obseg novic
Ažurnost novic
Kakovost novic

Reportaže-intervjuji
Obseg reportaž-intervjujev
Kakovost reportaž-intervjujev

Multimedija
Fotografija

Obseg fotografije
Ažurnost fotografije
Kakovost fotografije

Avdio
Obseg avdio 
Ažurnost avdio
Kakovost avdio

Video
Obseg video
Ažurnost video
Kakovost video

Dodatki
Spletna trgovina
Forumi
Ankete
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DEXi SŠK-OCENA 2011.dxi 22.3.2012 Stran 2
 Zaloge vrednosti
 Kriterij Zaloga vrednosti
 Ocena spletnih strani SŠK 2011 slaba; zadovoljiva; dobra; zelo dobra; odlična

Izgled slabo; zadovoljivo; dobro; zelo dobro
Preglednost slabo; zadovoljivo; dobro
Animacija slabo; zadovoljivo; dobro
Zanimivost slabo; zadovoljivo; dobro

Vsebina slabo; zadovoljivo; dobro; zelo dobro
Tekst slabo; zadovoljivo; dobro; zelo dobro

Predstavitev slabo; zadovoljivo; dobro
Obseg predstavitve slabo; zadovoljivo; dobro
Kakovost predstavitve slabo; zadovoljivo; dobro
Večjezičnost predstavitve slabo; zadovoljivo; dobro

Novice slabo; zadovoljivo; dobro
Obseg novic slabo; zadovoljivo; dobro
Ažurnost novic slabo; zadovoljivo; dobro
Kakovost novic slabo; zadovoljivo; dobro

Reportaže-intervjuji slabo; zadovoljivo; dobro
Obseg reportaž-intervjujev slabo; zadovoljivo; dobro
Kakovost reportaž-intervjujev slabo; zadovoljivo; dobro

Multimedija slabo; zadovoljivo; dobro; zelo dobro
Fotografija slabo; zadovoljivo; dobro

Obseg fotografije slabo; zadovoljivo; dobro
Ažurnost fotografije slabo; zadovoljivo; dobro
Kakovost fotografije slabo; zadovoljivo; dobro

Avdio slabo; zadovoljivo; dobro
Obseg avdio slabo; zadovoljivo; dobro
Ažurnost avdio slabo; zadovoljivo; dobro
Kakovost avdio slabo; zadovoljivo; dobro

Video slabo; zadovoljivo; dobro
Obseg video slabo; zadovoljivo; dobro
Ažurnost video slabo; zadovoljivo; dobro
Kakovost video slabo; zadovoljivo; dobro

Dodatki slabo; zadovoljivo; dobro; zelo dobro
Spletna trgovina slabo; zadovoljivo; dobro
Forumi slabo; zadovoljivo; dobro
Ankete slabo; zadovoljivo; dobro
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DEXi SŠK-OCENA 2011.dxi 22.3.2012 Stran 3
 Ocena spletnih strani SŠK 2011
 Ocena uradnih spletnih strani slovenskih športnih kolektivov
 1. slaba
2. zadovoljiva
3. dobra
4. zelo dobra
5. odlična
 
Izgled
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
4. zelo dobro
 
Preglednost
 1. slabo spletna stran je nepregledna, do željenih vsebin je težko dostopati
2. zadovoljivo spletna stran je dokaj pregledna
3. dobro spletna stran je zelo pregledna, do želenih vsebin je možno dostopati enostavno
 
Animacija
 1. slabo spletna stran ne vsebuje animacije
2. zadovoljivo spletna stran vsebuje animacijo, a ni preveč kakovostna
3. dobro spletna stran vsebuje zelo dobro animacijo
 
Zanimivost
 1. slabo grafična podoba spletne strani ni privlačna
2. zadovoljivo grafična podoba spletne strani je razmeroma privlačna
3. dobro grafična podoba spletne strani je privlačna, izvirna
 
Vsebina
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
4. zelo dobro
 
Tekst
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
4. zelo dobro
 
Predstavitev
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
 
Obseg predstavitve
 1. slabo predstavitve kolektiva ni oz. je premalo obsežna
2. zadovoljivo predstavitev kolektiva zajema člansko in mlajše selekcije, zgodovino, a ni dovolj obsežna
3. dobro predstavitev kolektiva zajema člansko in mlajše selekcije, zgodovino kolektiva, je dovolj obsežna
 
