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POVZETEK
Nogomet že dlje časa ni več samo športna panoga, zato diplomsko delo raziskuje vpliv
politike in gospodarstva na upravljanje nogometnih klubov. Preplet subkjetov iz politične,
športne in gospodarske sfere je tako močan, da je meja med športom ter gospodarstvom
zaradi ogromne količine kapitala in vpliva politike zelo tanka ali celo izbrisana. Poleg tega je
mogoče sklepati, da je v današnjem nogometu pomembnost financ dosegla in mogoče celo
presegla pomembnost samih športnih rezultatov. V diplomski nalogi se sprašujem, kaj vse
poleg športnih rezultatov vpliva na okolje športne organizacije in ali sta se razvoj in
sprememba vodenja nogometnih klubov v Italiji zgodila predvsem zaradi uspešne ter
učinkovite politike in ogromne moči kapitala.
Skušal bom predstaviti razliko med stanjem nogometnih klubov v preteklosti in sedanjosti.
Nogomet kot šport in nogomet kot poslovna priložnost vsebujeta pravila obnašanja, za
katera je zaželjeno, da se upoštevajo. Pričakovanja o pravičnem poslovanju kluba bi morali
enačiti s pričakovanji o moralnem ravnanju na igrišču, vendar zaradi političnih in
gospodarskih vplivov ni vedno tako. Globalno na nogomet vplivajo regionalne in nacionalne
razlike ter osebne okoliščine, kar otežuje objektivno etično linijo. Etične standarde je težko
jasno opredeliti, vendar etika zaznamuje naša dejanja veliko bolj kot bo pravo kadarkoli. V
obdobju trženja nogometne industrije smo priča postopni neustreznosti nekaterih
strokovnjakov. Vloge vodij so se postopoma začele spreminjati predvsem zaradi neizogibnih
gospodarskih in finančnih interesov.
Ključne besede: šport, nogomet, politika, gospodarstvo, kapital, etika
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SUMMARY
THE IMPACT OF POLITICS AND ECONOMY ON FOOTBALL CLUBS MANEGEMENT
IN ITALY
Football is no longer only a sport nowadays, therefore this thesis wants to analize the
influence of politics and economy on the management of football clubs. The intertwining of
the political, sports and economical spheres is so strong that, due to the huge amounts of
capital and the impact of policy, the "border" between sports and economy is very thin or
barely visible. This seems to suggest that in today's football the importance of finances is
surpassing the importance of sports results. We wonder what, besides sports results, can
have an impact on the environment of sports organizations and wheather the development
or change of management of football clubs in Italy occurred mainly due to the effective and
efficient policies and the huge power of capital.
I will try to present the difference between the state of football club in the past and the
present. Football as a sport and football as a business have determined rules of behavior,
which have to be followed. Expectations for a fair management of a club should be equated
with the expectations for a moral conduction of the matches, but due to the political and
economical impact, it does not always happen. Global football is being affected by regional
and national differences as well as personal circumstances, making it difficult for the survival
of the objective ethical line. It is difficult to clearly define ethical standards, but ethics is
marked by our actions much more than the law, at any time. In the postmarketing football
industry, we are witnessing the gradual inadequacy of some experts. The role of the leaders
has gradually started to change mainly due to the inevitable economical and financial
interests.
Key words: Sport, football, politics, economy, capital, ethic
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1 UVOD
Skoraj zagotovo ni človeka, ki v življenju ne bi brcnil žoge. “Žoga je droga” se glasijo napisi
na zidovih osnovnih šol po Sloveniji in širše. Šolski in športni sistem v otrokovo življenje
vstopata istočasno. Statistike kažejo, da je med vsemi športnimi rekviziti najbolj zaželena
nogometna žoga. Vzrokov, zakaj je tako, je ogromno. K prepoznavnosti nogometa najbolj
prispeva popularnost tega športa. Asociacije na nogomet je dandanes mogoče zaslediti na
vsakem koraku.
Glavni cilj nogometne igre je zadetek oziroma gol. Poleg žoge so za igro potrebni dve
nasprotni moštvi in površina. Glede na število igralcev in tip površine poznamo več vrst
nogometne igre. Njene različne oblike so nedvomno drugi zelo pomemben dejavnik, ki
vpliva na to, da se največ ljudi odloča za ta šport. Kombinacija teka, prijateljev in brcanja
žoge se že od samega začetka razvoja nogometne igre izkazuje za zmagovito. Kot je
mogoče zaslediti v nadaljevanju diplomske naloge, se za rojstni kraj nogometne igre smatra
kraljevino Veliko Britanijo. Poleg različnih oblik igre so skozi zgodovino razvoja nogometa
nastale tudi različne stopnje udejstvovanja. Na nogomet lahko gledamo kot na zabavo ali
celo kot na poklic. Najvišja stopnja igranja nogometa je profesionalni oziroma poklicni
nogometaš, kar si je vsak ljubitelj nogometa vsaj enkrat v življenju predstavljal oziroma
zaželel, da bi postal. Poti do uspehov so številne in pri nogometu ni nič drugače. Okolja, iz
katerih posamezniki izhajajo, so različna, kar zagotovo vpliva na možnosti po končnem
uspehu. Nekdo, ki teče bos po peščenem igrišču v Braziliji, nima enakih pogojev kot nekdo,
ki teče v dragih športnih copatih po lepo urejeni travi v Italiji. Nogomet je zahteven šport
in odlična fizična pripravljenost je šele povod zanj. Za dosego vrhunskih športnih rezultatov
je potrebnega veliko vloženega truda na različnih področjih. Zdrava prehrana in psihična
pripravljenost sta dva nepogrešljiva elementa na poti do končnih želenih ciljev.
V diplomskem delu raziskujem vpliv politike, gospodarstva in medijev na upravljanje
nogometnih klubov. Pri tem sem izbral državo Italijo, in sicer iz treh razlogov. Prvi se nanaša
na dejstvo, da že od rojstva živim v neposredni bližini slovenske meje s to državo. Drugi
razlog je posledica prvega, in sicer moje predhodno poznavanje obravnavane teme v Italiji.
Italija je evropska in svetovna velesila v nogometu. Od leta 1946, odkar je bila odpravljena
monarhija, je Italija unitarna parlamentarna republika. Dejavniki, kot so: narodna identiteta,
institucionalizacija nove državne strukture, politične stranke in organiziranje vlade, so lahko
zagotovili trdno demokracijo (Ferfila, 2009 str. 11). Ustrezna politika in gospodarstvo sta
ustvarila ogromne mednarodne športne organizacije, ki danes razpolagajo z
nepredstavljivimi ter predvsem nerazumljivimi vsotami denarja. Preplet subjektov iz
politične, športne in gospodarske sfere je tako močan, da je meja med športom ter
gospodarstvom zaradi ogromne količine kapitala in vpliva politike zelo tanka ali celo
izbrisana. Italija nedvomno spada v skupino držav, ki imajo omenjeno obliko športne
organizacije.
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Diplomsko delo je zasnovano v obliki trikotnika. Vsako oglišče predstavlja enega od treh
dejavnikov vpliva (politika – gospodarstvo – mediji) na poslovodenje nogometnih klubov v
Italiji. Čeprav so medsebojno povezani, se je potrebno zavedati pomembnosti teže
posameznega dejavnika. Politika in gospodarstvo medije hkrati potrebujeta ter nedvomno
nadzirata oziroma po pomembnosti tudi presegata. Omenjeni dejavniki tudi v odnosu do
nogometnih klubov predstavljajo različno pomembna in nepogrešljiva razmerja. Jasno je,
da v tem konceptu odnosov do nogometnih klubov prednjači dejavnik gospodarstva.
Nogometni klub si lahko predstavljamo kot voznika avtomobila, gospodarstvo je v vlogi
goriva, mediji pa so preprosto oči ljudi v okolju. Ne glede na to, kako izkušen voznik sedi v
vozilu, se to brez goriva ne premakne.
Iz zgoraj navedenega je moč sklepati, da je v današnjem športu (v tem primeru v
nogometu) pomembnost financ dosegla in mogoče celo presegla pomembnost samih
športnih rezultatov. V nadaljevanju naloge bo bralec lahko opazil, kaj vse, poleg športnih
rezultatov, vpliva na okolje športne organizacije. Kljub temu da je govora o športni panogi,
so zaželeni končni rezultati vse prej kot samo zmaga na igrišču. Razvoj nogometa je
povzročil rotacijo ciljev, predvsem primarnih, kot je zmaga nad nasprotnikom. Namena
diplomskega dela sta analiza in prikaz medsebojne povezave med prej omenjenimi
dejavniki. Glede na to, da je bilo v zvezi z dosedanjimi raziskovanji opravljeno majhno število
raziskav v Sloveniji na področju politike in nogometa, bo diplomsko delo doprineslo nova
spoznanja na omenjenih področjih.
Slika 1: Zasnova diplomske naloge

Politika

Poslovodenje
nogometnih
klubov

Gospodarstvo

Mediji
Vir: Lasten

Za namen diplomskega dela sem analiziral primarne in sekundarne vire, pri katerih sem
skušal z opisno (deskriptivno) metodo definirati teoretski okvir raziskovanja ter določiti
temeljne pojmovne okvire naloge. Poleg omenjenega sem z metodo sinteze postavil
temeljna teoretska izhodišča diplomskega dela. Posebej (s pomočjo intervijuja) sem skušal
pridobiti nekatere informacije, ki jih ni mogoče zaslediti v raziskavah in temeljni literaturi.
Metoda sinteze je bila opravljena tudi v zaključku tega dela, kjer sem skušal povezati
teoretska izhodišča z ugotovitvami v samem diplomskem delu. Z metodo analize statističnih
podatkov sem skušal nekatere vsebinske ugotovite podpreti z analizo izkazov nogometnih
klubov, gospodarskimi trendi razvitih držav itd. Primerjalno metodo sem uporabil za
primerjavo omenjene problematike v izbranih evropskih državah. Diplomsko delo je
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poglobljeno v en enotem primer, s katerim predstavlja študijo vpliva politike, gospodarstva
in medijev na nogometni klub. Študija primera se nanaša na nogometni klub A. C. Milan.
V okviru namena raziskave se sprašujem, ali se je razvoj oziroma sprememba vodenja
nogometnih klubov v Italiji zgodil predvsem zaradi novih politik, ki bazirajo na večjih vsotah
denarja. Skušal bom predstaviti razlike v stanju nogometa v preteklosti in sedanjosti.
Nepredstavljivo in predvsem nerazumljivo je, kako je lahko prišlo do tako korenite
spremembe, in sicer ne samo v Italiji, ampak na splošno v vseh razvitih ter pomembnih
svetovnih nogometnih državah. Osebno nasprotujem predvsem vsoti in moči kapitala, ki sta
danes prisotni v nogometnem svetu, a se hkrati zavedam, da to ni neposredno pod vplivom
vodenja nogometnih klubov, ampak za to obstaja širši svetovni razlog. Kaj taka ravnanja,
ki so povezana predvsem s kapitalom, pomenijo za prihodnost, je težko napovedati.
Vsekakor pa je bolj na udaru etika kot pa sama ekonomija posameznih držav.
Glavni cilj diplomskega dela je poiskusiti predstaviti vpliv in povezavo med politiko,
gospodarstvom, mediji ter nogometom. Poleg omenjenega bom sledil še naslednjim
raziskovalnim ciljem:
 Raziskati, kaj vse je vplivalo na razvoj politik vodenja nogometnih klubov.
 Preveriti, kakšno moč oziroma težo je denar imel nekdaj in kakšno moč ima danes
pri delovanju nogometnih klubov.
 Analizirati, zakaj so nogometni klubi še vedno močno interesno polje politike.
 Izpostaviti bistvene vidike gospodarskega razvoja Italije in njegovega vpliva na
poslovanje nogometnih klubov v Italiji.
 Analizirati, kako je globalni gospodarski razvoj vplival na nogometne klube v Italiji.
 Z mednarodne perspektive primerjati, kako se vodenje nogometnih klubov razlikuje
in ali obstaja neka enotna platforma upravljanja.
V povezavi z glavnim ciljem diplomskega dela sta bili zastavljeni naslednji hipotezi:
H1: Investicije v delovanje nogometnega kluba so pomembno povezane z njegovo
rezultatsko uspešnostjo.
H2: Gospodarska stabilnost pozitivno vpliva na nogometno okolje. Formula “boljše stanje
gospodarstva = boljše stanje nogometnega okolja” drži v zelo velikem številu primerov.
Nogomet je kot eden izmed dobičkonosnejših športov na svetu odlična platforma za
zaslužek. Primeri negativnih praks iz tujine lahko služijo strokovni javnosti pri preprečevanju
zlorab v prihodnosti.
Diplomsko delo vsebuje veliko terminologije. Vsak pojem poskušam povezati s čim bolj
optimalnim in eksaktnim opisom. Pogosti pojmi, uporabljeni v diplomskem delu, lahko po
definiciji pokrivajo številna področja. S pojmovnikom navajam prilagojene definicije pojmov
glede na temo diplomskega dela.
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2 IZHODIŠČA OBRAVNAVANE TEMATIKE
V diplomski nalogi je veliko terminologije. Za lažje razumevanje obravnavane tematike,
skuša diplomska naloga bralcu najprej predstaviti okoliščine obravnavane tematike. Ključni
pojmi in področja diplomske naloge, s katerimi bo bralec seznanjen pred nadaljnjim
branjem, so: nogomet, nogomet v Italijii in poslovodenje nogometnih klubov.

2.1 NOGOMET
Da bi lažje razumeli pojem nogometa med vsemi kategorijami in socialnimi statusi je treba
poseči v zgodovino nogometne igre. Iz zgodovinskih dejstev je mogoče razumeti, da je bil
nogomet pomembna politična in gospodarska dejavnost. Zgodovina nogometa je
dokumentirana vsaj od leta 1846, ko so angleški študentje prvi zapisali njegova pravila in
ustanovili prve klube. Toda že v precej starejših obdobjih so različne civilizacije igrale nekaj
podobnega današnjemu nogometu. (Češek, 2016, str. 57)
Ne vemo, kdaj točno, a po različnih zapisih lahko sklepamo, da so že pred našim štetjem
na Kitajskem, v Grčiji, na Japonskem in v Rimu igralci metali ter brcali žogo v gol. V srednjem
veku so se igralci dveh nasprotnih ekip grobo, brez pravil podili za žogo. Žoga je bila
napihnjen svinjski meh ali sešita živalska koža. Šele okrog leta 1800 so nogomet igrali po
nekakšnih pravilih. Evropa je nogomet spoznala v poznem srednjem veku. Širil se je po
vsem svetu. Anglijo štejemo za domovino nogometa v Evropi. Prva resnejša pravila so
napisali študentje Oxfordske univerze leta 1846. Leta 1863 so se v Londonu sestali
predstavniki enajstih angleških klubov. Na tem sestanku so ustanovili nogometno zvezo.
Nogometne zveze Anglije, Škotske, Irske in Valizije so leta 1882 ustanovile prvo
mednarodno nogometno zvezo. Glavna naloga te zveze je bila uskladitev pravil igranja po
vsem svetu. Zveza je leta 1888 organizirala prvo državno prvenstvo dvanajstih klubov. Prvi
državni prvak je bil klub Preston North End. Prvo združenje profesionalnih nogometnih
klubov je bilo ustanovljeno 1889, ravno tako v Angliji. Zaradi nesoglasij z angleško zvezo je
Francija s še šestimi evropskimi državami ustanovila novo Mednarodno nogometno zvezo.
Leta 1904 je nastala FIFA (Fédération Internationale de Football Association), ki je bila
temelj za razvoj modernega nogometa. (Gifford, 2002)
Moderen nogomet, kakršnega poznamo danes, je zasluga zanesenjakov, ki so nogomet
organizirali po vzoru drugih angleških športov, kot so boks, veslanje, kriket. V nogomet so
vpeljali parametre, kot sta na primer usklajena nogometna pravila in predpisi. Sledilo je tudi
formiranje organizacij, ki so skrbele za nogomet in njegov razvoj. Posledica parametrov je
bil prehod nogometa iz prostočasne dejavnosti na šport v tekmovalnem pomenu. (Češek,
2016)
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2.2 ZGODOVINA NOGOMETA V ITALIJI
Začetki nogometa v Italiji segajo od konca devetnajstega stoletja, ko so ta šport nekateri
navijači imeli priložnost spoznati v Angliji in ga prenesti v domovino. Veliko nogometnih
klubov v prvih obdobjih modernega nogometa (v državah, ki se ponašajo z več starodavnimi
različicami igre z žogo) je začelo nastajati iz sekcij športnih klubov, ki so vključevale različne
športne discipline. Prva nogometna prvenstva so tako vodile nenogometne organizacije.
V Evropi je bila renesansa s prevrednotenjem klasičnega sveta in ponovno odkritim kultom
lepote ter moči tista, ki je spodbujala vrnitev k igram in tekmovanju. V polnem sijaju so v
obdobju vladavine plemiške rodbine Medici Firence postale glavno mesto. Že leta 1410 je
anonimni pesnik iz Firenc s petjem slave in lepote mesta nakazoval na omenjeno priljubljeno
obliko zabave, ki je bila izrecno poimenovana "nogomet". Piero de Medici, strasten ljubitelj
te konkurenčne igre, je na svoj dvor poklical najbolj spretne igralce, da je ustvaril primer
nogometne igre. Medici so prvi odkrili, da je nogomet neverjetna možnost oddiha in
sprostitve za vse obremenjene ter slabovoljne meščane. To jih je gnalo v njegov nadaljnji
razvoj in širjenje med prebivalstvom. (Bortolotti, 2002)
Rojstvo nogometa s prvim nogometnim klubom v Italiji se je zgodilo v mestu Genova.
Genova, obmorsko mesto na zahodni strani italijanske obale, je s svojim ogromnim
pristaniščem še vedno pomembna tranzitna točka. Nogometna igra se je iz Anglije širila na
druga ozemlja preko morij in Genova pri tem ni bila izjema. Angleški vojaki so prosti čas v
pristaniščih izkoriščali za igranje nogometa in s tem privabljali pozornost domačinov ter
ostalih ljudi, ki so se nahajali v pristaniščih. Igra je hitro postala priljubljena tudi med
domačini. Tamkajšnji »Genoa Cricket and Athletic Club« je bil uradno ustanovljen leta 1893,
neuradno pa leta 1890. Da je klub začel delovati že leta 1890, je razvidno iz dokazov o
uporabi igrišča, ki sta ga matični ekipi posodili dve škotski tovarni, ki sta obratovali v okolišu
Genove. (Zgodbe iz nogometa, 2016)
Podobno kot v Genovi so tudi v Torinu navdih za nogomet dobili pri Angležih. Edoardo Bosio,
rojen v Torinu leta 1864, je diplomiral na področju računovodstva. Bil je trgovec in vodilna
osebnost v veslaškem klubu Armida in je začel delati za britansko podjetje s tekstilom, ki
mu je omogočilo dolgoletno bivanje v Angliji. Edoardo, ki je imel tako v Angliji možnost
spoznati igro nogomet, se je leta 1887 vrnil v Torino. V to mesto se je vrnil s spominom na
zelena nogometna igrišča, usnjene žoge (ki so bile takrat v Italiji skoraj neznane) in
predvsem z željo po širitvi novega športa. Istega leta je ustanovil novo športno skupino:
torinski nogometni in kriket klub (ang. Football & Cricket Club), kjer so poleti veslali, v
zimskem času pa igrali nogomet. (Juventus F. C., 2016)

