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1. IZHODIŠČE 
Nogometni klub Triglav Kranj (v nadaljevanju: klub) je sicer oseba zasebnega prava, vendar jo javnost 
velikokrat jemlje kot javno, saj so društva od nekdaj veljala kot skupna lastnina družbe. Ravno iz tega 
vidika je ključno, da pravilno komuniciramo z javnostmi. S tem bomo dosegli zadostno mero 
vključenosti le te, na drugi strani pa dvigovali nivo preglednosti in transparentnosti delovanja. 

Želimo si krepiti komuniciranje med posameznimi deležniki. Kot največji gorenjski športni kolektiv je 
pomembna tako interna notranja komunikacija, kot zunanja. Šport pri tekmovalnih dogodkih pri 
navijačih in podpornik vzpodbuja še dodatne emocije, ki morajo biti pravilno usmerjene. Ob tem pa ne 
smemo pozabiti, da deležnikov ne zanimajo samo športni rezultati, ampak tudi vse ključne poslovne in 
druge odločitve. 

V ta namen smo pripravili komunikacijski načrt z načrtom izvedbe in časovnico, s katerim bodo 
uresničeni zastavljeni komunikacijski cilji. Komunikacijski načrt, predstavljen v nadaljevanju, pomeni 
izhodišče za pripravo in načrtovanje komuniciranja in se lahko dopolnjuje ali spreminja v skladu z 
okoliščinami. 

 

2. NAMEN KOMUNICIRANJA IN KOMUNIKACIJSKI CILJI 
Klub želi s pomočjo komunikacijskega načrta izboljšati komunikacijo med posameznimi internimi 
deležniki (organi kluba, strokovno in tehnično osebje, igralci) in zunanjimi deležniki (starši/skrbniki 
igralcev, navijači, upravljavec/lastnik športne infrastrukture, mediji). 

Ključni komunikacijski cilji so: 

 Krepitev javne podobe kluba in njegove prepoznavnosti doma in v tujini; 
 Zagotavljanje odprte in dvosmerne komunikacije z vsemi deležniki; 
 Okrepitev vloge kluba kot pomembnega partnerja v MO Kranj na področju športa. 

 

3. CILJNE JAVNOSTI 
Ciljne javnosti delimo na notranje in zunanje. Notranji se delijo na organe kluba, ki so predpisani v aktu 
kluba, strokovne in tehnične deležnike ter igralce. Zunanje pa predstavlja kar širok del javnosti, 
praktično vsi, ki se zanimajo za šport. Seveda so pomembnejši tisti, ki so tekmovalno povezani s klubom 
(NZS, MNZG, SPINS,…) ali so neposredni podporniki kluba kot je lokalna skupnost, navijači, mediji,… 

Notranji deležniki: 

 Skupščina 
 Upravni odbor 
 Nadzorni odbor 
 Disciplinsko razsodišče 
 Športni svet staršev 
 Svet podpornih članov 
 Športni direktor 
 Sekretar 
 Vodje mladinske nogometne šole 
 Trenerji 



 Igralci 
 Poslovni direktor 
 Vodja pisarne 
 Vodja trgovine in gostinstva 
 Zaposleni 

Zunanji deležniki: 

 Starši/skrbniki igralcev kluba 
 Sponzorji kluba 
 NZS - Nogometna zveza Slovenije 
 MNZG - Medobčinska nogometna zveza Gorenjske 
 ZNTS - Zveza nogometnih trenerjev Slovenije 
 SPINS – Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije  
 Mestna občina Kranj 
 Zavod za Šport Kranj 
 Športna zveza Kranj 
 Projekt Triglav Kranj 
 Small faces – navijaška skupina 
 Veterani Triglav Kranj 
 Imetniki sezonskih vstopnic 
 Mediji 
 Drugi podporniki 

 

4. TON KOMUNICIRANJA 
Ton komuniciranja je eden od gradnikov pozitivne podobe in prepoznavnosti kluba kot pomembnega 
športnega kolektiva tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru. Želimo, da ton komuniciranja 
sledi identiteti in strateški vlogi kluba v športu. 

Sporočila naj bodo strokovna, jasna in verodostojna, hkrati pa tudi učinkovita v svoji sporočilnosti. 

 

5. OSNOVNE INFORMACIJE 
5.1 ORGANIZIRANOST IN VODENJE 
Klub sestavljajo naslednji organi:  

 skupščina - najvišji organ,  
 predsednik, podpredsednik in Upravni odbor – organ upravljanja, 
 nadzorni odbor – organ nadzora, 
 disciplinsko razsodišče. 

Znotraj izvrševanja posameznih pooblastil organa upravljanja imamo naslednje izvršilne funkcije: 

 poslovni direktor – za uresničevanje poslovne politike kluba, 
 športni direktor – za uresničevanja športne politike kluba, 
 sekretar – za izvrševanje licenčnih in igralskih pravic ter tehničnih pogojev za tekmovanja, 
 vodja pisarne – za izvrševanje administrativnih nalog in upravljanja članstva kluba, 
 vodja trgovine – za izvrševanje prodaje trgovine in gostinstva. 