Kakovost predstavitve
 1. slabo predstavitev SŠK je slabše zasnovana, neažurirana
2. zadovoljivo predstavitev SŠK je dokaj dobro zasnovana in ažurirana, občasno se pojavljajo napake
3. dobro predstavitev SŠK je dobro zasnovana in ažurirana, ne vsebuje večjih napak
 
Večjezičnost predstavitve
 1. slabo predstavitev SŠK ni podana v vsaj enem svetovnem jeziku
2. zadovoljivo predstavitev SŠK je podana v vsaj enem svetovnem jeziku, a ni na zadovoljivi ravni
3. dobro predstavtev SŠK je dovolj dobro podana v vsaj enem svetovnem jeziku
 
Novice
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
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DEXi SŠK-OCENA 2011.dxi 22.3.2012 Stran 4
 Obseg novic
 1. slabo spletna stran v povprečju ponuja novice manj kot tri dni tedensko
2. zadovoljivo spletna stran v povprečju ponuja novice vsaj tri dni tedensko
3. dobro spletna stran v povprečju ponuja novice vsaj pet dni v tednu
 
Ažurnost novic
 1. slabo novice niso ažurne, v povprečju so objavljene kasneje kot v dveh dneh
2. zadovoljivo novice so razmeroma ažurne, v povprečju so objavljene naslednji dan
3. dobro novice so ažurne, v povprečju so objavljene še isti dan
 
Kakovost novic
 1. slabo novice so nezanimive, prisotne so slovnične napake
2. zadovoljivo novice so razmeroma zanimive, z manjšimi slovničnimi napakami
3. dobro novice so zanimive, brez slovničnih napak
 
Reportaže-intervjuji
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
 
Obseg reportaž-intervjujev
 1. slabo spletna stran vsebuje manj kot dve reportaži oz. intervjuja mesečno
2. zadovoljivo spletna stran vsebuje vsaj dve reportaži oz. intervjuja mesečno
3. dobro spletna stran vsebuje vsaj eno reportažo oz. intervju tedensko
 
Kakovost reportaž-intervjujev
 1. slabo intervjuji-reportaže niso zanimivi, imajo veliko slovničnih napak
2. zadovoljivo intervjuji-reportaže so dokaj zanimivi in ažurni, občasno se pojavljajo slovnične napake
3. dobro intervjuji-reportaže so zanimivi, ažurni,  brez slovničnih napak
 
Multimedija
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
4. zelo dobro
 
Fotografija
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
 
Obseg fotografije
 1. slabo spletna stran vsebuje manj kot 10 fotografij
2. zadovoljivo spletna stran vsebuje vsaj 10 fotografij in manj kot 20
3. dobro spletna stran vsebuje vsaj 20 fotografij
 
Ažurnost fotografije
 1. slabo aktualne fotografije niso objavljene vsak teden
2. zadovoljivo vsak teden je na spletni strani objavljena vsaj ena aktualna fotografija in manj kot 3
3. dobro vsak teden so na spletni strani objavljene vsaj 3 aktualne fotografije
 
Kakovost fotografije
 1. slabo fotografije so večinoma nezanimive, slabše resolucije, akcijskih (v gibanju) ni oz. jih je zelo malo
2. zadovoljivo fotografije so razmeroma zanimive, dokaj dobre resolucije, manj kot tretjina jih je akcijskih
3. dobro fotografije so zanimive, dovolj dobre resolucije, vsaj tretjina je akcijskih
 
Avdio
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
 
Obseg avdio 
 1. slabo spletna stran vsebuje manj kot dva avdio prispevka mesečno
2. zadovoljivo spletna stran vsebuje vsaj dva avdio prispevka mesečno, a ne vsaj enega tedensko
3. dobro spletna stran vsebuje vsaj en avdio prispevek tedensko
 

 



74 

 

DEXi SŠK-OCENA 2011.dxi 22.3.2012 Stran 5
 Ažurnost avdio
 1. slabo video prispevek ni aktualen, objavljen je kasneje kot v dveh dneh
2. zadovoljivo video prispevek je dokaj aktualen, objavljen je v vsaj dveh dneh, a ne isti dan
3. dobro video prispevek govori o aktualnih dogodkih, objavljen je na dan dogodka
 