Ob začetku šolskega leta 1897/1898, natančneje 1. novembra 1897, so se nekateri
študentje šole Massimo d'Azeglio v Torinu odločili, da ustanovijo svoj nogometni klub. Med
različnimi imeni so izbrali ime: Športni klub Juventus. Tako je mesto Torino v obdobju 10
let imelo že dva nogometa kluba, ki sta se skozi čas razvila v ogromni nogometni instituciji.
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Julij leta 1923 je bil zgodovinski mesec za torinski nogomet, saj so volitve v Juventusu
njegovo predsedstvo dodelile Edoardu Agnelliju. Priimek Agnelli je še danes sinonim močne
družine, ki ima v lasti avtomobilsko podjetje FIAT (tovarna Italija avtomobili Torino – it.
Fabbrica Italiana Automobili Torino). Ogromne vsote investiranega denarja družine Agnelli
so bile rešitev za Juventus v času resne krize, ki je nastala kmalu po nastanku kluba. Agnelli
je Juventus postavil nazaj na noge in klub v treh desetletjih popeljal do naslova najboljšega
nogometnega kluba v Italiji. (Juventus F. C., 2016)
Športni klub Lazio je bil ustanovljen v Rimu 9. januarja 1900 na pobudo devetih športnikov,
vključno z najbolj karizmatičnim Luigijem Bigiarellijem. Zahvaljujoč Brutosu Seghettiniju, ki
je imel italijansko-francoske korenine in je bil partner ter igralec Racing Cluba v Parizu, je
klub spoznal nogometno igro. Za barvi kluba so izbrali belo in svetlo modro, in sicer v poklon
zastavi Grčije, rojstnemu kraju olimpijskih iger. Ideali olimpijskih iger so navdihovali očete
Lazia. Navdih za izbor imena kluba so dobili med olimpijadama, leta 1896 v Atenah in leta
1900 v Parizu. Z imenom Lazio so želeli zajeti širše področje in ne samo mesto Rim. Za
simbol kluba so izbrali orla, žival, ki predstavlja Zevsa, najvišje grške bogove in predvsem
emblem rimskega imperija. Ob nastanku prvih nogometnih klubov so za nadaljnji razvoj
nogometa v Italiji pravila, združenja in tekmovanja postala prava nuja. Seveda je tudi to
spoznanje, tako kot nogomet, prišlo iz Anglije. Objava prve uredbe o nogometu v Italiji se
je pojavila leta 1895 v Vidmu in je posledica uredbe gimnastičnega kluba. K uredbi, ki je
zaznamovala pravilno odražanje duha in obliko igre v Veliki Britaniji, so dodali besedilo, ki
ga je Francesco Gabrielli (1857–1899) napisal leta 1895. Francesco je napisal prvi priročnik
o novem športu, tako da je prevedel ureditev angleške nogometne zveze v italijanski jezik.
(S. S. Lazio, 2016)
Prvi pomembnejši nogometni turnir v Italiji je bil odigran leta 1896 v Trevisu, organizirala
ga je gimnastična federacija. Delovala in konkurirala je nogometni federaciji, ustanovljeni
izrecno za oglaševanje novega športa. Marca 1898 je bila pod vodstvom inženirja Maria
Vicarya v Torinu ustanovljena italijanska nogometna zveza. Pri nastanku so sodelovali klubi
oziroma predstavniki klubov iz Torina, Interja in Genove, in sicer z željo po organizaciji
nogometne zveze ter zagotavljanja skladnosti s pravili igre. Sedež nogometne zveze, ki je
bil leta 1909 preimenovan v FIGC (italijanska nogometna zveza), je bil v Torinu. Prvo
prvenstvo je potekalo na velodromu Umberta I. v Torinu. Trajalo je en dan (natančneje 8.
maj 1898) in sodelovale so štiri ekipe (FC Torinese, Internacional, Genova in telovadno
društvo Torinese). Genova je v končni tekmi zmagala z dva proti ena in tako postala prva
italijanska ekipa, ki je osvojila italijanski naslov. (Dell'Arti, 50.000 dni)
Leta 1929 je FIGC po vzoru drugih držav državno prvenstvo preoblikoval v enokrožni sistem
tekmovanja in ga preimenoval v Serie A. Prvotni projekt je predvideval, da je najmočnejša
kategorija sestavljena iz šestnajstih ekip, vendar je kasneje prišlo do sprememb, tako da je
bilo končno število 18. Oktobra 1929 je potekalo prvih devet medsebojnih iger v sezoni
1929–1930. Istega leta je začelo tudi tekmovanje z imenom Serie B. Prvotna zasnova je
vsebovala 18 ekip in je ostala nespremenjena do leta 1933. Tekmovanje je leta 1938
prekinila druga svetovna vojna, nadaljevalo se je leta 1948, tri leta po koncu vojne.
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3 POSLOVODENJE NOGOMETNIH KLUBOV
Za lažje razumevanje vpliva politike in gospodarstva na poslovodenje nogometnih klubov,
v diplomski nalogi najprej skušam razložiti, kaj pomeni poslovodenje nogometnega kluba.
»Dobro upravljanje je zbir več načel: legitimnost, uspešnost ter izkaz odgovornosti
državljanom in drugim nosilcem interesov. Dokazujejo ga integriteta, odzivnost in
transparentnost.« (Kovač, 2009, str. 23)
Poslovodenje v podjetjih je sorazmerno mlada znanstvena disciplina. Njen razvoj izhaja iz
potrebe po združevanju procesov dolgoročnega planiranja s procesi uresničevanja,
upoštevajoč tudi turbulentno in dinamično okolje. Združuje torej oboje, dolgoročno
planiranje in uresničevanje vseh tistih aktivnosti, ki so velikega ter življenjskega pomena za
podjetje v danem in predvidenem okolju. (Oberžan, 2002, str. 4)
Poslovodenje služi kot učinkovito orodje pri doseganju zaželjenih rezultatov podjetij oziroma
nogometnih klubov, ker s pomočjo mehanizmov usmerja njihovo energijo v uresničevanje
njihovih ciljev. Današnja okolja, v katerih poslujejo podjetja oziroma nogometni klubi, so
zelo dinamična in predvsem nepredvidljiva. Zelo veliko težavo predstavlja tudi konkurenca,
ki deluje v nestabilnih političnih razmerah in v vse hitreje tehnološko razvijajočem se okolju.
Uspešno poslovodenje je pogojeno z dobrim strateškim upravljanjem in poslovodenjem
podjetja (v našem primeru nogometnega kluba). Menedžerji se morajo zavedati
nepredvidljivega spreminjajočega se okolja, kar nedvomno vpliva na način poslovodenja.
Okolja konstano ustvarjajo različne pogoje poslovanja in nestabilnosti v konceptu
konkurenčnosti nogometnega kluba. Posledici navedenih okolij sta stareško razmišljanje in
planiranje. Analitične metode se morajo dopolnjevati z mentalno elastičnostjo, kar ustvarja
pogoje za razvoj. To pa se dogaja v procesu strateškega upravljanja in poslovodenja, kjer
se zagotavlja usmerjen, logičen ter sistematičen pristop za sprejemanje glavnih odločitev
na osnovi združevanja intuicije in analitike. Intuicija, ki temelji na preteklih izkušnjah, presoji
in občutkih, je odločilna v pogojih negotovosti in nesoglasja. Analitika pa je pomembna
predvsem zato, ker zagotavlja selektiven nabor potrebnih kvalitativnih in kvantitativnih
informacij. (David v: Obržan, 2002, str. 5).
Na italijanskem polotoku je zelo malo družbenih pojavov, ki so bili skozi čas sposobni slediti
natančni poti razvoja in pri tem obdržati isto filozofijo. Nogomet je zagotovo med njimi in
je danes eden od najbolj priljubljenih družbenih pojavov. Nogometni klubi so bili prvotno le
združenja igralcev in organizacijska orodja, ki so ljudem ponujala priložnost igranja
nogometa. Prva funkcija, ki so jo zagotavljali nogometni klubi, je bila funkcija za
usklajevanje sestankov. Nadaljnji razcvet je pripeljal do prvega koraka nogometa v
poslovnem svetu. Ko je nogomet postal priljubljen šport, je to dejstvo zahtevalo paleto
storitev za gledalce. In prav te storitve, ki so terjale stroške, so bile pokrite od prodaje kart
za ogled nogometnih tekem. Korak v razvoju od amaterskega k vrhunskemu športu je bil
kratek. Veliko spremembo je Italija doživela leta 1949, ko je zveza dovolila možnost
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registracije tujih igralcev. Razumljivi posledici sta bili izboljšanje in razširitev kadrov
nogometašev. (Lorenzi, 2009, str. 20-22)
Kljub številnim načinom poslovodenja se pojavlja vprašanje, ki je predvsem upravne narave:
kako pravilno voditi klub. Danes se poslovodenje sodobnega nogometnega kluba zanaša na
osnovne organizacijske ureditve, ki jih sprejemajo tudi v vseh običajnih gospodarskih
podjetjih. Uprava kluba sprejme cilje in managerje, ki skušajo z danimi sredstvi doseči
zastavljene cilje. Značilnost poslovodenja nogometna kluba je delitev kluba na tri dele z
operativnega, strateškega in tehničnega vidika, in sicer:


Operativni del:
klub si z optimalno uporabo sredstev, s katerimi razpolaga, prizadeva doseči več
ciljev. Ustvarjanje vrednosti za delničarje, zadovoljevanje potreb in zahtev kupcev
ter inovativnost z namenom prilagoditve nenehno spreminjajočemu se okolju so le
nekateri od ključnih ciljev posamičnega nogometnega kluba. Za doseganje
zastavljenih ciljev se klub nasloni na management, tj. sistem, odgovoren za
usmerjanje in usklajevanje različnih poslovnih enot ter njihovih funkcij. Management
je torej odgovoren za organizacijo in vodenje sistema kluba, vendar ob predpostavki,
da skozi proces, ki se ukvarja z načrtovanjem strategije, organizacije in s
koordinacijo notranjih aktivnosti ter njenih nadzorov v isti dejavnosti, prevzame nase
glavno odgovornost.
Nogometni klub mora ustvariti optimalno ravnovesje med vsemi svojimi operativnimi
funkcijami. Funkciji načrtovanja in nadzora, ki se uporabljata za preverjanje
doseganja začetnih ciljev, se izvajata s strani managementa. Obstajajo različne ravni
managementa, in sicer od najvišjega (ang. top) do srednjega (ang. middle). V
najvišjem managementu je le nekaj ljudi, ki poročajo neposredno upravnim
organom, v katerih so nekateri posamezniki tudi člani. Srednji management
sestavljajo vodje posameznih poslovnih enot, ki poročajo neposredno top
managementu za funkcijo, ki jim je zaupana. Upravno in finančno funkcijo opravlja
upravni organ kluba v obliki odbora direktorjev, medtem ko organa, kot sta odbora
za revizijo in notranje revizije, opravljata dejavnosti notranje kontrole. Zelo
pomembna je tudi komercialna funkcija, ki je temeljna dejavnost za sodobne
nogometne klube. Gre za funkcijo, ki ustvari velik poslovni prostor za razvoj
učinkovite strategije trženja. To je niz politik, prek katerih klub proizvaja svoj izdelek
in ga ponuja svojim strankam. Poleg naštetih funkcij so zelo pomembne tudi funkcije
iskanja, upravljanja osebja in usposabljanja v nogometnih klubih. (Gavrina, 2012,
str. 177–182)



Strateški del:
S pravilno organizacijo sodobnega nogometnega kluba, s strategijo, ki jo sprejmejo
v vodstvih klubov, si managerji prizadevajo doseči zastavljene cilje. Sprejeta
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strategija je osnova, s katero klub določi svoje cilje, formulira politiko in določa poti
za doseganje zastavljenih ciljev. Pri strateškem delu »nosi« največjo »težo« nadzor.
Nadzor je odločilna dejavnost vseh klubskih dejavnosti. Štiri glavna področja, ki jih
nadzirajo v nogometnem klubu, so prikazana v Tabeli 1.
Tabela 1: Področja nadzora

Področja

Kazalniki

Finančno področje

Stroški osebja, davek na dolg, stopnja
zadolženosti.

Zadovoljstvo strank

Razpoložljivost vstopnic, število gledalcev glede
na kapacitete, število letnih abonmajev.

Športni rezultati

Končno mesto v državnem prvenstvu, uspehi na
mednarodnih tekmovanjih, »doma« izšolani
nogometaši.

Skupni prihodki

Povečanje prodaje televizijskih pravic, prihodki iz
trženja.
Vir: Gavrina (2012)



Tehnični del:
v tem delu sledi primerjava med angleškim in italijanskim modelom. V angleškem
modelu ima glavno vlogo Football Manager, ki je v bistvu tehnični vodja, upravlja
vse, kar ga obdaja v nogometnem klubu. Z drugimi besedami gre za upravljavca, ki
ni le običajen nogometni trener, kot to razumejo v italijanskem konceptu, ampak je
vodja človeških in finančnih virov. Football Manager je v neposrednem stiku z upravo
kluba in nima vmesnih posrednikov, kot je npr. športni direktor. V podrobnejši analizi
angleškega modela je skoraj nemogoče mimo dveh velikih, in sicer Sira Alexa
Fergusona (Manchester United) in Arsèna Wengerja (Arsenal). Ta dva velika football
managerja sta v Manchester Unitedu in Arsenalu pustila velik pečat z vidika
športnega ter gospodarskega uspeha. Oba sta s svojim dolgoletnim delom začrtala
poti, ki jim sedaj sledijo drugi, tudi manjši klubi. Vendar ima tudi angleški model
svoje pomanjkljivosti. Z začetkom trženja nogometne industrije smo priča postopni
neustreznosti nekaterih strokovnjakov. Vloge vodij so se začele postopoma
spreminjati, predvsem zaradi neizogibnih gospodarskih in finančnih interesov. V
preteklosti so menedžerji brez pristojnosti na področju trženja (ang. merchandising),
brez posrednikov in zastopnikov lahko skrbeli za tehnično področje nogometnega
kluba enostavno ter z relativno malo znanja. Danes je za upravljanje nogometnega
kluba vse bolj pomembna prisotnost operaterjev s specifičnimi znanji. Zato se je tudi
v Veliki Britaniji začela uveljavljati figura tradicionalnega tehničnega direktorja.
Najvišje vodstvo postavi managerja za pomočnika football managerja, ta mu
pomaga pri najpomembnejših strateških odločitvah.
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V Italiji je tehnično upravljanje v rokah vodstva (odbor direktorjev) ali predsednika,
ki opravlja svojo najpomembnejšo vlogo v obliki športnega direktorja. Imenujejo ga
DS (ita. direttore sportivo, tj. športni direktor) in je odgovoren za tehnično osebje
prve ekipe, nadzor športne družbe ter mora poročati vodstvu. Usklajuje odnose med
upravo družbe in ekipo ter deluje v močni povezavi s trenerjem. FIGC1 je športnim
direktorjem nogometnih klubov namenila posebna pravila. Leta 1991 je sprejela
predpis, s katerim zahteva vpis športnih direktorjev v register. Zlasti 1. člen
pravilnika opisuje športnega direktorja kot osebo, ki v imenu športnih društev
opravlja dejavnosti v zvezi z organizacijsko strukturo podjetja. DS je torej oseba, ki
po navodilih trenerja ali samega kluba poskrbi za vodenje pogajanj glede nakupa ali
prodaje igralcev. (Gavrina, 2012, str. 193–199)
Z vidika tehnične sfere so posebni angleški nogometni klubi, pri katerih je mogoče opaziti
centralizacijo pristojnosti na eno osebo. Nogometni manager (ang. football manager) se
ukvarja z vsemi glavnimi dejavnostmi na tem področju, tj. novačenje igralcev za prvo ekipo,
organizacija mladinskih ekip in medicinski kadri za oskrbo vseh igralcev. Ti primeri
učinkovito kažejo, kako nujna je funkcionalna organizacija, ki zagotavlja delitev nalog med
različne deležnike nogometnega kluba. Vse se torej rodi iz koncepta poslovne organizacije.
(Febretti, 2011, str. 23-39)2
Znotraj nogometnih klubov lahko zasledimo tri centre moči, pristojnosti in odgovornosti, in
sicer:

Lastništvo: lastniki kluba so prisotni na vseh področjih, odločitve pa sprejemajo na
skupščini. Ta je sklicana redno ali izredno, na njej sprejemajo odločitve (zakonske
spremembe, finančne instrumente, delitev dobička itd.), odloča tudi o poslovodenju,
na primer o imenovanju članov drugih organov kluba.

Uprava: uprava izvaja sklepe in smernice, ki so bili sprejeti na skupščini. Te naloge
lahko prenese na svet direktorjev (kolegijski organ) ali na izvršnega direktorja (CEO).
V obeh primerih imata pristojnost odločanja bodisi po redni bodisi po izredni poti in
sta za njihovo izpeljavo odgovorna.