Športni del se deli na štiri programe, katere vsakega vodi svoj vodja. Usklajuje in usmerja njihovo delo 
športni direktor: 

 članski trener, 
 vodja ogledniške službe, 
 vodja programa Slovenija (U14 – U19), 
 vodja programa Gorenjska (U7 – U13), 
 vodja programa Rožle (predšolski in 1. – 2. razred osnovne šole) 

 

5.2 POSLANSTVO 
Klub skrbi za vključevanje mladih igralcev v trenažni in tekmovalni proces nogometa ter vzpodbuja 
njihov razvoj na poti do profesionalnega nogometaša. Najboljši med njimi zaigrajo za člansko ekipo 
kluba in/ali nadaljujejo svojo športno kariero v enem izmed višje rangiranih klubov. 

5.3 VIZIJA 
Vizija kluba je biti izobraževalno in kakovostno središče, mednarodno prepoznavno, konkurenčno in 
enakovredno vključeno v nogometni prostor Evrope. 

5.4 MEDNARODNO SODELOVANJE 
Mednarodno sodelovanje ne predstavlja samo tekmovanje na najvišjih ravnega UEFA Liga prvakov in 
UEFA Liga Europa. Zelo pomembno je sodelovanje med klubi, certificiranimi FIFA agenti in športnimi 
agencijami z namenom medsebojnega sodelovanja pri izvedbi mednarodnih tekem, posoji in transferju 
igralcev. 

 

6. KLJUČNI KOMUNIKACIJSKI STEBRI 
I. Promocija kluba in njenega namena 

 Krepitev podobe, ugleda in prepoznavnosti kluba 

II. Zagotavljanje kakovosti v klubu 

 Komuniciranje je usmerjeno v poudarjanje kakovosti in strokovnosti dela 

III. Krepitev povezav z notranjimi in zunanjimi deležniki 

 Vzpostavitev odprtega in dvosmernega komuniciranja z notranjimi in zunanjimi deležniki 

 

7. KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI IN KANALI 
7.1 OSNOVNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 
7.1.1 Oseba, pristojna za izvajanje komuniciranja z javnostmi 
Klub določi osebo, pristojno za komuniciranje z javnostmi, ki ima ustrezno izobrazbo, znanja in 
kompetence za uspešno vodenje področja. S tem klub izkazuje močno zavezo k nadgradnji in krepitvi 
komunikacijskih aktivnosti v prihodnje. 

7.1.2 Komunikacijski pravilnik 
To je nujen dokument vseh organizacij, v katerih se zavedajo, da je komuniciranje strateškega pomena 
za oblikovanje in krepitev želene podobe v javnostih. 



Tako se priporoča priprava in sprejetje komunikacijskega pravilnika agencije, internega akta, ki bolj 
podrobno opredeli pristojnosti sodelavcev kluba na področju komuniciranja, tako z notranjimi in 
zunanjimi deležniki, ključne govorce, osebo, zadolženo za izvajanje komunikacijskih aktivnosti ter 
kanale in taktike komuniciranja z deležniki. 

PROTOKOL PRIPRAVE KOMUNIKACIJSKEGA PRAVILNIKA 

1. Oseba, pristojna za komuniciranje, pripravi predlog osnutka komunikacijskega pravilnika 

2. Osnutek komunikacijskega pravilnika pregledajo upravni odbor, športni in poslovni direktor, 
sekretar, vodje služb in vodje mladinskih nogometnih šol ter posredujejo svoje predloge za 
dopolnitve 

3. Osnutek pregledajo vsi ostali sodelavci kluba in posredujejo predloge za dopolnitve 

4. Upravni odbor sprejme končno različico komunikacijskega pravilnika in ga da v obravnavo na 
Skupščino 

5. Predstavitev končne različice komunikacijskega pravilnika na mesečnem kolegiju vseh zaposlenih v 
klubu 

7.1.3 Adreme deležnikov 
Klub ima vzpostavljene naslednje adreme: 

 medijev, 
 vseh članov organov kluba in strokovnih sodelavcev 
 igralcev in njihovih staršev/skrbnikov 
 članov Športnega sveta staršev in Sveta podpornih članov kluba  
 podpornih članov kluba 
 kupcev naših storitev 
 sponzorjev in drugih podpornikov 
 nogometnih klubov na Gorenjskem, 1. SNL, 2. SNL 
 NZS, MNZG, SPINS in ZNTS 
 Upravljavca in lastnika infrastrukture  

Pri tem je potrebno ažuriranje adreme vsako trimesečje ob upoštevanju načel GDPR. 

IV. Spremljanje medijskih objav 

Klub nima zagotovljeno redno spremljanje medijskih objav, a bi bilo to priporočljivo. 