Kakovost avdio
 1. slabo avdio prispevek ni zanimiv, posnetek je slabše kakovosti
2. zadovoljivo avdio prispevek je razmeroma zanimiv, posnetek ni najboljše kakovosti
3. dobro avdio prispevek je zanimiv, posnetek je kakovosten
 
Video
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
 
Obseg video
 1. slabo spletna stran vsebuje manj kot dva video prispevka mesečno
2. zadovoljivo spletna stran vsebuje vsaj dva video prispevka mesečno, a ne vsak teden
3. dobro spletna stran vsebuje vsaj en video prispevek tedensko
 
Ažurnost video
 1. slabo video prispevek je objavljen kasneje kot v dveh dneh
2. zadovoljivo video prispevek je objavljen nakasneje v dveh dneh, a ne isti dan
3. dobro video prispevek je aktualen in objavljen še isti dan
 
Kakovost video
 1. slabo video prispevek ni zanimiv, tehnično je slabše kakovosti
2. zadovoljivo video prispevek je razmeroma zanimiv, tehnično je povprečne kakovosti
3. dobro video prispevek je zanimiv, tehnično je dovolj dobre kakovosti
 
Dodatki
 1. slabo
2. zadovoljivo
3. dobro
4. zelo dobro
 
Spletna trgovina
 1. slabo spletna stran ne vsebuje spletne trgovine
2. zadovoljivo spletna stran vsebuje spletno trgovino, a manjšega obega, nezanimiva
3. dobro spletna stran vsebuje dobro spletno trgovino, dovolj obsežno in zanimivo
 
Forumi
 1. slabo spletna stran ne vsebuje foruma
2. zadovoljivo spletna stran vsebuje forume, ki so slabše obiskani
3. dobro spletna stran vsebuje zanimive, dobro obiskane forume
 
Ankete
 1. slabo spletna stran ne vsebuje anket
2. zadovoljivo spletna stran vsebuje ankete, a ne vsak teden
3. dobro Spletna stran vsebuje tedensko vsaj eno anketo
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 Tabele odločitvenih pravil
  Izgled Vsebina Dodatki Ocena spletnih strani SŠK 2011
  25% 50% 25%  
 1 slabo slabo <=zadovoljivo slaba

2 <=zadovoljivo slabo slabo slaba
3 slabo <=zadovoljivo dobro zadovoljiva
4 <=zadovoljivo slabo >=dobro zadovoljiva
5 <=dobro slabo dobro zadovoljiva
6 slabo zadovoljivo <=dobro zadovoljiva
7 slabo zadovoljivo:dobro slabo zadovoljiva
8 <=zadovoljivo zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljiva
9 <=dobro zadovoljivo slabo zadovoljiva

10 zadovoljivo slabo >=zadovoljivo zadovoljiva
11 zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljiva
12 zadovoljivo:dobro slabo zadovoljivo:dobro zadovoljiva
13 >=zadovoljivo slabo zadovoljivo zadovoljiva
14 dobro slabo <=dobro zadovoljiva
15 dobro <=zadovoljivo slabo zadovoljiva
16 >=dobro slabo <=zadovoljivo zadovoljiva
17 slabo zadovoljivo:dobro zelo dobro dobra
18 <=dobro zadovoljivo zelo dobro dobra
19 slabo dobro >=zadovoljivo dobra
20 slabo >=dobro zadovoljivo dobra
21 <=zadovoljivo dobro zadovoljivo:dobro dobra
22 <=dobro dobro zadovoljivo dobra
23 slabo zelo dobro <=zadovoljivo dobra
24 <=zadovoljivo zelo dobro slabo dobra
25 zadovoljivo zadovoljivo:dobro dobro dobra
26 zadovoljivo:dobro zadovoljivo >=dobro dobra
27 >=zadovoljivo zadovoljivo dobro dobra
28 zadovoljivo dobro <=dobro dobra
29 zadovoljivo >=dobro slabo dobra
30 zadovoljivo:dobro dobro <=zadovoljivo dobra
31 >=zadovoljivo dobro slabo dobra
32 dobro <=zadovoljivo zelo dobro dobra
33 >=dobro slabo zelo dobro dobra
34 dobro zadovoljivo >=zadovoljivo dobra
35 dobro zadovoljivo:dobro zadovoljivo dobra
36 >=dobro zadovoljivo zadovoljivo:dobro dobra
37 zelo dobro slabo >=dobro dobra
38 zelo dobro <=zadovoljivo dobro dobra
39 zelo dobro zadovoljivo <=dobro dobra
40 zelo dobro zadovoljivo:dobro slabo dobra
41 <=zadovoljivo zelo dobro >=dobro zelo dobra
42 <=dobro zelo dobro dobro zelo dobra
43 zadovoljivo >=dobro zelo dobro zelo dobra
44 >=zadovoljivo dobro zelo dobro zelo dobra
45 zadovoljivo zelo dobro >=zadovoljivo zelo dobra
46 zadovoljivo:dobro zelo dobro zadovoljivo:dobro zelo dobra
47 >=zadovoljivo zelo dobro zadovoljivo zelo dobra
48 dobro >=dobro dobro zelo dobra
49 >=dobro dobro >=dobro zelo dobra
50 dobro zelo dobro <=dobro zelo dobra
51 >=dobro zelo dobro <=zadovoljivo zelo dobra
52 zelo dobro zadovoljivo:dobro zelo dobro zelo dobra
53 zelo dobro dobro >=zadovoljivo zelo dobra
54 zelo dobro >=dobro zadovoljivo zelo dobra
55 >=dobro zelo dobro zelo dobro odlična
56 zelo dobro zelo dobro >=dobro odlična
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   Preglednost Animacija Zanimivost Izgled
  50% 21% 29%  
 1 slabo slabo <=zadovoljivo slabo