Nadzor: nadzor je potreben za preverjanje poslovanja z gospodarskega in
finančnega vidika. Takšna ureditev organov, je postala obvezna po sprejetju zakona
za nogometne klube. Klubi so postali družbe z omejeno odgovornostjo (s. r. l.).
(Gavrina, 2012, str. 186–193)
FIGC (tj. Federazione Italia gioco calcio) je kratica, ki označuje italijansko nogometno zvezo.
Ustanovljena je bila 15. marca 1898 v Torinu in kot športni organ je pristojna za organizacijo in
širjenje nogometa v Italiji. Z vidika subjektov lahko znotraj FIGC-ja zasledimo veliko število
organizacij s korporativistično naravo, skozi katere poteka ogromno povezav z različnimi subjekti, ki
delujejo v nogometnem sistemu. (Gavrina, 2012)
2
Poslovno organizacijo literatura opredeljuje kot skupek človeških virov, tehnik in materialov ter
njihovo optimalno usklajevanje za doseganje ciljev, ki si jih je podjetje zastavilo v dolgoročnem
načrtu.
1
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3.1.1

MODELI POSLOVODENJA

Razvoj nogometa je v vsaki evropski državi potekal po različnih poteh. Tako kot v Italiji so
tudi drugod vojne, politika in druge večje okoliščine vplivale na nogometne klube. Od 60.
let 19. stoletja, ko je nogomet začel kazati ogromen potencial v smislu denarja in gibanja
kapitala, do danes, je bilo uporabljenih ogromno modelov poslovodenja nogometnega
kluba. Najbolj očitni končni izdelki različnih poti razvoja nogometnih klubov se danes lahko
izražajo v štirih modelih poslovodenja nogometnega kluba. Ti modeli so: Javni posel, To je
moj žur, Popularni klub in Družinska zadeva ter so rezultat več desetletij trajajočih procesov
glede oblik poslovodenja nogometnega kluba. (Calciomercato, 2012)



Delniška družba (ang. Public Business):
Delniška družba je model, ki ga uporabljajo tisti nogometni klubi, ki se odločijo, da
bodo s svojimi vrednostnimi papirji kotirali na borznem trgu. Delnice so na razpolago
vsem, vključno z navijači. Običajno je večina delnic v rokah nekaj članov, ki
nadzorujejo klub in imajo največjo težo pri sprejemanju pomembnejših odločitev.
Glede na to, da je družba odprta za javnost, iz vseh deležnikov izhajajo velike težnje
po preglednosti in jasnosti v programih. Znan primer takega modela v Evropi je klub
Juventus. Njegov večinski delež je v lasti Exora, finančne družbe, ki je v lasti družine
Agnelli. V Angliji imata taka modela londonska velikana Totenham in Arsenal, katerih
večino ima v lasti ameriški magnat Stan Kroenke. Pozitivna stran te vrste upravljanja
je, da lahko denar pride od koder koli. Glavna slaba stran pa je v tem, da lahko
športne rezultate zasenčijo finančni rezultati, ki so lahko v očeh večinskega lastnika
pomembnejši. (Calciomercato, 2012)



To je moja zabava (ang. It's my party):
Po tem modelu je klub v lasti enega zelo bogatega lastnika. Ta klub vodi neposredno
kot svojo osebno družbo in vanj vlaga veliko finančnih sredstev. Tipični primer te
vrste je angleški nogometni klub Chelsea, ki je v lasti ruskega magnata Romana
Abramoviča. Na italijanskih tleh znotraj tega modela najbolj izstopa v nadaljevanju
obravnavan A. C. Milan, ki je v lasti Silvia Berlusconija. Pozitivna stran tega modela
za nogometne klube je, da je vsekakor večja razpoložljivost finančnih virov s strani
bogatih lastnikov, ki so za kakršno koli vrednost pripravljeni dobiti najboljše igralce
na trgu, pri čemer enormni strošek nakupa pokrijejo z lastnimi denarnimi vložki.
Vendar tako kot pri prejšnjem modelu lahko tudi pri tem zasledimo slabosti. Pri
modelu It's my party lahko včasih pride do posameznikovega samovoljnega
odločanja. Bogati ljudje oziroma lastniki lahko delujejo preveč na osebni ravni in
brez skrbnih nasvetov sprejemajo odločitve, zaradi katerih klub izpostavljajo
nevarnim tveganjem. Dodatno slabost predstavlja tudi nekontinuiteta kluba, saj
lahko lastnik klub zapusti hitro in brez večjih težav. Oškodovanec je v tem primeru
le nogometni klub. (Calcioefinanza, 2016)
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Popularni klub (ang. Popular club):
Popularni klub je model, ki temelji na priljubljenosti. Klub je sestavljen iz velikega
števila članov, ki zagotavljajo potrebna sredstva in imajo pravico do glasovanja pri
izvolitvi predsednika ter odbora za upravljanje. Največ takih primerov zasledimo v
španskem nogometu, kjer lahko Real Madrid in Barcelona računata na tisoče članov.
Pozitivna plat tega modela se nanaša na vidike strasti, čustev in naklonjenosti do
ekipe, ki vodijo člane ter sam nogomet postavijo pred dobiček. Negativna plat se
nanaša na nenehne spremembe, ki se pojavijo med predsedniškimi volitvami, kar
lahko poruši korporativno delovno silo in njeno strateško usmeritev. Poleg tega pa
lahko ne nazadnje tudi demokracija znotraj tega modela pripelje do slabšega
kandidata. (Calcioefinanza, 2016)



Družinska zadeva (ang. A family affair):
Družinska zadeva se imenuje model za upravljanje majhnih klubov, ki so povezani s
podjetji na ravni gospodinjstev. Predsedniki teh klubov vlagajo sredstva lastnih
majhnih podjetij in s podporo posameznikov neposredno vodijo posle. Pozitivna
stran je strast predsednikov, ki na vso moč branijo lastne interese. Negativna stran
pa so predvsem težave na trgu, ki zahtevajo hitre strateške spremembe, česar
predsedniki malih podjetij velikokrat ne sprejemajo in ne upoštevajo.
(Calciomercato, 2012)

Poleg omenjenih delitev lahko modele poslovodenja nogometnih klubov na grobo razdelimo
v dve skupini. Prva predstavlja nemški model (angl. fan ownership), ki je prisoten samo v
Nemčiji. Druga skupina pa je t. i. angleški model (angl. joint-stock ownership), ki je prisoten
v vseh evropskih nogometno močnejših in razvitejših državah. Bistvo prvega modela je, da
posameznik ne more imeti več kot 49 % deleža lastništva kluba. Rezultat tega je, da
posameznik ne more prevzeti popolnega vodenja nad klubom. Nasprotne lastnosti pa ima
angleški model, pri katerem je posamezniku omogočeno večinsko ali popolno lastništvo nad
klubom in s tem tudi nadzor nad vodenjem kluba. Zadnja oblika lastništva je zelo razvita v
Angliji, vendar je tudi v Italiji mogoče zaznati tovrstne primere. (Burič, 2010, str. 18)
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4 VPLIV POLITIKE IN GOSPODARSTVA NA POSLOVODENJE
NOGOMETNIH KLUBOV
Kaj je politika? Politika je zelo kompleksna materija, zanjo lahko dobimo toliko pomenov,
kolikor ljudi vprašamo za razlago. S proučevanjem politike se znanstveno ukvarja
politologija, ki jo lahko imenujemo tudi umetnost in znanost o oblasti. Pojem politika izvira
iz stare grščine, sama beseda polis pa pomeni mestna država. Z besedo politika se
srečujemo vsak dan in na vseh področjih. S politiko naj bi se ukvarjali predvsem politiki,
državni funkcionarji, parlament in politične stranke. Politiko lahko ločimo na dva
najpomembnejša dela: na državno (javno) in na (nevladno) oziroma privatno. Državna
politika in politiki se v glavnem ukvarjajo s tem, kako naj bi država čim bolje delovala in
kako naj bo urejena. Seveda mora politika skrbeti tudi za državljane, jih voditi in skrbeti za
njihovo dobro. Privatna politika se po drugi strani ukvarja z upravljanjem privatnega
sektorja, predvsem s privatnim kapitalom. V vsaki skupnosti so skupine ljudi, ki uspejo na
tak ali drugačen način kontrolirati kapital in lahko zato kontrolirajo življenje drugih ljudi iz
te skupnosti. (Cerar, 2012, str. 26)
Dobra politika naj bi skrbela za urejeno državo, za dobro počutje prebivalstva, mir in
blagostanje s pomočjo uspešnega gospodarstva. Čeprav gospodarska dejavnost ni državna
dejavnost, spada v civilno družbo. Kjer pa države obvladuje slaba politika, ni urejenosti,
blagostanja in razumevanja med ljudmi, ampak prevladata le lakota ter revščina, včasih
pride celo do vojne. Ni pa vse odvisno samo od politike. Obstajajo države, ki imajo ogromno
naravnega bogastva (nafto, plin, rude) in slabo politiko, kjer ljudstvo živi zelo slabo, celo v
revščini, brez najosnovnejših človekovih pravic. Tako politiko imenujemo nedemokratična,
saj njeni vodilni politiki ne skrbijo za dobrobit ljudstva, pač pa samo za svoje koristi.
Slika 2: Pojmi politike

Vir: Fink Hafner, Lajh, (2002), str. 15
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Trije pomeni politike (ang. policy, polity in politics), ki jih pozna angleščina, se v slovenščini
niso udomačili. V našem izrazoslovju uporabljamo zgolj besedo politika. Javna politika,
politika kot politične ustanove in politika kot boj za oblast imajo mnogo skupnega, vendar
ima tudi vsaka svoj smisel ter pomen.
 Javna politika je v pristojnosti vlade (vlade v širšem pomenu) in obsega upravljanje
ter nadzor gospodarske, socialne, okoljske, družinske politike ipd. Vlada ima celo
vrsto mehanizmov za izvajanje javnih politik na področju, ki ga upravlja.
 Politika kot politične ustanove označuje delovanje politikov v političnih ustanovah.
Ti politiki imajo v okviru političnih ustanov več različnih mehanizmov, s katerimi
usmerjajo, vplivajo in nadzorujejo izvajanje javne politike.
 Politika kot boj za oblast: politiki se s svojimi političnimi strankami podajajo na
volitve, kjer iščejo podporo volivcev. Strankarski boji pogosto močno oblikujejo
javno politiko.
V športu, zelo priljubljeni in množični dejavnosti, ima tudi politika pomembno vlogo. To je
razvidno npr. iz opredelitev, ki jih politične stranke in strukture oblasti uvrščajo v svoje
dokumente. Šport je eden od javnih interesov in skupno dobro, ki pa ga državljani ne
morejo zagotavljati brez pomoči oblasti, torej politike. Pri športu se v svetu srečujemo s
tremi različnimi političnimi ideologijami. Prva je laburizem, ki s pomočjo politike zagotavlja
izvajanje športne politike za skupine ljudi in področja športa, kar sicer ne bi bilo mogoče
zaradi ekonomskih razlogov. Konzervativizmu šport služi za promocijo, oblast skrbi za
njegovo izvajanje in ga smatra za korumpiranega, če je uporabljen za pomoč politiki. V
marksizmu med politiko in športom ni nikakršne povezave; ker v športu ni več
spontanosti, bo v socialistični družbi izginil. (Kustec Lipicer, Erker, Bartolj, 2012, str. 48)
Šport v osnovi deluje na naslednjih temeljih:
 državna raven: država birokratsko izvaja športno politiko;
 družbena raven: izvajanje prevzemajo družbene skupine in posamezniki;
 misijska raven: izvajanje je v rokah prostovoljnega sektorja;
 podjetniška raven: vodenje izvaja zasebni sektor.
(Kustec Lipicer, Erker, Bartolj, 2012, str. 49)
Nogomet je v novejšem času podvržen vse strožjim tržnim zakonitostim globalnega trga,
kar pomeni, da lahko nogometne klube enačimo s poslovodenjem multinacionalk. Kdaj pa
je pravzaprav nogomet postal miljardni posel? Vse se je začelo leta 1974, ko se je takratni
predsednik brazilske nogometne zveze Joao Havelane odločil kandidirati za predsednika
FIFE. Karizmatični Havelange se je po končani športni karieri uveljavil predvsem kot
poslovnež. S spretnimi in modrimi odločitvami si je ustvaril močno spoštovanje in omrežja,
s pomočjo katerih je postal predsednik FIFE. Izvolitev Havelanga za predsednika FIFE je
bila prelomni trenutek za nogomet. João Havelange je s pomočjo Horsta Dasslerja, sina
Adolfa Dasslerja, ustanovitelja Adidasa, zgradil nogometni imperij, v katerem se danes
sklepajo miljardni posli. Povezovanje nogometnih klubov z multinacionalkami je za vedno
spremenilo podobo in dojemanje nogometa. V današnjem času težave predstavljajo
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predvsem poskusi izkoriščanja nogometa za dosego političnih in gospodarskih ciljev. (Češek,
2012, str 32)
Oblika poslovodenja nogometnega kluba, ki je značilna in hkrati prepoznavna za italijanski
nogometni prostor, je t. i. model to je moja zabava (ang. It's my party). Pri omenjenemu
modelu bi lahko z vidika političnih oblik vladavin navedli diktaturo. Glavna značilnost modela
je seveda delež lastništva nad klubom, ki je v večini v lasti ene osebe. Ponavadi gre za
bogate posameznike, lastnike nedržavnih organizacij, ki na nogometni klub gledajo
predvsem kot na možnost dodatnega zaslužka. Ti klub vodijo kot svoje lastno podjetje in
vanj vlagajo ogromne vsote denarja. Jasno je, da pri taki obliki poslovodenja nogometnega
kluba nismo vedno priča demokratičnim ali logičnim odločitvam. Lastniki velikokrat odločajo
po svoji lastni (čustveni) vesti, kar se lahko za nogometni klub na koncu izkaže tudi kot
porazno. Kljub temu pa stanje ni tako problematično. Ljudje, ki dosegajo tako visoke nivoje,
ko z lastnimi podjetji kupujejo večinske deleže nogometnih klubov, nedvomo vedo, kako
ravnati z denarjem. In prav denar je ena od prednosti omenjenega modela. Visoke vsote
denarja, ki so lahko namenjene za nogometni klub v razmeroma kratkem časovnem
obdobju, so ogromna prednost v današnjem dinamičnem nogometnem okolju. Ker lastniki
na nogometne klube gledajo predvsem kot na podjetja, spada dobiček zagotovo med ožje
zastavljene politike poslovodenja nogometnega kluba. Navedenemu dejstvu so v veliki meri
podrejeni parametri poslovodenja nogometnega kluba.
Pri modelu to je moja zabava lahko zasledimo vpliv politike s strani lastnika na poslovodenje
celotnega nogometnega kluba (operativni, strateški in tehnični del). Ker imajo lastniki
nogometnih klubov proste roke pri sprejemanju odločitev, lahko njihova politika odločilno
vpliva na poslovodenje nogometnega kluba. Operativni del vsebuje odgovornost za
usmerjanje in usklajevanje različnih poslovnih enot ter njihovih funkcij. Management je
odgovoren za organizacijo in vodenje sistema kluba, in sicer skozi procese načrtovanja
strategije, organizacije ter koordinacije notranjih aktivnosti in njenih nadzorov. Strateški del
določa cilje, formulira politiko in določi poti za dosego zastavljenih ciljev kluba. Delovanje
operativnega in strateškega dela nogometnih klubov ni na očeh širše javnosti v tolikšni meri,
da bi lahko konkretneje ali lažje opazili vpliv politike lastnikov nad končnimi odločitvami
kluba. Za oba dela je značilna podrejenost končnih odločitev. Model to je moja zabava
lastnikom omogoča uresničevanje željene politike poslovodenja kluba, kljub morebitnim
nasprotujočim si odločitvam s strani operativnega ali strateškega dela.
Vpliv politike na poslovodenje nogometnega kluba se nedvomno najbolj opazi pri odločitvah,
ki se nanašajo na športni (tehnični) del. Javnost spremlja nogomet predvsem zaradi
njegovega športnega in ne zaradi poslovnega dela. Posledično je javnost preko športnih
odločitev vodstva najbolj ozaveščena glede tega, s kakšno politiko vodilni vodijo nogometni
klub. Odločitve glede poslovodenja nogometnih klubov pogosto izražajo okuse, želje, ideje
lastnikov oziroma ljudi z močjo nad posameznim nogometnim klubom. Ker gre za privatno
politiko, so pravila glede poslovodenja v primerjavi z državno sfero občutno manj ekzaktna.
Posledično se zdijo odločitve glede športnega dela kluba z modelom to je moja zabava
velikokrat nepričakovane oziroma nelogične. V Italiji tehnično upravljanje področja vključuje
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prisotnost vodstva, in sicer v obliki odbora direktorjev ali neposredno predsednika samega,
ki izvršuje svojo najpomembnejšo vlogo v obliki športnega direktorja. Vloga športnega
direktorja je takoj za predsednikom (lastnikom) kluba drugo najpomembnejše mesto. Zaradi
pomembnosti položaja si lastniki klubov velikokrat pripišejo še položaj športnega direktorja.
Naloga športnega direktorja je zagotavljanje konkurenčnosti in kakovosti predvsem tistega
nogometnega kluba, ki je določen v članskem moštvu. Gre za zelo občutljivo delovno mesto,
obkroženo z izredno dinamičnim okoljem. Vloga športnega direktorja zahteva veliko
nogometnega znanja in hladno kri za končne odločitve.

Delovno okolje športnega direktorja je tržnica nogometnih igralcev. Vsako leto se (predvsem
v poletnih mesecih) med velikani klubskega nogometa za prestop igralcev nakazujejo
enormne vstote denarja. V modelu to je moja zabava so bogati lastniki pripravljeni za
kakršno koli vrednost dobiti najboljše igralce na trgu, pri čemer enormni strošek nakupa
pokrijejo z lastnimi denarnimi vložki. Odločitve glede velikih denarnih vložkov v
organizacijah ponavadi potekajo dolgoročno skozi pristojne organe, kar pa ne drži v primeru
nogometnega kluba in omenjenega modela. Odločitve so v tem primeru zaradi narave
nogometnega trga sprejete v razmeroma kratkih obdobjih. Politika lastnikov je v primerih
modela to je moja zabava usmerjena k hitrim uspehom na nogometnih igriščih. Bogati
lastniki želijo z denarnimi vložki v sorazmerno kratkih obdobjih zgraditi kakovostno in
predvsem konkurenčno ekipo za doseganje končnih zmag. Taka politika je predvsem zelo
draga in nasprotuje strategijam dolgoročno nadzorovanega razvoja kluba.