2 slabo <=zadovoljivo slabo slabo
3 slabo <=zadovoljivo dobro zadovoljivo
4 slabo zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
5 slabo >=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
6 slabo dobro <=zadovoljivo zadovoljivo
7 <=zadovoljivo dobro slabo zadovoljivo
8 zadovoljivo slabo <=zadovoljivo zadovoljivo
9 zadovoljivo * slabo zadovoljivo

10 <=zadovoljivo dobro dobro dobro
11 zadovoljivo * dobro dobro
12 >=zadovoljivo slabo dobro dobro
13 zadovoljivo >=zadovoljivo >=zadovoljivo dobro
14 >=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo dobro
15 dobro slabo * dobro
16 dobro <=zadovoljivo <=zadovoljivo dobro
17 dobro * slabo dobro
18 dobro >=zadovoljivo dobro zelo dobro
19 dobro dobro >=zadovoljivo zelo dobro
 
  Tekst Multimedija Vsebina
  50% 50%  
 1 slabo <=zadovoljivo slabo

2 <=zadovoljivo slabo slabo
3 slabo dobro zadovoljivo
4 zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
5 dobro slabo zadovoljivo
6 <=dobro zelo dobro dobro
7 zadovoljivo:dobro >=dobro dobro
8 >=zadovoljivo dobro dobro
9 dobro >=zadovoljivo dobro

10 >=dobro zadovoljivo:dobro dobro
11 zelo dobro <=dobro dobro
12 zelo dobro zelo dobro zelo dobro
 
  Predstavitev Novice Reportaže-intervjuji Tekst
  33% 33% 33%  
 1 slabo slabo slabo slabo

2 slabo slabo >=zadovoljivo zadovoljivo
3 slabo <=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
4 <=zadovoljivo slabo zadovoljivo zadovoljivo
5 slabo zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
6 slabo >=zadovoljivo slabo zadovoljivo
7 <=zadovoljivo zadovoljivo slabo zadovoljivo
8 zadovoljivo slabo <=zadovoljivo zadovoljivo
9 zadovoljivo <=zadovoljivo slabo zadovoljivo

10 >=zadovoljivo slabo slabo zadovoljivo
11 slabo >=zadovoljivo dobro dobro
12 <=zadovoljivo zadovoljivo dobro dobro
13 slabo dobro >=zadovoljivo dobro
14 <=zadovoljivo dobro zadovoljivo dobro
15 zadovoljivo <=zadovoljivo dobro dobro
16 >=zadovoljivo slabo dobro dobro
17 zadovoljivo zadovoljivo >=zadovoljivo dobro
18 zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo dobro
19 >=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo dobro
20 zadovoljivo dobro <=zadovoljivo dobro
21 >=zadovoljivo dobro slabo dobro
22 dobro slabo >=zadovoljivo dobro
23 dobro <=zadovoljivo zadovoljivo dobro
24 dobro zadovoljivo <=zadovoljivo dobro
25 dobro >=zadovoljivo slabo dobro
26 >=zadovoljivo dobro dobro zelo dobro
27 dobro >=zadovoljivo dobro zelo dobro
28 dobro dobro >=zadovoljivo zelo dobro
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   Obseg predstavitve Kakovost predstavitve Večjezičnost predstavitve Predstavitev
  36% 45% 18%  
 1 slabo slabo * slabo

2 slabo <=zadovoljivo slabo slabo
3 <=zadovoljivo slabo <=zadovoljivo slabo
4 slabo >=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
5 <=zadovoljivo zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
6 * zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
7 slabo dobro * zadovoljivo
8 <=zadovoljivo dobro slabo zadovoljivo
9 zadovoljivo <=zadovoljivo dobro zadovoljivo

10 >=zadovoljivo slabo dobro zadovoljivo
11 zadovoljivo zadovoljivo * zadovoljivo
12 zadovoljivo >=zadovoljivo slabo zadovoljivo
13 >=zadovoljivo zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
14 dobro slabo * zadovoljivo
15 dobro <=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
16 >=zadovoljivo dobro >=zadovoljivo dobro
17 dobro >=zadovoljivo dobro dobro
18 dobro dobro * dobro
 
  Obseg novic Ažurnost novic Kakovost novic Novice
  33% 33% 33%  
 1 slabo slabo <=zadovoljivo slabo

2 slabo <=zadovoljivo slabo slabo
3 <=zadovoljivo slabo slabo slabo
4 slabo * dobro zadovoljivo
5 <=zadovoljivo <=zadovoljivo dobro zadovoljivo
6 * slabo dobro zadovoljivo
7 slabo >=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
8 <=zadovoljivo zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
9 <=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo

10 * zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
11 slabo dobro * zadovoljivo
12 <=zadovoljivo dobro <=zadovoljivo zadovoljivo
13 * dobro slabo zadovoljivo
14 zadovoljivo <=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
15 zadovoljivo * zadovoljivo zadovoljivo
16 >=zadovoljivo slabo >=zadovoljivo zadovoljivo
17 >=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
18 zadovoljivo zadovoljivo * zadovoljivo
19 zadovoljivo >=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
20 >=zadovoljivo zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
21 >=zadovoljivo >=zadovoljivo slabo zadovoljivo
22 dobro slabo * zadovoljivo
23 dobro <=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
24 dobro * slabo zadovoljivo
25 >=zadovoljivo dobro dobro dobro
26 dobro >=zadovoljivo dobro dobro
27 dobro dobro >=zadovoljivo dobro
 
  Obseg reportaž-intervjujev Kakovost reportaž-intervjujev Reportaže-intervjuji
  50% 50%  
 1 slabo <=zadovoljivo slabo
2 <=zadovoljivo slabo slabo
3 slabo dobro zadovoljivo
4 zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
5 dobro slabo zadovoljivo
6 >=zadovoljivo dobro dobro
7 dobro >=zadovoljivo dobro
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   Fotografija Avdio Video Multimedija
  33% 33% 33%  
 1 slabo slabo slabo slabo

2 slabo slabo >=zadovoljivo zadovoljivo
3 slabo <=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
4 <=zadovoljivo slabo zadovoljivo zadovoljivo
5 slabo zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
6 slabo >=zadovoljivo slabo zadovoljivo
7 <=zadovoljivo zadovoljivo slabo zadovoljivo
8 zadovoljivo slabo <=zadovoljivo zadovoljivo
9 zadovoljivo <=zadovoljivo slabo zadovoljivo

10 >=zadovoljivo slabo slabo zadovoljivo
11 slabo >=zadovoljivo dobro dobro
12 <=zadovoljivo zadovoljivo dobro dobro
13 slabo dobro >=zadovoljivo dobro
14 <=zadovoljivo dobro zadovoljivo dobro
15 zadovoljivo <=zadovoljivo dobro dobro
16 >=zadovoljivo slabo dobro dobro
17 zadovoljivo zadovoljivo >=zadovoljivo dobro
18 zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo dobro
19 >=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo dobro
20 zadovoljivo dobro <=zadovoljivo dobro
21 >=zadovoljivo dobro slabo dobro
22 dobro slabo >=zadovoljivo dobro
23 dobro <=zadovoljivo zadovoljivo dobro
24 dobro zadovoljivo <=zadovoljivo dobro
25 dobro >=zadovoljivo slabo dobro
26 >=zadovoljivo dobro dobro zelo dobro
27 dobro >=zadovoljivo dobro zelo dobro
28 dobro dobro >=zadovoljivo zelo dobro
 