4.1 KONCEPT POLTIKE KOT BOJA ZA OBLAST (ANG. POLITICS)
Ljudje smo družbena bitja. Vsak dan se srečujemo in se dogovarjamo o vseh področjih, ki
nam omogočajo prijetno življenje. Živimo lahko le v skupnosti z drugimi ljudmi, kar je že
pred mnogimi leti zapisal veliki grški modrec Aristotel. Življenje v družbi pa ni lahko in
enostavno, saj je ta podrejena določenemu družbenemu redu oziroma družbeni ureditvi. Če
ta pravila rušimo, lahko sprožimo veliko nesoglasij, ki lahko eskalirajo tudi v kaj hujšega,
celo v boj, ki pa ima lahko več pomenov. Do boja pride takrat, ko dva nasprotna elementa
ne moreta uskladiti dveh različnih stališč. Za boj so potrebni: dva posameznika, dve politični
stranki, dve športni organizaciji, dve gospodarski organizaciji ali pa celo dve državi. (Cerar,
2012, str. 14)
Popolnoma jasno je, da je politika tudi boj za oblast in moč ter želja po obvladovanju drugih.
Ljudje od nekdaj hlepijo po oblasti in pripravljeni so storiti vse, da si jo pridobijo. V
demokratičnih državah so pravila jasna, zato se oblast zamenjuje razmeroma mirno, o
čemer odloča večina na volitvah. Povsem drugače pa je v nedemokratičnih državah, kjer je
dovoljeno vse in včasih pride celo do državljanske vojne. V boj za oblast posegajo samo
nekateri ljudje (običajno člani političnih strank) in se s ciljem zmagati na volitvah poslužujejo
vseh sredstev (neosnovanih obljub, laži, zavajanja, lobiranja, bojkota, korupcije,
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kompromisov, klevetanja …). Dejstvo je, da so vse predvolilne obljube po volitvah hitro
pozabljene. (Cerar, 2012, str. 17)
Ko bodisi posamezniku bodisi družbi z večino na volitvah ali kako drugače podelimo možnost
vladanja, pravimo, da je na oblasti. Z zmago na volitvah je dobil posameznik priložnost, da
lahko usmerja, vodi in organizira vse, kar je potrebno za normalno ter srečno življenje.
Družbo, ki jo vodi en sam človek, imenujemo avtokracija, v oligarhiji pa je večina ljudi
podrejena manjšini. Absolutizem in diktatura imenujemo stanje, ko ima en človek neomajno
moč v družbi. Družba je lahko demokratična ali nedemokratična, pri slednji poznamo tudi
monarhijo. V sodobnosti najpogosteje srečamo demokratične družbene ureditve. Vsaka
oblast za svoje delovanje potrebuje tudi kader, ki je po možnosti lojalen, ki pa si jo
zagotavlja na več načinov, največkrat s stimuliranjem (z dobrimi plačami, položaji in drugimi
bonitetami). Poleg vseh pravic, ki jih imajo ljudje in jih zagotavlja oblast, ima ljudstvo tudi
dolžnosti, ki jih mora spoštovati. V nasprotnem primeru ima državna oblast pravico do
kaznovanja posameznika, ki se teh pravil ne drži. Za take primere imajo države tudi
represilni apart, institucije, ki razpolagajo s prisilo nad svojimi državljani (policija, sodišča,
zapori). (Sruk, 1995)
Politika kot boj za oblast v strankarskih politikah je v veliki meri prisotna tudi med
nogometnimi klubi in znotraj njih. Tudi v svetu nogometa so prisotni obljube, demokracija
in volitve. Boji za oblast včasih posegajo v postopke oblikovanja politik, kar označujemo z
izrazom politizacija (ang. politicisation). Nevladne organizacije, za katerimi se skriva peščica
vplivnih ljudi, si prizadevajo upravljati in oblikovati nogometne klube, saj tako prispevajo k
razvoju družbenega pojava ter zadovoljitvi lastnih, predvsem finančnih apetitov. Politizacija
nogometa ima v Italiji dolgo zgodovino. Benito Mussolini je bil prvi, ki je prek fašističnega
režima izkoriščal nogomet za propagandne namene. V tedanjem obdobju so vodilni fašisti
prevzeli vodenje in organizacijo igre. Danes nekatere privržence klubov, kot je SS Lazio, še
naprej povezujejo s skrajnim desničarskim ekstremizmom, medtem ko imajo klubi, kot sta
FC Bologna in AS Livorno, močne povezave z levico, kar izhaja iz levičarskih tradicij teh
urbanih središč. (Hamil in drugi, 2010, str. 375)
Na strankarskem področju so glavni akterji v boju za oblast politične stranke, na
nogometnem pa predvsem zasebni akterji, večinoma v vlogah lastnikov nevladnih
organizacij. Področje, kjer v veliki meri izstopajo nepravilnosti, korupcija in klientelizem, je
ravno nogomet. Razlog za to je preprost, saj se v nogometu obračajo ogromne količine
denarja. In ravno denar je sredstvo, s katerim posamezniki z različnimi strategijami
dosežejo ali obdržijo oblast. Na žalost gre v večini primerov za nepoštene strategije.
Malverzacije in nepravilnosti so že stalna sredstva za doseganje želenih končnih ciljev.
Dejstvo, da so vodilni italijanski nogometni klubi običajno v lasti vidnih poslovnih in političnih
osebnosti z velikim vplivom v širši italijanski skupnosti, posredno ter neposredno vpliva na
velike pristojnosti nad klubi v njihovi lasti. Podobno kot v drugih evropskih državah, je tudi
v Italiji po letu 1990 prišlo do prenosa moči od tradicionalnih nogometnih vodstvenih
struktur na posameznike, in sicer z željo po lastnem poslovodenju klubskih interesov, zlasti
na področju financ.
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V šestdesetih letih minulega stoletja je FIFA iz svojih vrst izključila Južno Afriko zaradi
aparthaida. Nogomet so belci in temnopolti igrali vsak na svoji strani, šele leta 1978 je prišlo
do združitve belih in črnih klubov. Vendar rasizma s tem še ni bilo konec, šele po porazu
stranke Afriškega nacionalnega kongresa leta 1994 (po 50. letih vladavine) se je stanje
spremenilo. Pred tem temnopolti igralci niso želeli nastopati za reprezentanco Južne Afrike,
ker niso želeli, da bi FIFA ta njihov nastop razumela kot konec rasne segregacije, nogomet
so tako uporabljali kot sredstvo za boj proti političnemu sistemu. V Egiptu je leta 2012 na
tekmi med kluboma Al-Masry in Al-Ahly zaradi poraza domače ekipe prišlo do neredov. Po
tekmi so na igrišče vdrli domači navijači in z različnim orožjem pobili 74 ljudi, več tisoč pa
so jih ranili. Tragedija se je zgodila, ko je po več desetletni vladavini odstopil Hosni Mubarak.
Neredi so bili organizirani, na igrišču ni bilo nikogar od pomembnih državnikov, ki so sicer
vedno gledali nogomet, saj so bili obveščeni o predvidenih neredih. Nerede je organizirala
vojaška hunta, ki je želela s pomočjo nogometa ponovno priti na oblast. (Češek, 2016, str.
35)
Dolgoletni predsednik FIFE João Havelange je bil najbolj skorumpiran in pohlepen
predsednik. Brez slabe vesti je sodeloval z diktatorji in zločinci samo zato, da je ostal na
oblasti ter si zagotovil nov predsedniški mandat. Etična komisija FIFE ga je s svojimi
ugotovitvami o nepravilnostih v času njegove vladavine dokončno odnesla. Njegov
naslednik Blatter pa se je potrudil, da so se vse Havelangove nečednosti pometle pod
preprogo. João Havelange je bil odličen učitelj Seppu Blaterju, ki je krmilo FIFE prevzel v
roke leta 1998. Pisalo se je leto 2000, ko si je Nemčija močno prizadevala za organizacijo
svetovnega prvenstva leta 2006. Da bi si zagotovili organizacijo svetovnega prvenstva, so
potrebovali trinajst glasov članov izvršnega odbora FIFE. V ta namen je Nemčija spremenila
svojo zakonodajo in dvignila embargo na prodajo orožja. Nemci so prodali orožje v Savdsko
Arabijo in tako dobili glas savdskega predstavnika. Nemška podjetja so nenadoma začela
veliko vlagati v določena podjetja. Daimler Chrisler je vložil v Hyundai, kjer je bil sin
ustanovitelja član izvršnega odbora FIFE, Volkswagen in Bayer sta vložila v Tajsko ter Južno
Korejo. Tako je Nemčija dobila vse štiri azijske glasove in zbrala dvanajst glasov od trinajstih
potrebnih. Protikandidatki Južni Afriki je bilo enako obljubljenih dvanajst glasov. (Češek,
2016, str. 42)
V tistem obdobju je bil pomemben trinajsti glas, o katerem je odločal kontroverzni Blatter.
Svoj glas je obljubil Južni Afriki, toda če je želel še en mandat, se ni smel zameriti Evropi.
Sledil je zrežirani neverjetni preobrat, ko je predstavnik Nove Zelandije, ki je nameraval svoj
glas dati Južni Afriki, namesto na glasovanje odšel na golf v Singapur. Čez dve leti je zato
dobil Blatterjevo nagrado, in sicer doživljensko častno članstvo v FIFI. Nemčija je s
trinajstimi glasovi dosegla organizacijo prvenstva in Blatterjev glas sploh ni bil potreben.
Nemška davčna uprava in policija sta šele leta 2015 (nikoli ne bomo izvedeli, zakaj tako
pozno) začeli s temeljito preiskavo ter našli dokaze o visokih podkupninah. Blatterju se je
začel tresti stolček, ko je ameriški FBI začel preiskovati poslovanje FIFE. Nova afera, ko je
predsedniku UEFE Platiniju plačal 2 milijona frankov za svetovalne storitve, opravljene pred
devetimi leti, je prelila kapljo čez rob. Etična komisija FIFE je Blatterja in Platinija
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suspendirala. Blatterju je za osem let prepovedala delovanje v nogometu, njegove kazni na
sodišču pa si ni mogoče obetati. Platini skuša na sodišču oprati svoje dobro ime – čez čas
se bo izkazalo, ali mu bo uspelo. (Češek, 2016, str. 43)
Rek “biti na oblasti je težko, ampak zelo lepo” še kako drži. V obdobju nastajanja pričujoče
diplomske naloge se je zgodil dogodek, ki je odličen primer politke kot boja za oblast in
pomeni pomembno pridobitev na področju slovenskega nogometnega okolja. Nedvomno je
pri izvolitvi Aleksandra Čeferina za predsednika UEFE ogromno vlogo odigrala tudi politika
kot boj za oblast. Tudi za izvolitev na tako pomembno funkcijo v nogometu je bilo potrebno
storiti marsikaj. Dobro lobiranje, prepričevanje, predstavljanje svojega programa in vizije
za prihodnost so vsekakor pomembni deli mozaika končnega uspeha. Po mnenju
strokovnjakov lahko politika kot boj za oblast predstavlja zelo umazano igro. Kljub temu da
je morala redko del politične realnosti, v procesu izvolitve Aleksandra Čeferina ni bilo moč
zaznati znakov pretirano umazanih taktik.

4.2 POLITIKA, MEDIJI, ŠPORT
Poleg politike in gospodarstva imajo zelo pomembno vlogo tudi mediji ter njihov vpliv na
obravnavano tematiko. Tako kot pri večini odnosov, tudi pri odnosih z mediji velja, da se je
potrebno vanje poglobiti, da lahko razumemo njihovo delovanje in se nanj ustrezno
odzovemo. Preprosto povedano so mediji organizacije (podjetja), ki med drugim proizvajajo
novice. Med osrednje medijske dejavnosti štejemo novinarstvo, ki je profesionalna
dejavnost zbiranja, organiziranja, selekcioniranja in delitve informacij. Močno vlogo ima
med medijskimi dejavnostmi tudi oglaševanje. Slednje se v nasprotju z novinarstvom
ukvarja s plačljivimi informacijami oziroma s t. i. zakupom medijskega prostora. (Plavšak,
2005, str. 48)
Nedvomno največjo vlogo povezave med mediji in športom pripisujemo televizijskim ter
radijskim postajam in tiskanim medijem. Predvsem v primeru televizijskih pravic zaradi
pogodb med nogometnimi klubi in televizijskimi hišami bodejo v oči enormne vsote denarja.
Tudi na področju delitve televizijskih pravic in posledično pridobljenih ogromnih vsot denarja
zaznamo koncept politike kot boja za oblast. Zgodbe, ki jih v povezavi s športom gradijo
televizijske postaje, v ljudeh vzbudijo zanimanje zaradi ideološke narave in povezave z
nacionalnim ponosom. (Boyle in Haynes, 2000)
Razmerje med televizijsko industrijo in športom si lahko predstavljamo kot medsebojno
udobje. Športni dogodki predstavljajo bogate vire za televizijske hiše, te pa športu vračajo
enormne količine denarja, esencialne za njegov obstoj. Omenjena povezava je izredno
pomebna iz naslednjega razloga: televizija brez športa preživi, šport brez televizije pa ne.
Šport, omenjen v prejšnji povedi, se nanaša eksplicitno na profesionalne ravni. Televizija je
eden od glavnih virov profesionalne oblike športa. Iz navedenega je moč sklepati, kako so
športne organizacije kljub svoji avtonomiji v svetu gospodarstva jasno tudi podrejene. Šport
na televizijskih kanalih ne zagotavlja povezave gledalcev samo s športom, temveč tudi z
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idejami o državljanstvu, razredu, rasi, spolu in starosti. Zaradi tega razloga gre za bogato
zalogo materiala, iz katerega je mogoče raziskati in razumeti naša socialna, kulturna,
gospodarska ter politična življenja. (Boyle in Haynes, 2000).
Nogomet je igra, ki simbolično prikazuje družbeni razpon od starodavnih kultur dalje. Zaradi
tega pa ne smemo zanemariti njegove vsebine gospodarske narave, ki se pogosto kaže s
prometom v višini več milijard evrov. Tradicionalno merilo za merjenje učinkovitosti
poslovodenja proizvodnega sistema je dobiček, ki pa v nogometnem okolju vsekakor ni
dovolj. Velikokrat se zdi, da so glavni cilji priljubljenost, prestiž, želja po moči in uspehu. V
Italiji je nogomet z več kot štirimi milijoni poklicnih igralcev in amaterjev daleč najbolj
priljubljen šport. Posledica tega je, da je nogomet najbolj priljubljen šport v medijih. Obseg
poslov z nogometom v Italiji znaša približno 4.000 milijonov evrov (Gavrina, 2012, str. 37),
ti prihodki pa se lahko znatno povečajo, če se pojavijo povezave s prodajo upravljanja
stadionov itd. Strast in navijaštvo sta nepogrešljivi sestavini nogometa, vendar je tisto, kar
naredi ta šport tako prepoznaven, predvsem identifikacija ekip v mestih in celo majhnih
državah. Rezultat tega je pripadnost ljudi do barv in imena njihovega kluba, kar lahko
pripelje do povezave športa s političnimi interesi. Gre za pojav, ki je prisoten po vsem svetu
in ne samo v Italiji. (Gavrina, 2012, str. 36-38)
Dejstvo, da so vodilni italijanski nogometni klubi običajno v lasti vidnih poslovnih in političnih
osebnosti z velikim vplivom v širši italijanski skupnosti, posredno vpliva na velike pristojnosti
klubov v njihovi lasti. Za to vrsto klubov je splošno znana prednost izkoriščanja njihove
večje priljubljenosti za pridobitev večjega deleža komercialnih prihodkov na nogometnih
trgih. Podobno kot v drugih evropskih državah je tudi v Italiji po letu 1990 prišlo do prenosa
moči od tradicionalnih nogometnih vodstvenih struktur na večje klube, in sicer z željo po
lastnem poslovodenju klubskih interesov, zlasti na področju financ. Prodaja in distribucija
televizijskih pravic sta predstavljali osrednje bojišče.
Tudi v prihodnosti bodo televizijske pravice pomembna strateška točka razvoja
posameznega nogometnega kluba. V Italiji bo leto 2017 glede televizijskih pravic prelomno.
Zanje se bodo – kot lahko zasledimo v nekaterih medijih – v vnovičen boj podale kar štiri
televizijske hiše (tri italijanske: RAI, La7 in Mediaset ter ena mednarodna: SKY). Najbolj
zaželjene bodo pravice za prenos tekem evropskega tekmovanja (UEFA Champions league
in League Europa). V Italiji si dosedanje pravice tekmovanja UEFA Champins league lasti
medijska hiša Mediaset (tj. medijsko podjetje v lasti Silvia Berlusconija), ki je pred tremi leti
zanje odštela približno 700 milijonov €. Posledično analitiki v letu 2017 za omenjeno
evropsko tekmovanje in pravice za prenos tekem napovedujejo ceno preko milijarde €.
Dejstvo, da bo imela Italija od leta 2018 v tekmovanju Champions League štiri (trenutno
ima od možnih treh samo dva) predstavnike (klube), bo nedvomno dodatno zaostrilo bitko
med televizijskimi hišami.
Strokovnjaki na področju televizijskih pravic v Italiji napovedujejo sodelovanje med
nacionalno televizijo RAI (it. Radiotelevisone Italia, tj. Radio in televizija Italija) in
mednarodnim SKY-jem. Tako bi si obe hiši povečali možnost za zmago nad Mediasetom, za
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katerega bi poraz glede pravic do tekmovanja Champions league pomenil resne, predvsem
finančne težave. Mediaset bi morebiten poraz glede pravic do tekmovanja Champions
league reševal s pravicami za prenos tekem državnega prvenstva (it. Serie A) in državnega
pokala. Neglede na razplet se v Italiji obeta napet boj za pridobitev televizijskih pravic. V
Italiji želi ogromno gledalcev, ki sedijo pred televizijskimi zasloni, gledati prenose
nogometnih tekem in svojih ljubljenih ekip. To dejstvo še kako dobro poznajo managerji
različnih televizijskih hiš, ki bodo poskušali zadovoljiti okuse njihovih strank. Navedena
dejstva in številke nazorno kažejo, kako pomembno in ključno je področje medijev. Mediji
s politizacijo vsebin politike in gospodarstva določene države skrbijo za pretok oziroma
dostop informacij za državljane. (Calcio e finanza, 2017)

4.3 GOSPODARSTVO
Pojem gospodarstvo je v diplomski nalogi razdeljen v dva sklopa. Da bi lahko bralec lažje
razumel, iz katere vrste gospodarstva prihajajo vplivi na poslovodenje nogometnega kluba,
je gospodarstvo razdeljeno na državno in mednarodno (globalno) raven.
4.3.1

VPLIV GOSPODARSTVA NA DRŽAVNI RAVNI

Glede na različno širino pojmovanja gospodarske dejavnosti (proizveden in porazdelitveni
proces), ki si jo predstavljamo s sistemi, lahko govorimo tudi o različno obsegajočih
ekonomskih sistemih. Ekonomski sistem razumemo kot sistem gospodarske dejavnosti v
najširšem pomenu, kjer gre za shemo ekonomiziranja z nezadostno razpoložljivimi
gospodarskimi viri v katerikoli dejavnosti družbe.« (Ferfila, 2008, str. 79) Optimum
porabnikov in proizvajalcev je dosežen v točki, v kateri se sekata krivulji maksimiziranega
potrošnikovega zadovoljstva ter maksimizirane vrednosti presežka producentov.
Ena večjih prelomnic pri razvoju vseh nogometnih klubov v Italiji je bila druga svetovna
vojna. Država je bila na dnu, zelo pomemben pa je bil predvsem padec fašizma. Vojna, ki
je pustila za seboj grozovite posledice, je bila tudi v Italiji predmet številnih raziskav.
Ekonomist Pasquale Saraceno v delu Rekonstrukcija italijanske industrije (La ricostruzione
industriale italiana, 1947) ponuja naslednje podatke: skupna škoda je bila ocenjena na 3,2
bilijona lir (ta vsota je enaka trikratnemu dohodku iz leta 1938), industrijski aparat je bil
zaradi partizanskega posredovanja poškodovan, močno je bil poškodovan jeklarski sektor
(zlasti obalni obrati v Bagnoli, Piombino in Cornigliano), nastala je škoda na kmetijski
proizvodnji (zlasti v osrednji Italiji), težko so bili prizadeti železnice, pristanišča in ceste.
Področja, kot so vlada države, sodstvo, zdravstvo, industrija in infrastruktura, so morala biti
ponovno usposobljena v čim krajšem časovnem obdobju. To za šport kot manj pomembno
področje pri razvoju države seveda ni veljalo. Tako je razvoj športa po drugi svetovni vojni
lahko potekal počasneje, umirjeno in predvsem brez pritiska javnosti. (Piatoni, 2002)
Izhodiščna točka analize vpliva gospodarstva na poslovodenje nogometnih klubov v Italiji
je postavljena na konec druge svetovne vojne. Gospodarsko stanje v Italiji po koncu vojne
oziroma na splošno celotno povojno stanje v Italiji lahko označimo kot ostanki fašizma.
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Fašizem, ki je nedvomno pustil velik pečat v zgodovini države Italije, je svoj konec dočakal
prav v drugi svetovni vojni. Obdobja, ki so sledila takoj po vojni, so imela za Italijo zelo
velik pomen. Že v prvem petletnem obdobju po koncu vojne (1945–1950) je Italija pognala
korenine gospodarstva, ki se je razvilo v naslednjih dvajsetih letih. V tem petletnem obdobju
je Italija sprejela odločitve, ki so kasneje pripomogle k identifikaciji modela razvoja za
prihajajoča leta. (Garofoli, 2014, str. 19-23)
Največja težava, s katero se je soočalo italijansko gospodarstvo po koncu vojne, je bila
zamuda v razvoju industrije. Italija je bila po koncu vojne tipična kmetijska država, s
kmetijstvom se je ukvarjalo kar 50 % prebivalstva. Za laže razumevanje: v Veliki Britaniji je
bil delež prebivalstva, ki se je ukvarjal s kmetijstvom, rahlo nad 10 %. Prvi večji premik v
razvoju je Italija doživela s t. i. projektom Marshall. Ta ni veljal samo za glavno mesto Rim,
ampak se je razširič po celotnem ozemlju. Projekt je 5. julija 1947 na Harvardski univerzi
predstavil takratni sekretar ZDA – Marshall. Marshallov projekt oziroma projekt ERP
(European Recovery Program) je bil namenjen pomoči Evropi za njen hitrejši ekonomski
razvoj. Aprila leta 1948 je ameriški kongres sprejel in odobril projekt ERP. Italija je iz tega
programa prejela približno dve milijardi takratnih dolarjev. (Garofoli, 2014, str. 28-36)
Po projektu ERP je sledilo obdobje med leti 1953–1963, v katerem se je zgodil italijanski
ekonomski čudež. Povpraševanje po železnih in drugih izdelkih težke industrije je zaradi
korejske vojne predstavljalo nov zagon za razvoj italijanske težke industrije. Rezultati
razvoja so se izkazali v spektakularni gospodarski rasti, katere vrhunec so zabeležili leta
1960. Pomembni dejavniki italijanskega ekonomskega čudeža so bili:




Mednarodni denarni sklad: služil je za nastavitev monetarnega sistema in
posredoval v času finančne krize.
GATT je bil splošni sporazum o trgovini in tarifah.
Evropsko povezovanje: vzpostavilo je enoten evropski trg v izogib trgovinskim
vojnam v 20. in 30. letih 19. stoletja.