  Obseg fotografije Ažurnost fotografije Kakovost fotografije Fotografija
  33% 33% 33%  
 1 slabo slabo <=zadovoljivo slabo

2 slabo <=zadovoljivo slabo slabo
3 <=zadovoljivo slabo slabo slabo
4 slabo * dobro zadovoljivo
5 <=zadovoljivo <=zadovoljivo dobro zadovoljivo
6 * slabo dobro zadovoljivo
7 slabo >=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
8 <=zadovoljivo zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
9 <=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo

10 * zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
11 slabo dobro * zadovoljivo
12 <=zadovoljivo dobro <=zadovoljivo zadovoljivo
13 * dobro slabo zadovoljivo
14 zadovoljivo <=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
15 zadovoljivo * zadovoljivo zadovoljivo
16 >=zadovoljivo slabo >=zadovoljivo zadovoljivo
17 >=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
18 zadovoljivo zadovoljivo * zadovoljivo
19 zadovoljivo >=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
20 >=zadovoljivo zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
21 >=zadovoljivo >=zadovoljivo slabo zadovoljivo
22 dobro slabo * zadovoljivo
23 dobro <=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
24 dobro * slabo zadovoljivo
25 >=zadovoljivo dobro dobro dobro
26 dobro >=zadovoljivo dobro dobro
27 dobro dobro >=zadovoljivo dobro
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   Obseg avdio Ažurnost avdio Kakovost avdio Avdio
  33% 33% 33%  
 1 slabo slabo <=zadovoljivo slabo

2 slabo <=zadovoljivo slabo slabo
3 <=zadovoljivo slabo slabo slabo
4 slabo * dobro zadovoljivo
5 <=zadovoljivo <=zadovoljivo dobro zadovoljivo
6 * slabo dobro zadovoljivo
7 slabo >=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
8 <=zadovoljivo zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
9 <=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo

10 * zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
11 slabo dobro * zadovoljivo
12 <=zadovoljivo dobro <=zadovoljivo zadovoljivo
13 * dobro slabo zadovoljivo
14 zadovoljivo <=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
15 zadovoljivo * zadovoljivo zadovoljivo
16 >=zadovoljivo slabo >=zadovoljivo zadovoljivo
17 >=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
18 zadovoljivo zadovoljivo * zadovoljivo
19 zadovoljivo >=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
20 >=zadovoljivo zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
21 >=zadovoljivo >=zadovoljivo slabo zadovoljivo
22 dobro slabo * zadovoljivo
23 dobro <=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
24 dobro * slabo zadovoljivo
25 >=zadovoljivo dobro dobro dobro
26 dobro >=zadovoljivo dobro dobro
27 dobro dobro >=zadovoljivo dobro
 
  Obseg video Ažurnost video Kakovost video Video
  33% 33% 33%  
 1 slabo slabo <=zadovoljivo slabo

2 slabo <=zadovoljivo slabo slabo
3 <=zadovoljivo slabo slabo slabo
4 slabo * dobro zadovoljivo
5 <=zadovoljivo <=zadovoljivo dobro zadovoljivo
6 * slabo dobro zadovoljivo
7 slabo >=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
8 <=zadovoljivo zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
9 <=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo

10 * zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
11 slabo dobro * zadovoljivo
12 <=zadovoljivo dobro <=zadovoljivo zadovoljivo
13 * dobro slabo zadovoljivo
14 zadovoljivo <=zadovoljivo >=zadovoljivo zadovoljivo
15 zadovoljivo * zadovoljivo zadovoljivo
16 >=zadovoljivo slabo >=zadovoljivo zadovoljivo
17 >=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
18 zadovoljivo zadovoljivo * zadovoljivo
19 zadovoljivo >=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
20 >=zadovoljivo zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
21 >=zadovoljivo >=zadovoljivo slabo zadovoljivo
22 dobro slabo * zadovoljivo
23 dobro <=zadovoljivo <=zadovoljivo zadovoljivo
24 dobro * slabo zadovoljivo
25 >=zadovoljivo dobro dobro dobro
26 dobro >=zadovoljivo dobro dobro
27 dobro dobro >=zadovoljivo dobro
 
  Spletna trgovina Forumi Ankete Dodatki
  33% 33% 33%  
 1 <=zadovoljivo * * slabo
2 * <=zadovoljivo * slabo
3 * * <=zadovoljivo slabo
4 dobro dobro dobro zelo dobro
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 Povprečne uteži
 Kriterij Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
 Ocena spletnih strani SŠK 2011

Izgled 25 25 25 25
Preglednost 50 13 50 13
Animacija 21 5 21 5
Zanimivost 29 7 29 7

Vsebina 50 50 50 50
Tekst 50 25 50 25

Predstavitev 33 8 33 8
Obseg predstavitve 36 3 36 3
Kakovost predstavitve 45 4 45 4
Večjezičnost predstavitve 18 2 18 2

Novice 33 8 33 8
Obseg novic 33 3 33 3
Ažurnost novic 33 3 33 3
Kakovost novic 33 3 33 3

Reportaže-intervjuji 33 8 33 8
Obseg reportaž-intervjujev 50 4 50 4
Kakovost reportaž-intervjujev 50 4 50 4

Multimedija 50 25 50 25
Fotografija 33 8 33 8

Obseg fotografije 33 3 33 3
Ažurnost fotografije 33 3 33 3
Kakovost fotografije 33 3 33 3

Avdio 33 8 33 8
Obseg avdio 33 3 33 3
Ažurnost avdio 33 3 33 3
Kakovost avdio 33 3 33 3

Video 33 8 33 8
Obseg video 33 3 33 3
Ažurnost video 33 3 33 3
Kakovost video 33 3 33 3

Dodatki 25 25 25 25
Spletna trgovina 33 8 33 8
Forumi 33 8 33 8
Ankete 33 8 33 8
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 Rezultati vrednotenja
 Kriterij NK Maribor HK Olimpija KK Olimpija RK Celje HK Jesenice
 Ocena spletnih strani SŠK 2011 odlična slaba zelo dobra dobra dobra

Izgled zelo dobro zadovoljivo zelo dobro dobro dobro
Preglednost dobro zadovoljivo dobro zadovoljivo zadovoljivo
Animacija zadovoljivo slabo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Zanimivost dobro zadovoljivo dobro zadovoljivo zadovoljivo

Vsebina zelo dobro slabo zelo dobro dobro dobro
Tekst zelo dobro slabo zelo dobro dobro zelo dobro

Predstavitev dobro slabo dobro dobro zadovoljivo
Obseg predstavitve dobro slabo dobro dobro dobro
Kakovost predstavitve dobro zadovoljivo dobro dobro zadovoljivo
Večjezičnost predstavitve slabo slabo dobro dobro slabo

Novice dobro slabo dobro zadovoljivo dobro
Obseg novic dobro slabo dobro slabo dobro
Ažurnost novic dobro zadovoljivo dobro zadovoljivo dobro
Kakovost novic dobro slabo dobro zadovoljivo zadovoljivo

Reportaže-intervjuji dobro slabo dobro slabo dobro
Obseg reportaž-intervjujev dobro slabo dobro slabo dobro
Kakovost reportaž-intervjujev dobro slabo zadovoljivo slabo zadovoljivo

Multimedija zelo dobro zadovoljivo zelo dobro zelo dobro dobro
Fotografija dobro zadovoljivo dobro dobro dobro

Obseg fotografije dobro zadovoljivo dobro dobro dobro
Ažurnost fotografije dobro slabo dobro dobro dobro
Kakovost fotografije dobro zadovoljivo dobro zadovoljivo zadovoljivo

Avdio zadovoljivo slabo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Obseg avdio zadovoljivo slabo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Ažurnost avdio zadovoljivo slabo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Kakovost avdio zadovoljivo slabo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo

Video dobro slabo dobro dobro zadovoljivo
Obseg video dobro slabo zadovoljivo dobro zadovoljivo
Ažurnost video dobro slabo dobro dobro dobro
Kakovost video dobro slabo dobro zadovoljivo zadovoljivo

Dodatki zelo dobro slabo slabo slabo slabo
Spletna trgovina dobro slabo dobro zadovoljivo dobro
Forumi dobro slabo slabo slabo slabo
Ankete dobro slabo dobro dobro dobro
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  Kriterij NK Olimpija OK ACH Bled ND Gorica RK Krim NK Domžale
 Ocena spletnih strani SŠK 2011 dobra dobra dobra dobra dobra