Italijanski ekonomski čudež je tako poskrbel, da se je Italija iz pretežno kmetijske države
razvila v eno najbolj razvitih svetovnih držav v takratnem obdobju. (Garofoli, 2014, str. 3751)
Kljub odličnemu gospodarskemu razvoju so bila 70. leta prejšnjega stoletja za Italijo slabo
obdobje. Sedemletno obdobje po letu 1963 je predstavljalo predvsem krizo italijanskega
ekonomskega čudeža in izzive, ki so se takrat pojavili za italijansko ekonomijo. 70. leta 19.
stoletja je zaznamovala velika mednarodna ekonomska nestabilnost, in sicer po skoraj treh
desetletjih gospodarske rasti. Težavam v takratnem obdobju lahko najdemo dva skupna
imenovalca: prvi je nestabilnost ameriškega dolarja, drugi pa povečana gospodarska moč
Nemčije in Japonske. Pozitivne posledice za Italijo so bile vidne šele leta 1973, ko je lira
postala stabilna valuta. Leto 1973 je v svetovnem merilu poznano kot leto, v katerem se je
zgodil prvi naftni šok. Za Italijo se je po drugi strani začelo novo obdobje, ki je trajalo do
leta 1983. Dobro desetletje je Italija izvajala razvoj majhnih podjetij in industrijske
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razpršenosti. Bistvo tega obdobja je zmanjševanje velikosti podjetij, razvoj novih
industrijskih predelov na državni ravni in specializacija podjetij. V desetletju, ki je sledilo po
letu 1983, je Italijo čakala sprememba strukture italijanske ekonomije. Desetletno obdobje
je svoj konec dočakalo leta 1992, ko je Italija izstopila iz Evropskega monetarnega sistema.
Ekonomska situacija se je po izstopu iz EMS obrnila v pozitivno smer leta 1993. Italija je
takrat beležila močan porast na področju izvoza, ki je trajal vse do leta 1996, kar je
posledično pripeljalo do novih zalog denarja, namenjenega za investicije znotraj Italije. Leta
1998 je prišlo do zaključne, tj. tretje faze Maastrichtske pogodbe (sprejete leta 1992 in v
veljavi od leta 1993), znotraj katere je Italija vstopila v nov Evropski monetarni sistem.
(Barca, 2010)
Obdobje med leti 1980 in 1990 je na globalni ravni zaznamovalo predvsem vprašanje glede
ravnotežja med državami pridelovalkami surovin ter državami proizvajalkami izdelkov.
Čeprav je šlo za dolgo desetletno obdobje, stopnji BDP Italije in mednarodne trgovinske
izmenjave nista bili tako visoki kot v 50. ter 60. letih 19. stoletja. V tem obdobju je bila
prisotna manjša stopnja fibrilacije finančnih trgov in menjalnih tečajev, ki je bila predvsem
posledica evropskega monetarnega sistema, ki je s pomočjo stalnih menjalnih kvot zaviral
tekmovalno devalvacijo med evropskimi državami. Po letu 1980 in vse do leta 1985 sta bili
zelo značilni rast in stabilnost ameriškega dolarja. Ta pojav je resno omajal nekatere
elemente ekonomske teorije in ekonomske analize. Vzrok rasti ameriške valute namreč tiči
v šibkosti takratnega ameriškega ekonomskega sistema in ne v njeni moči. Takratna močna
javna in trgovska primanjkljaja sta povzročila močne učinke na obrestne mere ter menjalne
tečaje. Amerika je bila primorana izdati bon z visokimi obrestnimi merami, s katerimi bi
pritegnila finančne tokove razvitih držav. Postopek ni le povečal vnosa denarja na ameriška
tla, temveč je tudi povečal povpraševanje po dolarju za nakup bonov. Rezultat je bila rast
vrednosti ameriškega dolarja. (Barca, 2010)
V obdobju, ki je sledilo po letu 1998 in je trajalo vse do začetka krize leta 2007, se je Italija
nahajala v procesu integracije mednarodne ekonomije. Na evropski ravni so se pojavile
institucionalne novosti, na svetovni pa smo bili priča vstopu novih držav v WTO (World
Trade Organization). Nenehna sprostitev trgov in prost pretok denarja sta korenito
spremenila smer tokov procesov, kar je posledično pripeljalo do mednarodne ekonomske
integracije. Mednarodna ekonomska integracija je povzročila dvig državnih ekonomij na
svetovno raven. Iz tega obdobja lahko italijanske pozitivne ekonomske efekte združimo v
dve skupini. Prva predstavlja upad zadolženosti države, druga pa dvig izvoza, ki je bil
posledica večje vrednosti evra v primerjavi z dolarjem. Na drugi strani sta Italiji in njeni
ekonomiji težave predstavljala predvsem počasen razvoj in nizka produkcija izdelkov, kar je
pripeljalo do izgube kvot na mednarodnih trgih. (Garofoli, 2014, str. 134-150)
Zgornji odstavki predstavljajo, kako se je razvilo gospodarstvo v Italiji po koncu druge
svetovne vojne. Razvoj (prehod) nekdaj kmetijske države v eno največjih evropskih in
svetovnih ekonomskih sil se je v Italiji zaključil (ustavil) v 90. letih 19. stoletja. Faza
industrializacije se je zaključila v 80. letih 19. stoletja, ko se je v Italiji pričel razvoj t. i.
tretjega sektorja, ki je zajemal predvsem banke in zavarovalnice. V sodobnem času (podatki
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so iz leta 2014) znaša javni dolg Italije 2.107,2 milijarde € (Vir: BankItalia), stopnja
brezposelnosti je skoraj 13 % (cca. 3,3 milijona prebivalstva) in povprečno stanje inflacije
približno 60-milijonske države je 1,2 %. Za zaključek lahko ocenim, da je razvoj italijanskega
gospodarstva zadostno izpolnil pričakovanja glede na okoliščine. Italija kljub težavam
nedvomno spada v sam vrh evropskega in svetovnega gospodarskega razvoja, kar ne
nazadnje dokazuje tudi njeno članstvo v svetovni skupini G-8. (Wall street Italia, 2015)
Slika 3: Bruto domači proizvod Italije v dolarjih (2006–2014).

Vir: Tradingeconomics (2016)

Po vsem opisanem si je lažje predstavljati razmerja med gospodarskim razvojem in stanjem
nogometnih klubov znotraj Italije. Razmerje med gospodarstvom in nogometom razumemo
predvsem kot pretok denarja v nogometne klube. Čeprav nedvomno obstaja povezava med
gospodarskim in športnim okoljem, kot že omenjeno ni enotnega modela zajemanja
podatkov, s katerim bi lahko prikazali povezanost oziroma vpliv gospodarstva ter njenega
razvoja na nogometne klube oziroma šport na splošno. Nedvomno so bili težji časi
gospodarskega razvoja po drugi svetovni vojni (predvsem 70. leta 20. stoletja) ovira tudi
za nogometni razvoj. Nogometni klubi znotraj Italije so tako kot gospodarstvo lahko računali
na pomoč iz tujine. Zelo dober primer povezave in stanja med nogometnim klubom ter
gospodarstvom lahko opazimo pri A. C. Milanu. Italijan Silvio Berlusconi je svoja zlata leta,
odkar je prevzel klub, beležil v 90. letih 20. stoletja, torej v obdobju, ko naj bi Italija doživela
vrh gospodarskega razvoja.
Dandanes je težko argumentirati vpliv gospodarstva na razvoj določenega področja, v
primeru pričujoče diplomske naloge nogometa. Kljub dejstvu, da vplivi na nogometno okolje
prihajajo iz številnih smeri, lahko vzpostavimo osnovna razmerja. Formula “boljše stanje
gospodarstva = boljše stanje nogometnega okolja” drži v zelo velikem številu primerov.
Potrebno se je namreč zavedati, da se nogometne klube danes enači z velikimi podjetji, kar
povečuje njihovo neodvisnost in izpostavlja njihovo ranljivost glede na stopnjo razvoja
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nacionalnega ter lokalnega gospodarstva. Posebej je opazen vpliv industrije na severnem
delu Italije, ki tradicionalno velja za najrazvitejši del države. Poleg dveh nogometnih
velikanov iz Milana najdemo na severu Italije tudi najtrofejnejši italijanski nogometni klub
– Juventus F. C. Severni del države si lasti tudi prvi nogometni klub v Italiji – A. S. D.
Genova. Zaradi slabše industrije so na južnem delu Italije nogometni klubi v manj ugodnem
finančnem položaju. Kljub odprtim trgom, ki presegajo geografske meje posamične države,
lahko pride do situacije, v kateri se nogometni klub v finančno stabilnem stanju znajde v
državi ali v območju z nizko stopnjo gospodarskega razvoja. Takšni primeri so značilni tako
za Italijo (omenjeni južni del države) kot tudi za druge evropske države (npr. Ukrajina,
Španija). Čeprav lahko denar pride iz tujine in tako zagotovi stabilnost nogometna kluba,
na okolje nedvomno v precej večji meri vpliva gospodarsko stanje, v katerem se ta
nogometni klub nahaja. Prakse financiranja klubov iz tujine so danes vsakdanji primer, toda
gospodarska stanja posamezne države le vplivajo na to, v katero smer se odpravijo
investitorji. Bolje razvite države predstavljajo boljša okolja in predvsem varnost za vlagatelje
iz tujine.
Tabela 2: Bruto dodana vrednost – gospodarstvo Italije od leta 2001 do 2016 v
milijonih €

Bruto dodana vrednost - gospodarstvo v Italiji
300.000,0

Kmetijstvo, ribištvo
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250.000,0

Proizvodnja
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Vir: Eurostat (2016)
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4.3.2

GLOBALIZACIJA NOGOMETA

Kadar govorimo o gospodarstvu kot o svetovnemu pojavu, je potrebno dodati še pojem
globalizacija. Globalizacija je proces, ki se je končal v 20. stoletju in ustoličil kapitalizem kot
prevladujoč svetovni sistem. V dvajsetem stoletju je svetovni model kapitalizma pri svojem
širjenju dosegel geografsko mejo z razširitvijo trga in državnega sistema v vse
regije planeta. “Pika na i” pa je bila uveljavitev Združenih držav Amerike kot prvega
hegemona, katerega politični in gospodarski vpliv se je nekoliko zmanjšal s koncem hladne
vojne. Združene države Amerike so oblikovale tip kapitalizma, ki zaenkrat še vedno
prevladuje. (Giulianotti, 2004)
Šport, zlasti nogomet, je en najbolj dinamičnih in sociološko izpostavljenih področij
globalizacije. Gospodarsko globalizacijo v nogometu obravnavamo s pomočjo svetovnih
vodilnih klubov, ki jih upoštevamo kot globalne mednarodne korporacije. S sklicevanjem na
krepitev demokracije ocenjujemo, da je moč izkoristiti politično globalizacijo nogometa v
okviru mednarodnega upravljanja igre. Kljub temu pa se gleda na nogomet kot na orodje
za manifestacijo globalizacije. Globalizacija relativizira vse partikularizme, zaradi česar so se
eksponenti posameznih prepričanj ali identitete primorani soočiti in odzvati na druge
partikularne ideje ter družbene procese na univerzalni domeni. Globalizacija kot beseda na
videz izvira iz japonske poslovne prakse, ko pa se uporablja, da pojasni širše kulturne
projekte, je mogoče trditi, da so projekti globalizacije konstitutivne značilnosti sodobne
globalizacije. V športnih medijih na primer globalizacija nastane z uporabo lokalnih pogojev
in referenčnih točk. Tu se nanašamo predvsem na stalne razprave o nacionalnih igralcih ali
vprašanja in okvirje razlag svetovnih dogodkov, kot je finale svetovnega prvenstva. Procesi
globalizacije so se vedno prikazovali v gospodarskih področjih nogometa. V nogometnih
klubih zasledimo dolgo zgodovino "globalizacije". V Italiji so klubi še vedno pogosto v lasti
bogatih lokalnih gospodarstvenikov (npr. Berlusconija), čeprav so lahko že od leta 1980
nove nastajajoče industrije v lasti tujcev. Najbolj dinamični managerji v sedanji globalizaciji
nogometa so različne mednarodne korporacije. Te korporacije izvajajo centralno naravnan
posel, ki prečka nacionalne meje trgovine in naložbe ter ima relativno šibkejše povezave s
svojo "domačo" lokacijo v primerjavi s predhodnimi modeli. Perlmutter (1972) razlikuje tri
vrste korporacij po teritorialnem načelu:




etnocentrične, ki so nadzorovane iz doma lociranega sedeža organizacije;
policentrične, ki olajšajo lokalno samoodločbo v centralno opredeljenih stopnjah;
geocentrične, ki so nadzirane globalno s strani mobilnih managerjev.

Največji nogometni klubi so etnocentrični, saj ohranjajo ključne simbolne vezi z domom. To
dosegajo zlasti z imenom, sedežem, domačim stadionom, blagovno znamko in lokalno
podporo. (Giulianotti, 2004)
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5 SILVIO BERLUSCONI IN NOGOMETNI KLUB A. C. MILAN
Politka je razredni boj. Enačbo med politiko in vplivi gospodarstva ter medijev na nogometni
klub skuša diplomska naloga predstaviti na primeru nogometnega kluba A. C. Milan in
njegovega lastnika Silvija Berlusconija. Mesto Milano, prestolnica pokrajine Lombardije, je
pogosto označeno tudi kot gospodarska prestolnica Italije. Po razvitosti industrije v Italiji
po posameznih pokrajinah se Lombardija nahaja na prvem mestu. Začetki razvoja industrije
segajo v prvo polovico 18. stoletja, ko je bila v Milanu ustanovljena tovarna svile. Razvoj
industrije s svilo je bil tako močan, da je območje postalo vodilno v Evropi na tem področju.
Nadaljnji razvoj industrije je potekal podobno kot v Torinu. Sledila so obdobja, ko je
industrija začela prehajati na področja jeklarstva, kovin, papirja, tiska, keramike in
steklarstva. Kljub raznolikosti panog pa je pravi zagon na področju industrije dala izdelava
izdelkov za potrebe vojske. Vojaški izdelki so se proizvajali masovno, kar je povzročilo porast
proizvodnje spremljajoče industrije. (Balboni, 2007)
Leto 1883 je z izgradnjo prve elektrarne v Evropi v Milanu zaznamovalo pomembno
prelomnico. Kmalu po tem dogodku, natančneje leta 1898, je bil ustanovljen prvi nogometni
klub v Milanu (t. i. Associazione Calcio Milan). Prve večje težave so se pojavile že devet let
po nastanku, ko se je klub razdelil na dva nova: poleg A. C. Milana je bil ustanovljen še
(njegov večni rival) F. C. Internazionale. Na začetku 20. stoletja je bil Milano socialno mesto,
polno delavcev, ki so se s protesti borili za lastne pravice. Na lokalnih volitvah je tako leta
1914 zmagal Emilio Caldara, velik zagovornik sociale in predstavnik delavcev. Po koncu prve
svetovne vojne, v kateri je bil Milano predvsem pomemben center za zdravstveno oskrbo
ranjencev in seveda za zalogo vojaške opreme, je prišlo do sporov med socialisti ter
novonastalim gibanjem – fašizmom. (Balboni, 2007)
Druga svetovna vojna je tako v Milanu kot tudi v Torinu za seboj pustila ogromno škode.
Toda v Milanu je rekonstrukcija potekala izredno hitro, kar je bilo najbolj opazno na področju
infrastrukture. Dodatno hitrost je prispeval gospodarski trikotnik na relaciji Genova – Torino
– Milano. V obdobju 1960–1980 je Italija z Milanom v ospredju postala znana predvsem po
modi in frazi: made in Italy. To je bilo obdobje, v katerem so se pojavili tudi novi poslovni
obrazi, med najprepoznavnejše je nedvomno spadal Silvio Berlusconi. Leto 1990 je v Italiji
zaznamovalo svetovno prvenstvo v nogometu. Milano in oba nogometna velikana v mestu
so s tem dogodkom dočakali prenovo svojega nogometnega stadiona San Siro. (Balboni,
2007)
A. C. Milan je bil uradno ustanovljen 15. 12. 1899 v sodelovanju z italijanskimi in angleškimi
poslovneži. Klub je na svoj prvi naslov državnih prvakov čakal 44 let. V 80. letih 20. stoletja
je prvič izpadel iz najmočnejše italijanske nogometne lige. Takrat so se za klub začeli težki
časi. Poleg slabih rezultatov je dodatno težavo predstavljalo finančno stanje, ki je že kazalo
na ukinitev kluba. Če je na eni strani A. C. Milan preživljal težke čase, je na drugi strani s
svojim uspehom začel Silvio Berlusconi. Čeprav še ni bil politično aktiven, je doživljal odlične
rezultate predvsem na poslovnem področju. Leta 1986 je prevzel večinski delež A. C. Milana
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in poravnal klubske dolgove. Po Berlusconijevem prevzetju so za klub A. C. Milan sledili
uspehi, ki so v zgodovini kluba zapisani z zlatimi črkami. K temu uspehu je največ, tako na
igrišču kot na klopi ekipe, prispeval Carlo Ancelotti. Klub je bil močan na italijanskih in
evropskih nogometnih zelenicah. Tako kot nekaj drugih klubov so tudi A. C. Milan doletele
obtožbe v aferi calciopoli.3 Za kazen so mu na zaključku prvenstva leta 2006 odvzeli 30
točk. Osem točk so mu odvzeli tudi za naslednje prvenstvo, kar jim je onemogočilo
nastopanje na evropskih tekmovanjih in boj za naslov državnega prvaka.
Tabela 3: Višine vloženih sredstev (milijoni €) Finivesta v A. C. Milan v različnih
časovnih obdobjih

Sezone

Vložek Fininvesta

10. 2. 1986

3,28 milijonov €

1985/1986

12,91 milijonov €

1986/1987

15,49 milijonov €

1987/1988

14,93 milijonov €
Vir: Nogomet in finance (2016)

Osebne težave Silvia Berlusconija so klub pahnile v nove težave. Podjetje Fininvest je 100 %
lastnik A. C. Milana. Z 61 % je solastnik podjetja Silvio Berlusconi. Ko sta oba domova
parlamenta 12. novembra 2011 potrdila Zakon 2012, je Silvio Berlusconi, ki je bil predsednik
vlade, po dogovoru s predsednikom države Giorgiom Napolitanom na Quirinalu podal
odstopno izjavo. Italija se je znašla v hudi gospodarski krizi, ki je bila primerljiva s krizami
v drugih evropskih državah. Na vrhovnem sodišču je bil v t. i. procesu Mediaset Berlusconi
avgusta 2013 pravnomočno obsojen. Na osnovi preiskave, ki so jo začeli pred skoraj osmimi
leti, je bil obtožen davčne utaje. Silvio Berlusconi je bil znan tudi po tem, da je v času svoje
vladavine spreminjal stare in sprejemal nove zakone, ki so ščitili predvsem njegove poslovne
interese. 19. oktobra istega leta ga je sodišče po uspešni mediaciji s tožilstvom obsodilo na
dvoletno izključitev iz javnih funkcij. Aprila 2014 ga je milansko sodišče obsodilo na dve leti
opravljanja javnih del, kar je bilo zadnje dejanje v procesu Mediaset. Kazen je odslužil 8.
marca 2015. Zaradi zakona Severino do leta 2019 ne sme opravljati nobene javne funkcije.
(Petrini, 2009)