Izgled zadovoljivo dobro zelo dobro zelo dobro zadovoljivo
Preglednost zadovoljivo zadovoljivo dobro dobro zadovoljivo
Animacija slabo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo slabo
Zanimivost zadovoljivo zadovoljivo dobro dobro zadovoljivo

Vsebina dobro dobro dobro zadovoljivo dobro
Tekst zelo dobro dobro zelo dobro zadovoljivo zelo dobro

Predstavitev zadovoljivo dobro dobro zadovoljivo zadovoljivo
Obseg predstavitve dobro dobro dobro zadovoljivo zadovoljivo
Kakovost predstavitve zadovoljivo dobro dobro zadovoljivo zadovoljivo
Večjezičnost predstavitve slabo dobro dobro slabo slabo

Novice dobro zadovoljivo dobro zadovoljivo dobro
Obseg novic dobro zadovoljivo dobro slabo dobro
Ažurnost novic dobro zadovoljivo dobro zadovoljivo dobro
Kakovost novic zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo dobro

Reportaže-intervjuji dobro slabo zadovoljivo slabo dobro
Obseg reportaž-intervjujev dobro slabo zadovoljivo slabo dobro
Kakovost reportaž-intervjujev zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo dobro

Multimedija zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Fotografija dobro dobro zadovoljivo zadovoljivo dobro

Obseg fotografije dobro dobro zadovoljivo zadovoljivo dobro
Ažurnost fotografije dobro dobro zadovoljivo slabo dobro
Kakovost fotografije zadovoljivo zadovoljivo dobro zadovoljivo dobro

Avdio slabo slabo slabo slabo slabo
Obseg avdio slabo slabo slabo slabo slabo
Ažurnost avdio slabo slabo slabo slabo slabo
Kakovost avdio slabo slabo slabo slabo slabo

Video slabo slabo slabo slabo slabo
Obseg video slabo slabo slabo slabo slabo
Ažurnost video slabo slabo slabo slabo slabo
Kakovost video slabo slabo slabo slabo slabo

Dodatki slabo slabo slabo slabo slabo
Spletna trgovina slabo zadovoljivo slabo slabo dobro
Forumi dobro slabo slabo slabo slabo
Ankete dobro slabo zadovoljivo slabo zadovoljivo
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DEXi SŠK-OCENA 2011.dxi 22.3.2012 Stran 14
  Kriterij OK Salonit KK Krka OK Branik MB RK Cimos KP
 Ocena spletnih strani SŠK 2011 zadovoljiva zadovoljiva zadovoljiva dobra

Izgled zadovoljivo dobro dobro zadovoljivo
Preglednost zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Animacija slabo zadovoljivo zadovoljivo slabo
Zanimivost zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo

Vsebina zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo dobro
Tekst zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo dobro

Predstavitev zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Obseg predstavitve zadovoljivo dobro zadovoljivo zadovoljivo
Kakovost predstavitve zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Večjezičnost predstavitve slabo slabo slabo dobro

Novice zadovoljivo zadovoljivo slabo zadovoljivo
Obseg novic zadovoljivo zadovoljivo slabo zadovoljivo
Ažurnost novic zadovoljivo zadovoljivo slabo dobro
Kakovost novic zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo

Reportaže-intervjuji slabo slabo slabo zadovoljivo
Obseg reportaž-intervjujev slabo slabo slabo zadovoljivo
Kakovost reportaž-intervjujev zadovoljivo zadovoljivo slabo zadovoljivo

Multimedija zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Fotografija dobro zadovoljivo dobro zadovoljivo

Obseg fotografije dobro zadovoljivo dobro dobro
Ažurnost fotografije zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo zadovoljivo
Kakovost fotografije dobro zadovoljivo dobro zadovoljivo

Avdio slabo slabo slabo slabo
Obseg avdio slabo slabo slabo slabo
Ažurnost avdio slabo slabo slabo slabo
Kakovost avdio slabo slabo slabo slabo

Video slabo slabo slabo slabo
Obseg video slabo slabo slabo slabo
Ažurnost video slabo slabo slabo slabo
Kakovost video zadovoljivo slabo slabo slabo

Dodatki slabo slabo slabo slabo
Spletna trgovina slabo zadovoljivo slabo slabo
Forumi slabo slabo slabo slabo
Ankete slabo slabo slabo slabo
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PRILOGA 4: MOSS - OBISKANOST SLOVENSKIH SPLETNIH STRANI V 

SEPTEMBRU 2011 
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