Izraz calciopoli je namenjen označevanju nogometnega škandala, ki se je zgodil leta 2006.
Vključuje več vrhunskih nogometnih klubov (Juventus, Milan), številne najpomembnejše generalne
direktorje italijanskih nogometnih klubov in državnih organov ter sodnike in italijansko sodniško
zvezo. (Bufi, 2016)
3
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Tabela 4: Vložki Berlusconija v nogometni klub A. C. Milan in dosežene zmage (pokali)
po desetletjih

Obdobja

Vložek

Pokali

1986–1996

233 milijonov €

17

1997–2007

289 milijonov €

9

2008–2016

381 milijonov €

2

Vir: Milan Night (2016)

Berlusconijeve težave so pomenile težave tudi za A. C. Milan, kjer je bil predsednik do leta
2004, in sicer predvsem finančne narave. Današnja politika kluba je predvsem odvisna od
denarja v klubskih blagajnah. Večina sredstev pride v klub od privatnikov oziroma lastnikov.
Zaradi njegovih težav s sodiščem je bil Berlusconi prisiljen zmanjšati svoj doprinos h klubu.
Posledice so bile pričakovane: A. C. Milan od konca prvega desetletja novega tisočletja ni
več v vrhu italijanskega nogometa in zato ga ni niti na evropskih tekmovanjih. Po odsluženi
kazni se je Berlusconi ponovno aktivneje vključil v politiko kluba. Kljub stabilnemu stanju
njegovih podjetij se je v letu 2016 odločil, da bo delež kluba prodal, in sicer prvič, odkar je
lastnik.
Diplomsko delo je nastajalo vzporedno s prodajo nogometnega kluba A. C. Milan. Ker gre
za dolgoročni proces, ki še ni zaključen, lahko navajam samo neuradne oziroma
špekulativne podatke. Večina medijev kot odkupno ceno za 80–99 % delež lastništva
nogometnega kluba A. C. Milan navaja 800 milijonov € (vštetih je približno 200 milijonov €
dolga). Novi lastniki naj bi bili v mreže povezane večje kitajske investicijske organizacije.
Menjava lastništva bo nedvomno prinesla nove politike pri poslovodenju nogometnega
kluba. Kljub temu pa prehod med starimi in pričakovanimi novimi politikami poslovodenja
ne bo hiter oziroma neposreden. Večina medijev navaja podatek, da je Silvijo Berlusconi v
nogometnem klubu A. C. Milan deloval tri leta, torej tudi po izvedeni prodaji. Nedvomno
bodo postopki predaje (tako kot postopki prodaje) dolgoročni, kar bo omogočalo, da novi
lastniki bolje spoznajo dosedanjo politiko poslovodenja nogometnega kluba. Kakšna oblika
politike z morebitnim novim kitajskim vodstvom se obeta nogometnu klubu A. C. Milan, pa
je trenutno nemogoče napovedati. (La gazzetta dello sport, 2016).
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Tabela 5: Bilanca stanja nogometnega kluba A. C. Milan med leti 2010–2014 v milijonih
€.

AKTIVA
€/1000

2010

2011

2012

2013

2014

Igralci

110.753

136.345

108.983

117.556

72.112

Osnovna
sredstva
Druge
storitve
(aktiva)

21.290

20.613

20.720

16.069

15.746

248.825

206.798

204.581

220.970

203.443

TOTAL

380.868

363.756

334.284

354.595

291.301

PASIVA
Neto
dediščine
Dolgovi

-96.693

-77.091

-54.947

-66.922

-94.206

298.480

291.948

251.084

259.579

247.802

Druge
storitve
(pasiva)

179.081

148.899

138.147

161.937

137.705

TOTAL

380.868

363.756

334.284

354.595

291.301

Obratna
sredstva

-288.182

-266.889

-228.247

-260.687

-234.297

Vir: Tifoso Bilanciato (2016)

Iz zgoraj navedene bilance stanja nogometnega kluba A. C. Milan med leti 2010–2014 v
milijonih € je mogoče opaziti zmanjševanje sredstev. Razlog so tržne vrednosti
nogometašev v lasti nogometnega kluba A. C. Milan, ki so se v letu 2014 znatno zmanjšale.
Padec vrednosti nogometašev je posledično vplival tudi na pasivni del bilance stanja, pri
katerem lahko opazimo zmanjševanje dolgov. Negativna obratna sredstva po drugi strani
nakazujejo na dejstvo, da ima nogometni klub A. C. Milan več kratkoročnih obveznosti kot
kratkoročnih sredstev.
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5.1 POLITIKA KOT BOJ ZA OBLAST – PRIMER BERLUSCONI
Zgodba Silvija Berlusconija odkriva napor, riziko, predrznost, iznajdljivost, skratka
sposobnosti, s katerimi je iz ničesar ustvaril eno največjih gospodarskih družb v Evropi.
Berlusconi izhaja iz meščanske družine, ki ni imela veliko možnosti. Za začetek je oče Luigi
v sinovo podjetje vložil odpravnino, ki jo je dobil za svoje minulo delo. Ta denar je Berlusconi
vložil v izgradnjo soseske v ulici Alciati v Milanu. Berlusconijevi uspehi so rezultat izzivov, za
katere se je zdelo, da jih je nemogoče doseči.
V Italiji so bili leta 1990 priča razvoju popolnoma novega in vznemirljivega pojava:
hibridizaciji športa, množičnih medijev ter politike. Ključna ali osrednja oseba, ki je brez
dvoma dominirala v omenjenem obdobju, je bil magnat Silvio Berlusconi. Bil je lastnik in
direktor ene največjih italijanskih investicijskih družb (Fininvest), ustanovitelj ter vodja
gibanja, ki je kasneje postalo politična stranka z imenom Forza Italia. Berlusconi je prve
politične korake naredil leta 1993, stran od oči javnosti. Zavrnil je ideje o sodelovanju z
drugimi političnimi strankami in posledično ustanovil lastno. Čeprav je od začetka
Berlusconijevega političnega življenja minilo kar 23 let, se predvsem Italijani gotovo
spominjajo, kako je naznanil svoj vstop na politično sceno. Berlusconijev uspeh je
nedvomno temeljil tudi na tem, da je do podtakonsti preučil tedanje okoliščine, katerih
posledice so bile njegove odločitve. Svoj vstop v politiko je naznali 26. 1. 1994 v 9-minutnem
govoru preko televizijskih zaslonov. S to potezo si je Berlusconi že na samem začetku
prodobil ogromno število pristašev. (Porro & Russo, 2000, str. 359)
Politika stranke Forza Italia je temeljila na treh glavnih elementih:
 položaj Berlusconija kot neizkušenega politika v primerjavi s tradicionalnim
političnim parketom;
 politični slog, ki temelji na množični uporabi najbolj izpopolnjenih (in v tem primeru
“domačih”) izrazov komuniciranja;
 oblikovanje jezikovnih in simbolnih struktur, ki se nenehno sklicujejo na izkušnje
Berlusconija kot predsednika ene največjih nogometnih ekip na svetu.
Silvio Berlusconi je za javne razprave z veliko previdnostjo iskal vrste simbolov, metafor in
označevalcev, ki so na splošno značilni v svetu športa. Odlična mešanica sugestivnega
nogometnega jezika in medijskega imperija je temu novemu modelu dajala ključno moč,
da je izpolnil pričakovanja na volitvah marca 1994. Berlusconijeva politika je slonela na dveh
ključnih temah: na eni strani na demonizaciji in zastraševanju nasprotnikov, na drugi strani
pa na nenehnem poudarjanju Berlusconija kot javne osebe. Ključni element politične
strategije Berlusconija je bilo ponovno priznanje delovanja desničarske stranke Gianfranca
Finija v politični areni. Približevanje med Berlusconijem in Finijem je zaznamovalo
Berlusconijev pravi vstop v politiko. Berlusconi je sodelovanje s Finijem argumentiral s tem,
da so mu Finijevi ideali in interesi bližji kot tisti, ki jih ima kandidat levice Rutelli. Sodelovanje
med Berlusconijem in Finijem je bilo bolj simboličnega kot političnega pomena. (Porro &
Russo, 2000, str. 365)
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5.1.1

BERLUSCONIJEV NAKUP NOGOMETNEGA KLUBA A. C. MILAN

Da lahko razumemo vlogo hibridizacije nogometa, medijev in politike, moramo najprej nekaj
vrstic nameniti poslovnemu modelu Fininvest. Slednji se je trdno uveljavil v obdobju po letu
1980, v zgodnjih 90. letih 20. stoletja, ko je postal del celotnega procesa internacionalizacije
proizvodnih sektorjev Italije. Kot poslovni konglomerat je Fininvest izkazal velike
podjetniške sposobnosti z izvedbo pravočasne naložbe v razvoj terciarnega gospodarstva
Italije (zavarovanje, turizem, video produkcije, kinematografi in reklame). Čeprav je
Fininvest pokazal osupljivo sposobnost hitre širitve, pa so se investicije izvajale v še vedno
slabo urejenem sektorju tega gospodarstva. Kljub temu je bil ključ do uspeha v dejstvu, da
Fininvest ni pripadal nobeni od velikih dinastij italijanskega kapitalizma, ampak se je kot
podjetje hitro naučil spretno pluti v zahrbtnih vodah italijanske politike v obdobju po letu
1980. (Porro & Russo, str. 350)
Čeprav na začetku niso bili na prvem mestu, so mediji kasneje za Fininvest pomenili izredno
vrednost. Ustvariti obliko močne mreže radijskih in televizijskih podjetij v Evropi, ki so šla
skozi neusmiljen proces racionalizacije ter poenostavitve, je postal dolgoročen Fininvestov
cilj. Ne le da je mreža zagotavljala izjemen vir dohodka od oglaševanja, proizvodnje in
drugih storitev, temveč je imel Fininvest tudi sposobnost usmerjanja potrošnikov ter
njihovega načina življenja. Poslanstvo podjetja nikoli ni bilo usmerjeno izključno v dobiček.
Čeprav so se z agresivno in učinkovito strategijo finančni prihodki nadaljevali,4 je Fininvest
zahteval tudi identiteto ter organizacijsko vizijo, ki bi mu lahko omogočala simbolično
vrednost. Iz tega lahko razberemo strateški vir, ki bi Berlusconiju v pravem trenutku in
idealnih razmerah omogočal kvantni preskok v politično areno. Prav te okoliščine so leta
1986 Berlusconija pripeljale do nakupa nogometnega kluba Milan. Ta nakup je predstavljal
pomembno odskočno desko za podjetje, ki je na svoji poti iz poslovne skupine preraslo v
politični sistem. (Porro & Russo, str. 351-352)
Prevzem nogometnega kluba Milan s strani Berlusconijevega Fininvesta so predvsem
italijanski mediji označevali za komičnega. Italijanski časnik Corriere dello sport je
30. 10. 1985 presenetil z naslovom: »Fininvest Silvia Berlusconija nov lastnik nogometnega
kluba A. C. Milan«. Časnik je kot ceno prevzema navedel 24 milijard lir, ki naj bi jih Fininvest
plačal v štirih delih. Istega dne je družba Fininvest podala sledečo uradno objavo: »Naslov
časnika Corriere dello sport ne drži, hkrati izjavljamo, da ne vemo ničesar o pogajanjih za
nakup nogometne ekipe Milan«. Seveda je bila uradna objava družbe Fininvest laž. Silvio
Berlusconi je bil s svojim Fininvestom proti koncu leta 1985 le za streljaj oddaljen od
lastništva nogometnega kluba. Njegov načrt za prevzem lastništva A. C. Milana je bil zelo
preprost. Na začetku je Berlusconi prevzem označil striktno kot top secret proces, za
katerega je vedelo zelo malo ljudi znotraj Fininvesta. Osrednji del prevzema pa je bil jedro
celotnega procesa in ga lahko razdelimo na dva ključna dela: v prvem delu je Berlusconijeva
4

V samo nekaj letih, od 1987 do 1993, so povečali skupni promet skupine za šestkrat, in sicer na
2.631 milijard lir (1.384 mio $). Do sredine 80. let 20. stoletja je Fininvest postala druga največja
zasebna italijanska skupina. (Porro & Russo, 2000, str. 352)
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politika prevzema pripravila načrtno uničevanje nogometnega kluba A. C. Milan; drugi del
je predstavljal prevzem nič vrednega in po izredno nizki odkupni ceni kupljenega lastništva
nogometnega kluba A. C. Milan. (Petrini, 2009)
Največja ovira Berlusconijevega boja za oblast nad klubom je bil takratni predsednik kluba
A. C. Milan Giuseppe Farina. Farina je veljal za uspešnega in spoštovanega poslovneža ter
predsednika kluba, vendar je v primerjavi z Berlusconijem izgledal kot navaden “klovn”.
Berlusconi je v vseh pogledih, predvsem finančnih, krepko presegal Farino. Pri kovanju
načrtov za prevzem nogometnega kluba je Berlusconi lahko računal na zelo pomembne ljudi
in skupine. Takratni premier Bettino Craxi, politična stranka Krščanski demokrati, Craxijevi
Carlo Tagnoli (takratni župan Milana), predsednik CONI-ja Franco Carraro, predsednik
italijanske nogometne zveze Sordillo, Fininvest in navijači A. C. Milana so predstavljali pravo
“armado vojakov” za boj, na katerega se je pripravljal Silvio Berlusconi. Poraz Farine se je
zdel neizbežen, njegov padec se je pričel oktobra leta 1985. Po spletu zelo zanimivih
okoliščin so A. C. Milan, ki je bil takrat še v lasti Farine, obiskali inšpektorji italijanske
nogometne zveze. Pregledali so predvsem finančno poslovanje kluba, v katerem niso našli
nepravilnosti. Kljub temu da je bilo takrat jasno, kdo je naročil ta pregled, so uradne razlage
italijanske nogometne zveze slonele na domnevi o slabem finančnem stanju A. C. Milana.
Inšpektorji so ugotovili, da so blagajne kluba prazne, dolgovi bankam so znašali nekaj deset
milijard lir. (Petrini, 2009)
Decembra leta 1985 je sledilo nekaj presenetljivega in nepričakovanega. Italijanski mediji
so postregli z indentičnimi naslovi, npr.: “Giussepe Farina je pripravljen prodati nogometni
klub A. C. Milan”. Farina je bil v izjavah glede svojega dejanja zelo kratek: »To odločitev
sem sprejel, ker se je zgodila zelo huda zadeva, o kateri vam ne morem govoriti.« Nekaj
dni po Farinovem odstopu je sledila uradna objava Fininvesta: »Družba Fininvest izjavlja,
da je pripravljena na pogajanja za prevzem lastnišna nad nogometnim klubom A. C. Milan«.
Pričel je proces, ki so ga italijanski mediji označevali kot komičnega. Farina je, ko je še bil
lastnik, prejemal številne ponudbe za odkup lastništva. Navkljub različnim ponudbam so po
tihem že vsi vedeli, kdo bo novi lastnik. V javnosti se je glede prevzema lastništva nad
nogometnim klubom A. C. Milan prvič oglasil tudi Silvio Berlusconi. Dejal je, da je pripravljen
kupiti klub, a le na podlagi vrednosti, ki jo bodo ocenili njegovi strokovnjaki. Pritiski s strani
medijev v Berlusconijevi lasti so se stopnjevali. Videti je bilo mogoče oglase, v katerih so
celotno družino Berlusconi označevali kot največje navijače nogometnega kluba A. C. Milan.
Berlusconi je želel proces prevzema v očeh ljudstva predstaviti kot dejanje njegove ljubezni
do barv nogometnega kluba, čeprav je v resnici šlo zgolj za politični in medijski interes.
Berlusconi je seveda želel zmagati na vseh področjih in medijsko področje nedvomno ni bilo
izjema. Pravice za prenos tekem celotnega italijanskega nogometnega prvenstva si je lastila
italijanska nacionalna televizija (RAI). Za sklenitev pogodbe o prenosu tekem med RAI in
italijansko nogometno zvezo je bilo potrebno soglasje vseh dvajsetih nogometnih ekip v
najmočnejši italijanski nogometni ligi. Na tem mestu se je Berlusconi kot bodoči lastnik in
predsednik A. C. Milana že nadejal zmage v bitki za pravico prenosa italijanskega
nogometnega prvenstva, ki bi pripadla njegovi medijski hiši Mediaset. (Petrini, 2009)
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V nedeljo 19. januarja 1986 je bila na sporedu tekma med A. C. Milanom in Fiorentino. Na
tribunah je bilo ogromno plakatov z napisi proti Farini in v prid Berlusconiju. Nekaj minut
pred začetkom tekme je skupina ljudi na travnati površini celo razgrnila transparent z
napisom: “Berlusconi ali smrt”. Vse skupaj je zgledalo kot gledališka predstava. Preko
Berlusconijevih televizijskih kanalov so se nadaljevali oglasi o njegovi ljubezni do kluba in o
tem, da si na vse pretege želi postati nov lastnik A. C. Milana. V javnosti je nastopal z
izjavami, da je ponudil pošteno ponudbo za nakup lastništva in da Farina načrtno zavlačuje
proces. Dodatni pritisk na Farino sta napravila italijanska nogometna zveza in sodstvo. Oba
organa sta pričela s preiskavo Farine glede njegovega domnevno nepravilnega poslovanja
v nogometnem klubu A. C. Milan. Ob vsem tem dogajanju je bilo jasno samo to, da mora
nogometni klub A. C. Milan kupiti Fininvest oziroma Silvio Berlusconi. Da gre za odlično
skovan Berlusconijev načrt o prevzemu kluba, so potrdile tudi besede takratnega
podpredsednika kluba Giannija Rivere. Dejal je, da se mu Berlusconijeva politika gabi, ker
vse skupaj deluje, kot da želi Milan najprej poriniti v prepad, da bi ga nato lahko rešil.
Zaključek zgodbe o prevzemu A. C. Milana je napisalo sodstvo z izjavami o preiskavi Farine.
Ta naj bi nekatere igralce plačeval “na črno” in prikazoval lažne podatke o proračunu kluba.
Dvajsetega februarja je sodišče izdalo nalog za pridržanje Farine. Istega dne je v večernih
urah sledila uradna objava Fininvesta: »Družba Fininvest s ponosom naznanja nakup
nogometnega kluba A. C. Milan.« Berlusconi je na vprašanje, če je klub prevzel z namenom
dodatnega zaslužka, odgovoril: »To je nogometna ekipa, ampak je tudi produkt za prodajo,
ki bo na voljo na trgu. Svoje izkušnje s komercialnih televizijskih kanalov bomo uporabili za
izboljšanje in povečanje ugleda Milanu.« (Petrini, 2009)
Fininvest je vstopil v nogometni sektor v sklopu svoje strategije za ustvarjanje esencialne
simbolične identitete, ki bi bila več kot le poslovni dobiček. Želja je bila poslovati in
izpolnjevati širše ambicije svojih vodij ter managerjev. Fininvest je Milan prevzel z
namenom, da svoje uspešne poslovne strategije uporabi tudi na področju športa. Tako kot
v drugih sektorjih, v katere je pravočasno vstopil Berlusconi, je tudi vrhunski nogomet trpel
muke velikih preobratov. Omenjeni načini upravljanja nogometnega kluba so hitro pripeljali
do temeljitih pretresov celotnega poklicnega nogometnega sveta.5
Uspeh Milana je v marsičem pospešil začeto prenovo celotnega italijanskega nogometa.
Milanove izkušnje so pokazale, da se lahko managerske strategije in metode zelo dobro
uporabijo tudi pri upravljanju nogometnega kluba. Gre za maksimiranje komercialne moči
na podlagi športnih zmag in za zmanjševanje neobvladljivih spremenljivk na podlagi
nepredvidljivosti rezultatov igre. Nekdanja prestižna in priljubljena blagovna znamka je bila
temeljito prenovljena, človeški viri so bili optimizirani, zvestoba kupcev je bila učinkovito
opredeljena za ciljne potrošnike. Milanov stadion je po prenovi postal udobnejši in bolj
privlačen, sezonske vstopnice so se prodajale avtomatsko, sedeži so bili oštevilčeni ter odeti

5

Med leti 1988 in 1994, ko je bila Forza Italia formalno ustanovljena, je A. C. Milan zamenjal
odbor, zmagal štiri državne naslove, tri evropska prvenstva, dva interkontinentalna pokala ter tri
superpokale. Vir: Fracassi, 1994.
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v logotipe oglaševalskih podjetij. Televizijska pokritost iger je bila skrbno umerjena tako,
da ni zapostavljala možnosti za “TV na zahtevo” (ang. TV on demand), ki je bila tedaj še v
zametkih. Natančna strategija za nadzor je bila razvita tudi za nedisciplinirane navijače (ang.
hooligans). To so bile nekatere ključne dejavnosti, s katerimi je Milan postal tržni proizvod
in zagotovilo maksimalne zvestobe uporabnikov. Nogometni klub Milan je tako postal
vplivna metafora za uspeh in del kolektivne domišljije. Kot tak je služil kot orodje, ki ga je
Berlusconij uporabljal za svoje politično delovanje. (Porro & Russo, 2000, str. 352-355) To
je bil edini način, da se je mit o nepremagljivem Milanu kot “alegorija” o uspehu lahko vrnil
na trg simbolne politike. Berlusconijev politični diskurz je bil usmerjen k ustvarjanju
preprostega razmišljanja pri navijačih: da stari poslovni rek »samo en način je najboljši«
velja, da je v športu kot v politiki – da moraš torej vedeti, kaj počneš – in da so na področju
športa tisti, ki kot Berlusconi združujejo lik čarovnika poslov s karizmo rojenega vodje. Ta
kombinacija tehnokratske vede in karizme je podpora celotni “filozofiji” politične stranke
Forza Italia. Politično sporočilo se je v letih večjih zmag Milana še konkretneje okrepilo z
očitno povezavo z nogometnim svetom. (Porro & Russo, 2000, str. 354)
Upravljanje Fininvesta je izzvalo velike spremembe tudi v ravanju do nogometnih navijačev.
Politika Fininvesta do gledalcev je bila konsolidirana z dobro organizirano ponudbo
sezonskih vstopnic, kar je posledično povzročilo padec števila občasnih gledalcev. Berlusconi
se je zavedal, da so gledalci nepogrešljiv člen uspeha. Preprosto načelo: »več gledalcev je
več denarja« je držalo in Berlusconi je imel vse potrebne elemente za uporabo tega načela.
Poleg stadiona je bila še večji vir zaslužka televizija. Samo eno nogometno sezono (1998–
1999) je preko različnih italijanskih medijskih mrež spremljalo 25 milijonov potrošnikov, kar
je nepredstavljiva vrednost. Med leti 1981 in 1991 se je dohodek od televizijskih pravic ter
sponzorjev trikratno povečal. Leta 1999 je bil nogometni trg vreden že približno 12 bilijonov
lir (6 bilijonov dolarjev), zaradi česar je nogomet postal dvanajsti najpomembnejši sektor
italijanskega gospodarstva. (Porro & Russo, 2000, str. 356)
Priloga str. 52 :Tabela 6: Tabela 6, Serie A: TV pravice in denarne nagrade, sezona
2015–2016.

Silvio Berlusconi je s pomembnim pečatom na političnem področju in z lastništvom
nogometnega kluba A. C. Milan uspel za lastno korist zbližati področji politike ter nogometa.
Tako ljubitelji nogometa kot mnogi poznavalci so enotnega mnenja: uspeh A. C. Milana v
serie A, ki ga je Silvio Berlusconi kupil leta 1986, je neposredno povezan z vplivom
Berlusconija kot predsednika kluba. Silvio Berlusconi, ki je aktualni lastnik A. C. Milana in
trikratni italijanski premier (v obdobjih 1994–1995, 2001–2006 ter 2008–2011), je znal
uspehe kluba s pridom izkoriščati tudi v politiki. To potrjujeta začetek in vzdrževanje njegove
politične kariere ter celo poimenovanje njegove politične stranke na način, ki je blizu
nogometu (Forza Milan – Forza Italia). Kljub temu da je bil A. C. Milan v Berlusconijevi lasti
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vedno v izgubi,6 je Berlusconi v klubu vselej prepoznal vrednost trofejnega sredstva, in sicer
tako s političnega kot z nogometnega vidika.
Politiko modela upravljanja po vzorcu Milan-Fininvest je moč strniti v tri načela:
 nadzor zadolženosti,
 rast premoženja družbe,
 velike naložbe v najboljše nogometne igralce.
Posledice modela upravljanja Milan-Fininvest so bile vidne v poskusih posnemanja drugih
italijanskih nogometnih klubov.7 (Porro & Russo, 2000, str. 361)

5.2 POLITIKA KOT BOJ ZA OBLAST – TELEVIZIJSKE PRAVICE
Adriano Galliani je nekdanji izvršni direktor A. C. Milana (v lasti Silvia Berlusconija) in član
uprave Mediaset. Galliani je bil izvoljen za predsednika nogometne zveze (it. Lega Calcio)
leta 2002. V tej vlogi je bil varuh lige in njenega osrednjega načela enotnosti državnih
klubov. V istem času je kot izvršni direktor A. C. Milana s svojo vlogo v izvršilnem odboru
G14,8 tj. skupine vodilnih evropskih t. i. “super klubov” zagovarjal interese velikih evropskih
klubov na čelu z A. C. Milanom. Galliana je ta vloga postavila v središče boja za televizijske
pravice, kjer so se pokazali njegovi navzkrižni interesi. Kot predsednik nogometne zveze je
prevzel odgovornost za pogajanja o kolektivnih televizijskih pravicah. Dražba je potekala
med državnim podjetjem RAI in omrežjem Mediaset v lasti Berlusconija. Pričakovano je
televizijske pravice prejel Mediaset. V času njegove vloge predsednika vlade so se
upravičeno postavljala vprašanja glede Berlusconijevega vpliva in sodelovanja pri oddajanju
ponudb. Po uspešni ponudbi Mediaseta za digitalne pravice v letu 2005 je lastnik Sky Italia
Rupert Murdoch v izjavi izrazil očitke, da je italijanska vlada z nezakonito finančno pomočjo
Mediaset spodbujala k prevzemu digitalne televizije: »Predsednik nogometne zveze je

Adriano Galliani, eden od Berlusconijevih najbližjih in najbolj zaupanja vrednih svetovalcev
ter aktivni vodja A. C. Milana. Njegovo predsedstvo je "konflikt interesov v konfliktu
interesov". Kako lahko Galliani odloča o dodelitvi TV pravice, ko je eden izmed kandidatov
njegov nadrejeni?« (Hamil, Morrow, Idle in ostali, 2010, str. 398-402)

6

Do junija leta 2003 so za A. C. Milan ocenili 142.8 milijonov € dolga, medtem ko je Berlusconi v
klubu vrnil izgubo 51.5 milijonov € za poslovno leto 2003/2004. Berlusconi je sklepal, da je A. C.
Milan vredna naložba, zato je vsako leto vlagal denar za pokritje dolgov kluba. Za nekoga z velikimi
komercialnimi in političnimi ambicijami v državi, kjer je nogomet kodiran v nacionalni DNK (sedem
naslovov Lige prvakov, pet Evropskega pokala in 19 naslovov prvakov v Serie A) je bila investicija
vredna več kot sam vložen denar. (Porro & Russo, 2000)
7
Novi pravni status profesionalnih nogometnih klubov, ki je bil uveden leta 1996, je določil, da so
nogometni klubi profitne javne družbe. Vlada je želela večje klube spodbuditi k tržno usmerjeni
vrsti dejavnosti. (Gavrina, 2012)
8
G-14 je bila organizacija evropskih nogometnih klubov, ki je obstajala med letoma 2000 in 2008.
Na začetku je bila sestavljena iz štirinajstih ekip, kasneje se je razširila na osemnajst ekip.
Razpuščena je bila leta 2008. V dogovoru s FIFO jo je nadomestilo Evropsko klubsko združenje, ki
obsega več kot 100 klubov.

36

Adrianu Gallianu so kasneje za dobo petih mesecev prepovedali delovanje v italijanskem
nogometu zaradi njegove vloge v škandalu Calciopoli. Vrnil se je kot podpredsednik
Berlusconijevega A. C. Milana. Izraz Calciopoli označuje nogometni škandal, ki se je zgodil
leta 2006. Vključeval je več vrhunskih nogometnih klubov (Juventus, Milan), številne
najpomembnejše generalne direktorje italijanskih nogometnih klubov in državnih organov
ter sodnike in italijansko sodniško zvezo. Calciopoli je bil nedvomno največji škandal v
italijanskem nogometu. Dosegajo ga le stavniške afere iz let 1980 in 1986.9 Aprila leta 2006
so italijanski časopisi (Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Corriere della Sera) pričeli z
objavami preiskovanj zoper nogometne klube. Italijanska policija je namreč že dlje časa
prisluškovala pogovorom med vodilnimi funkcionarji nogometnih klubov in predstavniki
sodniške zveze. Dogajanje se je preselilo v sodne dvorane, kjer so postopki na začudnje
javnosti potekali zelo hitro. Med glavne osumljence so takrat spadali: juventusov predsednik
Luciano Moggi in celoten nogometni klub Juventus. V procesu so se znašli tudi drugi velikani
italijanskega nogometa, kot so npr. Fiorentina, Milan in Lazio. Sodni proces je na prvi stopnji
za krive spoznal vse omenjene nogometne klube. Po pritožbah klubov je Juventus končal v
drugi italijanski ligi (it. Serie B), ostalim klubom pa so v zaključeni sezoni odvzeli 30, v
prihajajoči sezoni 2006/2007 pa 8 točk. (Bufi, 2016)
Vzroke za rast medijskih prihodkov je mogoče pripisati spremembam v italijanskem
medijskem trgu. Vplivala je predvsem uvedba plačljive televizije med leti 1993–1996. Na
porast dohodkov je vplivalo tudi to, da so se klubi do sezone 1999/2000 za televizijske
pravice Serie A (javne in plačljive televizije) dogovarjali skupaj z nogometno zvezo.
Preiskava trženja televizijskih pravic za nogometne tekme v letu 1999, ki jo je vodil organ
za italijansko konkurenco (ICA), je pokazala, da je skupna prodaja televizijskih pravic za
klube Serie A in B omejevala konkurenco, zato je bila v nasprotju z zakonodajo. Zakon, ki
je bil sprejet kasneje, je omogočal, da so se klubi za medijske pravice pogajali posamično.
S tem zakonom so želeli doseči, da bi lahko večji klubi v celoti uresničili svoj potencial
prihodkov, ne da bi subvencionirali manjše, manj finančno podprte klube.
Leta 2008 je bil italijanski nogomet viden preko omrežij treh različnih medijskih hiš: Sky
Italia, Mediaset in družba Telecom Italia LA7. Sky je imela pogodbe z vsemi ekipami Serie A
za pokrivanje tekem na satelitski televiziji, medtem ko sta digitalno pokritost televizij
zagotavljala Mediaset in LA7. RAI, ki je v državni lasti, je imel pravice za prikazovanje
vrhuncev domačih ligaških tekem. Zakon, ki je klubom omogočal individualna pogajanja o
medijskih poslih, je povzročil veliko neravnovesje pri razdelitvi prihodkov med klubi v
Serie A.

Do prvega nogometnega škandala v Italiji je prišlo leta 1980. Poimenovan je bil »Totonero« (črni
Toto), kar je izpeljanka iz naslova takratnega italijanskega stavniškega sistema »Totocalcio«
(tj. »Toto« nogomet). Afera je prepoznavna po aretacijah nogometašev, ki so se zgodile kar na
igriščih med potekom tekem 27. kroga prve in druge najmočnejše italijanske nogometne lige. Afera
je imela posledice tudi za takratnega predsednika italijanske nogometne zveze (FIGC) Artemia
Francha, ki je zaradi škandala odstopil s svojega položaja. Kljub aferi je Italija leta 1980 izpeljala
Evropsko nogometno prvenstvo. Organi pregona so zaznali vnovične kršitve tudi leta 1986. (Bufi,
2016)
9
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Revizijska hiša Deloitte je leta 2008 v Italiji opravila letni pregled nogometnih financ. Po
pregledu so poudarili vpliv posamične prodaje medijskih pravic na razporeditve prihodkov
med nogometnimi klubi. V Italiji so bili skupni prihodki kluba A. C. Milan v sezoni 2006/2007
približno 17-krat večji kot prihodki najmanjše ekipe Serie A. Za primerjavo: v angleški
Premier League so bili skupni prihodki kluba Manchester United v sezoni 2006/2007 le za
okoli 8-krat večji od Wigan Athletica. V sezoni 2004/2005 so najboljši štirje klubi v Serie A
prejeli 52 % vseh prihodkov od medijskih pravic, kar pomeni, da so jih 48 % porazdeli med
ostalih šestnajst klubov. Skupni prihodki od medijskih pravic v Juventusu so znašali več, kot
so znašali prihodki zadnjih devetih klubov Serie A. Leta 1990 je v Serie A prevladovalo t. i.
sedem sester: FC Juventus, A. C. Milan, FC Internazionale Milano, SS Lazio, AS Roma, AC
Parma in AC Fiorentina. Z več medijskimi pravicami so imeli ti klubi večjo finančno moč in
posledično večje možnosti za končni uspeh v ligaškem tekmovanju. (Hamil, Morrow, Idle in
ostali, 2010, str. 398-402)
Posledica upadanja konkurence v italijanskem nogometu je bilo zmanjšanje števila
konkurentov iz sedmih na štiri glavne konkurente: FC Juventus, A. C. Milan, FC
Internazionale Milano in AS Roma. Tudi za te štiri je osrednji prihodek predstavljala prodaja
medijskih pravic. Od uvedbe posamezne prodaje medijskih pravic vsi dokazi kažejo, da je
postala konkurenca v Serie A veliko bolj neuravnotežena in predvidljiva. Dejstvo je, da
evropski nogomet ne deluje v hermetičnem sistemu, ampak v sistemu, v katerem želijo
elitni klubi tekmovati, in sicer tako na evropskih tekmovanjih kot tudi v domačih ligah. Ta
sistem kritiki označujejo kot primarni razlog za polarizacijo talenta in bogastva v evropskem
nogometu. Vpliv evropskih tekmovanj naj bi zaradi prihodkov in mehanizma distribucije
ustvaril kronično neravnovesje v konkurenci ter sestavi domačih prvenstev. Razlog je, da
klubi, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na evropskih tekmovanjih, za razliko od
nekvalificiranih konkurentov iz domačega prvenstva prejmejo pomemben dohodek.
Rezultati tovrstnega mehanizma so vidni v tem, da klubi z dovoljenjem za evropska
tekmovanja in s posledično širokimi športnimi dominacijami v finančem smislu prevladajo.
Analize, ki so jih v zadnjih dveh desetletjih napravili v italijanski Serie A, so pokazale, da je
italijanski nogomet med petimi glavnimi evropskimi ligami najbolj predvidljiv v športnih
uspehih. Te ugotovitve, do katerih je prišel italijanski protimonopolni organ, potrjujejo sume
vplivov prodaje posamičnih televizijskih pravic v Italiji. Analize so bile opravljene s pomočjo
Gini indexa. Gini index oziroma koeficient meri neenakost porazdelitev. Uporablja se za
merjenje manjše ali večje pravičnosti v porazdelitvi dohodka. Gini index je število med 0 in
1. Pri tem število 0 ustreza popolni enakosti, pri kateri imajo vsi preiskovani subjekti enak
prihodek, število 1 pa ustreza popolni neenakosti, tj. razmeram, v katerih je ves dohodek
na eni strani, na drugi strani pa je dohodek ničeln.
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Tabela 7: Gini index med leti 2001–2006 za Španijo, Italijo, Anglijo in Nemčijo. (TV
prihodki, porazdelitve)

Sezona

Španija

Italija

Anglija

Nemčija

2001/2002

0.11

0.16

0.17

0.17

2002/2003

0.14

0.17

0.15

0.11

2003/2004

0.13

0.20

0.15

0.16

2004/2005

0.14

0.13

0.17

0.15

2005/2006

0.15

0.20

0.18

0.16

Povprečje

0.130

0.171

0.159

0.148

Vir: Hamil, Morrow, Idle, Rossi, Faccendini, (2010), str. 402

Zgornja Tabela 4 prikazuje, da je bila porazdelitev televizijskih pravic v povprečju za obdobje
od 2001/2002 do 2005/2006 najbolj neuravnotežena v primerjavi z najboljšimi ligami v
Angliji, Nemčiji in Španiji.
Manjši klubi Serie A so želeli odpraviti neenakost porazdelitve prihodkov od prodaje
televizijskih pravic. S tem so hoteli doseči koristi in priložnosti za boljši razvoj. Kljub temu
da so manjši klubi Serie A, pa tudi klubi Serie B vztrajali, da naj televizijske družbe pokrivajo
širše področje tekem (predvsem tekme t. i. manjših klubov), so televizijske hiše ta predlog
zavračale. Svojo odločitev so razlagale s predvidevanjem, da plačilo za predvajanje manj
zanimivih tekem pred televizijske zaslone ne bi pritegnilo občutno več gledalcev. V protest
proti tej neenakosti so manjši klubi grozili z bojkotom lige na začetku sezone 2002/2003.
Po dvotedenskem zamiku začetka prvenstva so problem rešili večji klubi, ki so pokrili
finančni primanjkljaj, ki je nastal med vsoto, ki so jo ponudile televizijske postaje, in
vrednostmi, ki so jih zahtevali manjši klubi. Slednji so januarja 2006 v italijanskem
parlamentu vložili pobudo o skupni prodaji televizijskih pravic. Čeprav je premier Berlusconi
sprva deloval naklonjen omenjeni pobudi, pa jo je skupina Forza Italia v parlamentu
blokirala. Ta odločitev je bila de facto v korist Juventusa, FC Internazionala in seveda A. C.
Milana. Omenjena situacija je zelo razjezila lastnika nogometnega kluba iz Firenc,
industrialca Diega Della Valleta, ki je Berlusconija označil za lažnivca. (Hamil, Morrow, Idle
in ostali, 2010, str. 398-402)
Neravnovesje in zaznani vplivi na konkurenčo ravnotežje na najvišji ravni italijanskega
nogometa so povzročali velike skrbi italijanskih regulativnih organov. Ti so leta 2007 sprejeli
prve korake za ponovno centralizirano prodajo televizijskih pravic klubov Serie A in B. V
skladu s predlogom naj bi se 50 % prihodkov enakomerno razdelilo med klube v Serie A.
Preostali znesek naj bi se razdelil glede na velikost občinstva in klube v Serie B.
Centralizirana prodaja je stopila v veljavo leta 2010, ko so potekli takrat obstoječi posli.
Seveda se ob uveljavitvi centralizirane prodaje postavlja vprašanje, ali bo to še dodatno
ogrozilo sposobnosti vodilnih italijanskih klubov za učinkovito konkuriranje na evropskih
tekmovanjih. Morda enako pomembna je potreba po reformi prakse poslovnega upravljanja,
da bi spodbudila dodaten dohodek od prodaje vstopnin in komercialnih aktivnosti. (Hamil,
Morrow, Idle in ostali, 2010, str. 398-402)
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6 PREVERITEV HIPOTEZ
V povezavi z glavnim ciljem diplomskega dela sta bili zastavljeni naslednji hipotezi:
H1: Investicije v delovanje nogometnega kluba so pomembno povezane z njegovo
rezultatsko uspešnostjo.
H2: Gospodarska stabilnost pozitivno vpliva na nogometno okolje. Formula “boljše stanje
gospodarstva je boljše stanje nogometnega okolja” drži v zelo velikem številu primerov.
Hipoteza 1 se na primeru obravnave nogometnega kluba A. C. Milan zavrne. Po prevzemu
kluba s strani Silvia Berlusconija je iz navedenih podatkov (Tabela 3, Tabela 4) mogoče
opaziti obratno sorazmerje med vloženim denarjem in športnimi rezultati. Prvo desetletje
sicer nakazuje na potrditev Hipoteze 1, saj je v tem obdobju 233 milijonov €, ki jih je
Berlusconi vložil v nogometni klub A. C. Milan, prineslo kar 17 pokalov. Izračunano
povprečje omenjenega obdobja 1,7 nakazuje na uspešnost nogometnega kluba, ki je vsako
sezono osvojil skoraj dva pokala. Kljub temu se Hipoteza 1 zavrne, in sicer na podlagi
analize celotnega 30-letnega obdobja lastništva Silvia Berlusconija. Rezultati iz Tabele 3
jasno nakažejo, za kolikšen del so bile investicije v klub – kljub znantno slabšim športnim
rezultatom – višje. Vsota investicij drugega in tretjega destletja znaša približno 670
milijonov €, vsota pokalov pa znaša le 11, 6 manj kot v prvem desetletju. Investicije po
prvem desetletju so se povečale za 187 %, športni rezultati pa so se zmanjšali za 37 %, kar
kaže na razhajanja povezav med denarnimi vložki in športnimi rezultati. V diplomski nalogi
obravnani model “To je moja zabava” (ang. It’s my party) zahteva konstano udejstovanje
lastnika pri politiki poslovodenja celotnega nogometnega kluba (to vključuje operativni,
strateški in tehnični del). Zmanjšanje Berlusconijevega delovanja je torej pomenilo
predvsem slabše športne rezultate. Ne gre spregledati velikosti in konkurence, ki ju premore
nogometno okolje. Iz raziskave je mogoče razumeti, da slabši športni rezultati niso samo
plod osebnih težav Silvia Berlusconija (davčne utaje, škandali z ženskami, zdravstvene
težave), ampak tudi posledica vse močnejše konkurence. Hipoteza 1 na primeru
nogometnega kluba A. C. Milan jasno kaže, da v razvoju nogometa za športne uspehe ne
zadostujejo samo ogromne količine denarja. Dandanes so procesi za doseganje željenih
športnih rezultatov kompleksne narave, v njih je denar samo del orodij, ki so potrebna za
dosego ciljev. Navezovanje kakovosti na igralce, trenerje in infrastrukturo ter jasno in
dolgoročno zastavljeni cilji so še ostala večja orodja za končne uspehe.
Hipoteza 2 pravi, da gospodarska stabilnost na nogometno okolje vpliva pozitivno. Po
opravljeni raziskavi to hipotezo potrjujem. Pot do uspeha je za vsak nogometni klub od
samega začetka velik izziv, saj je izredno težko ustvariti stabilno okolje za učinkovito
delovanje kluba. Doseganje športnega vrha je dolgotrajen proces, medtem ko lahko ena
napaka vodstva pripelje do hitrega propada. Upravljanje s procesi, ki potekajo v
nogometnem klubu, je velikokrat tvegano, saj se kljub nenehnemu vlaganju in skrbnemu
gospodarjenju težavam včasih ni mogoče izogniti. Problematika lahko poleg slabe politike
klubov in slabih športnih rezultatov izhaja tudi iz nestabilnega gospodarskega okolja. Včasih
ni mogoče predvideti vseh finančnih in športnih okoliščin, kar lahko vodi v neuspeh
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nogometnega kluba. Poleg športnih za uspeh kluba štejejo tudi poslovni rezultati, saj je
povečanje vsote denarja v nogometnem okolju ključ do uspeha za zdravo, unčinkovito in
uspešno poslovodenje. Iz zgodovinskih besedil o razvoju Italije je razvidno, da je bil severni
del države tradicionalno gospodarsko bolj razvito območje. Čeprav v Italiji po podatkih iz
Tabele 2 prednjačita kmetijstvo in ribištvo (slednje predvsem zaradi kar 7000 km obalnega
pasu, ki ga premore Italija), je na drugem mestu po pomembnosti industrija (brez
gradbeništva). Večina industrije, omenjene v Tabeli 2, prihaja iz severnega predela države.
Posledično lahko vzpostavimo povezavo med gospodarskim stanjem in uspešnostjo
nogometnih klubov. Klubi z največjim številom zmag (če izvzamemo nogometna kluba A. S.
Roma in S. S. C. Napoli) se nahajajo v mestih na severnem predelu Italije. Genova si lasti
najstarejši italijanski nogometni klub (t. i. Genova), Torino italijanski klub F. C. Juventus z
največ zmagami v državnem prvenstvu, Milano pa v mednarodnih tekmovanjih
najzmagovitejši italijanski klub A. C. Milan. Poleg naštetih klubov v to kategorijo spadajo še
F. C. Internazionale, U. C. Sampdoria, Torino Calcio in ACF Fiorentina. Našteti klubi
predstavljajo kar 35 % celotnega tekmovanja v najmočnejši italijanski ligi – Serie A. Za
dosego tolikšnih rezultatov je stabilno, uspešno in učinkovito gospodarsko okolje ključnega
pomena. Z izjemama nogometnega kluba F. C. Internazionale (lastniki iz Azije) in A. C.
Milana, pri katerem trenutno še ni jasna usoda glede njegovega novega lastništva, je vsem
ostalim naštetim klubom skupno dejstvo, da so lastniki Italijani oz. italijanska podjetja. V
večini primerov dobro gospodarsko okolje pozitivno vpliva na poslovodenje nogometnega
kluba. Ker pa dandanes državne meje gospodarstva ne zadržujejo več znotraj države, lahko
zasledimo primere kombinacij slabega državnega ali lokalnega gospodarskega stanja in
trdno stoječih nogometnih klubov.
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7 ZAKLJUČEK
Živimo v času kapitalističnega načina življenja, hitrega tehnološkega vzpona in zanikanja
osnovnih moralnih načel zaradi želje po zaslužku. Marsikatero ravnanje je moč zakonsko
opredeliti, vendar nekatera etična načela izhajajo iz nas samih. Nogomet kot šport in
nogomet kot poslovna priložnost obsegata pravila obnašanja, za katera je zaželeno, da se
upoštevajo. Pričakovanja, da klub posluje pravično, bi morali enačiti s pričakovanji, da je
ravnanje na igrišču moralno, vendar pa zaradi političnih in gospodarskih vplivov ni vedno
tako. Globalno na nogomet vplivajo regionalne in nacionalne razlike ter osebne okoliščine,
kar otežuje objektivno etično linijo. Težko je jasno opredeliti etične standarde, vendar etika
naša dejanja zaznamuje veliko bolj, kot jih bo pravo kadar koli.
Nogomet je moden šport s svojo tradicijo, ki ima tudi finančne posledice in konstantno tržno
vrednost. Glede na to, da so se skozi zgodovino pri poslovanju nogometnih klubov pojavljale
razne nepravilnosti in celo korupcija, se politika, gospodarstvo in mediji še dandanes
srečujejo z očitki na področju delovanja klubov. Navedeno dejstvo še dodatno izpostavlja
individualno pomembnost in medsebojno povezanost omenjenih dejavnikov. Povezave med
politiko, gospodarstvom in mediji lahko opredelimo s pomočjo razmerij faktorjev. Vsaka
sprememba enega od faktorjev prinaša spremembe tudi pri ostalih, kar se posledično pozna
v končnih rezultatih.
V diplomskem delu sem ugotavljal pravilnost zastavljenih hipotez, saj sta politika in
gospodarstvo poleg medijev zagotovo dejavnika, s katerima so se že skozi zgodovino soočali
tudi nogometni klubi. Za lažje razumevanje navedenih hipotez je nujno razumeti razliko
med državno in nedržavno (privatno) politiko. Poleg državne politike, ki se nanaša na
državne akterje (zakonodajna, izvršna in občasno tudi sodna zakonodaja ter uradniki) v
diplomski nalogi pod državno politiko dodajamo še interesne skupine (npr. delodajalske,
delojemalske organizacije, organizirane interese na področju kmetijstva, poklicne skupine,
prostovoljne organizacije, cerkve ipd.), informacijske sektorje (množične medije,
posamezne uveljavljene strokovnjake in raziskovalce, inštitute ter univerze) in ne nazadnje
državljane. Kot že navedeno, so mnoge politične odločitve motivirane s strankarskimi
interesi boja za oblast. Ker so stranke po definiciji edine organizacije, ki tekmujejo v volilni
areni, je politika kot boj za oblast (ang. politics) orodje v rokah strank. Z razliko od državne
pa nedržavna (osebna) politika predstavlja predvsem različna ravnanja glede na odločitve
posameznikov, ki so opremljeni z močjo. Oblike poslovodenja s strani zasebnikov se močno
razlikujejo od tistih s strani državnega aparata. Z manj jasnimi mejami in pravili poteka
politika kot boj za oblast v primerjavi z državnimi sferami v privatnih sferah v popolnoma
drugačnih okoliščinah. Razpoložljivost sredstev ima na podlagi ugotovljenega skozi
diplomsko nalogo močan vpliv na rezultate nogometnih klubov.
Med raziskovanjem stanj pri poslovodenju nogometnih klubov je bilo moje raziskovalno
vprašanje tudi, ali se je razvoj oziroma sprememba poslovodenja nogometnih klubov v Italiji
zgodil predvsem zaradi uspešne in učinkovite politike ter ogromne moči kapitala? Italija je
43

bila nedvomno priča spremembam načinov poslovodenja nogometnih klubov iz različnih
razlogov. Največji kos mozaika razlogov sprememb zagotovo predstavlja denar. Potrebno
se je namreč zavedati, da je nogomet v današnjem svetu zelo dobičkonosen posel. Osebno
nasprotujem predvsem vsoti denarja, ki je danes prisotna v nogometnem svetu, a se hkrati
zavedam, da to ni neposredno pod vplivom poslovodenja nogometnih klubov, ampak širših
svetovnih silnic. Pričujoča diplomska naloga si je kot glavni cilj zastavila poiskati povezavo
med politiko, gospodarstvom, mediji in nogometom. Omenjene povezave sem skušal
predstaviti skozi teoretsko in analitično metodo ob opazovanju stanja v nogometnem klubu
A. C. Milan ter njegovega lastnika Silvia Berlusconija. V sklopu dodatnih ciljev sem skušal
predstaviti: vplive na razvoj politik, moč kapitala in vzroke, zakaj so nogometni klubi močno
interesno polje politike, pa tudi gospodarske vidike ter vplive na nogometno okolje v Italiji.
Največja vprašanja, ki se mi porajajo ob zaključku diplomske naloge, se nanašajo na
prihodnost: Kaj nas čaka na področju športa, politike, gospodarstva in medijev v
prihodnosti? Kakšne bodo nove oblike poslovodenja nogometnih klubov? Kakšne bodo
povezave med športom in politiko? Kaj se bo dogajalo z gospodarstvom in ne nazadnje z
mediji? Ker so ta vprašanja kompleksne narave, njihovih odgovorov Italija ne bo mogla najti
sama, ampak jih bo lahko našla zgolj na podlagi smernic širšega, tj. svetovnega razvoja.
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PRILOGE
POJMOVNIK:
Nogomet. Nogomet je ena od najbolj priljubljenih oblik športa na svetu. Gre za moški ali
ženski ekipni šport, ki se prakticira na različnih površinah. Vse oblike nogometa imajo
skupni cilj: zadetek v nasprotnikovo mrežo oziroma gol.

Politika. Politika je zelo širok pojem, s katerim označujemo mnogo stvari. Z njo se
srečujemo vsak trenutek in vsak dan. V osnovi pomeni: vodenje, usmerjanje, organiziranje,
koordiniranje, izkoriščanje in ne nazadnje okoriščanje. S pojmom politika v diplomskem delu
merim na vpliv strategij, odločanj in razmišljanj na poslovodenje nogometnih klubov. Šport
lahko definiramo skozi koncept politike (ang. politics kot boj za oblast), javne politike (ang.
policy kot implementacijske aktivnosti regulacije) in vloge državnih institucij (ang. polity). V
koncept politics spadata filozofija in strategija posameznikov ali organizacij, ki svoje cilje
uresničujejo preko nogometnih klubov.

Poslovodenje. Poslovodenje podobno kot pojem politika zajema široko področje
pomenov. Pomeni usmerjanje in vplivanje na posameznika. Vsako podjetje oziroma
organizacija (v primeru diplomske naloge: nogometni klub) za svoje poslovanje oziroma
delovanje potrebuje eno ali več oseb, ki to poslovanje vodijo. Poslovodenje lahko izrazimo

kot tehniko, ki se uporablja za kreiranje in ustvarjanje želene prihodnosti. Z njeno pomočjo
se tradicionalne menedžerske aktivnosti s področja planiranja, predračunavanja, trženja,
poročanja in kontroliranja integrirajo v širši kontekst, upoštevajoč zunanje okolje, notranje
organizacijske sposobnosti in celostno usmerjenost v cilj poslovanja. (Obržan, 2002)
Menedžment, vodenje. Pomembno vlogo v diplomskem delu imata tudi izraza
menedžment in vodenje, pri čemer je potrebno opredeliti ter razložiti razliko med njima.
Menedžment je aktivnost, ki zajema organiziranje, načrtovanje, nadziranje in vodenje.
Vodenje je torej ena izmed funkcij menedžmenta. Menedžment je dejavnost upravljanja in
organiziranja. Je izvajanje planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole ljudi ter ostalih
organizacijskih resursov za doseganje postavljenih ciljev podjetja (kluba). Menedžment
zajema obvladovanje in nadziranje vsakodnevnih aktivnosti. Obsega nadzorovanje drugih,
obvladovanje podsistemov in delovanje v skladu z organizacijsko kulturo. Na vedenje
podrejenih vpliva z uporabo posledic, nagrad in kazni. Vodenje pa se nanaša na oblikovanje
dolgoročnih ciljev, načrtovanje strategij in taktik. Obsega vodenje drugih, izboljšave in
ustvarjanje vizije. Uporablja transformacijski vpliv, kar pomeni vplivanje na spremembe
vrednot, stališč, mišljenja in vedenja z uporabo zgledov ter izkušenj.

Gospodarstvo. Gospodarstvo je sestavljeno iz realiziranega ekonomskega sistema neke
države ali pokrajine, delovne sile, kapitala in zemeljskih virov ter gospodarskih subjektov,
ki sodelujejo v družbeni proizvodnji, izmenjavi, distribuciji in porabi blaga ter storitev na
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nekem območju. V diplomskem delu so s pojmom gospodarstvo v celoto zajeti pojmi, kot
so: subjekti, kapital in trgi.

Kapital. Pojem kapital lahko pomeni več stvari. V diplomskem delu ga uporabljam za
navajanje tako denarnih kot tudi drugih materialnih vrednosti posameznikov in nogometnih
klubov.

Trg. V diplomskem delu se pojem trg navaja izključno znotraj ekonomskega koncepta. Trg
je v fizičnem smislu prostor, kjer se srečujeta povpraševanje in ponudba. Rezultat tega so
pogodbe in prodaja blaga. V abstraktnem smislu p agre za vpliv ponudbe in povpraševanja
na oblikovanje cen.

Denar. Pojem denar se v diplomskem delu nanaša na sredstvo za plačila opravljene
storitve.

Tabela 8, Serie A: TV pravice in denarne nagrade, sezona 2015–2016.

SKUPAJ

ENOTNI

NADZOROVANE

TEMELJNA

ZGODOVISNKI

DELEŽ

PRAVICE

SREDSTVA

REZULTATI

Juventus

€122.8 m

€ 16.2 m

€ 33 m

€ 51.1 m

€ 22.5 m

Napoli

€ 88.9 m

€ 16.2 m

€ 33 m

€ 22.7 m

€ 17.9 m

Fiorentina

€ 75.8 m

€ 16.2 m

€ 33 m

€ 9.6 m

€ 17 m

AS Roma

€ 83.4 m

€ 16.2 m

€ 24 m

€ 23.9 m

€ 19.3 m

Inter Milan

€ 94.8 m

€ 16.2 m

€ 24 m

€ 34.2m

€ 20.4 m

AC Milan

€ 96.5 m

€ 16.2 m

€ 24 m

€ 34.9 m

€ 21.4 m

Lazio

€ 68 m

€ 16.2 m

€ 20,4 m

€ 15.6 m

€ 15.8 m

Sassuolo

€ 40.1 m

€ 16.2 m

€ 18,6 m

€ 2.4 m

€ 2.9 m

Empoli

€ 36 m

€ 16.2 m

€ 15 m

€ 1.9 m

€ 2.9 m

Bologna

€ 44.3 m

€ 16.2 m

€ 15 m

€5m

€ 8.1 m

Chievo

€ 31.7 m

€ 16.2 m

€6m

€ 3.4 m

€ 6.1 m

Torino

€ 40.9 m

€ 16.2 m

€6m

€ 7.9 m

€ 10.8 m

Atalanta

€ 33.5 m

€ 16.2 m

€6m

€ 2.8 m

€ 8.5 m

Udinese

€ 38.8 m

€ 16.2 m

€6m

€ 3.7 m

€ 12.9 m

Palermo

€ 39.5 m

€ 16.2 m

€6m

€ 5.6 m

€ 11.7 m

Genoa

€ 37.9 m

€ 16.2 m

€6m

€ 4.6 m

€ 11.1 m
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Sampdoria

€ 37.2 m

€ 16.2 m

€6m

€ 4.3 m

€ 10.7 m

Frosinone

€ 25.3 m

€ 16.2 m

€6m

€ 2.1 m

€1m

Carpi

€ 25.2 m

€ 16.2 m

€6m

€ 2.2 m

€1m

Verona

€ 30.6 m

€ 16.2 m

€6m
€ 2.6 m
Vir: Total Sportek, 2016
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€ 5.8 m