7.2 KLJUČNI KOMUNIKACIJSKI KANALI 
7.2.1 Spletno mesto kluba 
Spletno mesto kluba nudi informacije o aktualnih dogodkih, napovedih in reportažah o tekmah, 
informacije po posameznih selekcijah, splošnih informacijah kluba, dokumentih, prodaji vstopnic in 
spletna trgovina.  Z namenom zasledovanja učinkovitega komuniciranja z notranjimi in zunanjimi 
deležniki, je na spletnem mestu moč opaziti več vrzeli, pri čemer izpostavljamo le najpomembnejše: 

 na spletu je premalo video vsebin, ki bi dodatno pritegnile deležnike, 
 način podajanja informacij mora biti izražen na način, da so enako zastopane informacije od 

vseh selekcij, 
 iz vsebine strani niso razvidne napovedi tekem v prihodnje in rezultati (vse se išče po 

posamezni selekciji in je zamudno) 



Priporočila: 

 tehnična nadgradnja ali popolna prenova spletnega mesta skladno z aktualnimi spletnimi 
standardi; 

 prilagoditev vseh besedil na spletnem mestu z upoštevanjem standardov pri pripravi besedil 
za splet in ob upoštevanju ciljnih javnosti; 

 okrepitev napovednika tekem in rezultatov z lestvicami za vse naše selekcije; 
 večji poudarek na spletni trgovini in spletni prodaji vstopnic 

7.2.2 E-pošta 
Elektronska pošta se uporablja za notranjo in zunanjo komunikacijo. Pri tem ima klub splošni 
elektronski naslov za: 

 glavno pisarno: info@nktriglav.si, namenjen za vse vloge, uradno prejeto elektronsko pošto 
ter pošiljanje drugim deležnikom; 

 trgovina: shop@nktriglav.si, namenjena za spletna naročila za trgovino TRIGLAV KRANJ; 
 trženje: marketing@nktriglav.si, namenjena za komunikacijo s ključnimi sponzorji in 

financerji kluba; 

Vsi ostali strokovni sodelavci kluba so dolžni za interno in eksterno komunikacijo uporabljati službeni 
elektronski naslov, ki je sestavljen z imenom in priimkom ter službeno končnico – 
ime.priimek@nktriglav.si. 

7.2.3 Mesečni informator 
Klub nima vzpostavljenega sistema obveščanja deležnikov o ključnih aktivnostih, novostih, rezultatih, 
spremembah in drugih informacijah, s katerimi bi povečali informiranje deležnikov. 

Priporoča se vzpostavitev mesečnega informatorja za potrebe obveščanja deležnikov, ki ga prejmejo: 

 člani organov kluba,  
 strokovni sodelavci, 
 igralci, njihovi starši/skrbniki,  
 kupci storitev, 
 mediji, 
 predstavniki lokalne skupnosti, 
 podporni člani, 
 sponzorji in drugi podporniki. 

Za pripravo vsebin mesečnega informatorja je zadolžen poslovni direktor. Vsebine potrdi predsednik 
kluba. Datume se določi v naprej za prvo in drugo polovico leta. 

7.2.4 Odnosi z mediji 
Klub se odziva na vsa medijska vprašanja. Po naročilu predsednika kluba ali upravnega odbora 
pripravlja izjave za javnost in proaktivno nagovarja medijske hiše. Pri tem jih spodbuja h pozitivnim 
medijskim objavam o delu, dosežkih, dogodkih in drugih aktivnostih kluba. 

Klub pri ustvarjanju medijskih zgodb sodeluje tudi s svojimi deležniki. Ob izjemnih tekmovalnih in 
poslovnih dosežkih ali mejnikih klub organizira novinarsko konferenco. Klub stremi k vzpostavljanju in 
ohranjanju dobrih odnosov s ključnimi novinarji, zato si vodstvo in oseba, pristojna za komuniciranje, 
prizadevata tudi za redne neformalne stike z mediji. 

 



PROTOKOL ORGANIZACIJE NOVINARSKE KONFERENCE 

1. Določitev termina, nastopajočih in lokacije 

2. Priprava vabil za medije 

3. Razpošiljanje vabil in sprejemanje potrditev udeležbe 

4. Priprava scenarija novinarske konference, sporočila za medije in drugih gradiv za medijsko mapo 

5. Preverjanje udeležbe pri ključnih medijih, ki je dva dni pred novinarsko konferenco še niso potrdili 

6. Izvedba novinarske konference, objave na družbenih omrežjih med konferenco 

7. Pošiljanje sporočila za medije po novinarski konferenci s priloženim foto materialom ter objava 

sporočila za javnost na spletnem mestu in družbenih omrežjih 

7.2.5 Družbena omrežja 
Klub ima vzpostavljene vse ključne račune na socialnih omrežjih. Ne glede na vse ima še vedno relativno 
malo sledilcev v primerjavi z večjimi slovenskimi klubi. Potrebno je zagotoviti večjo interno podporo na 
način, da vsi člani kluba sledijo vsebinam na socialnih omrežjih. Za zunanje podpornike pa je potrebno 
vzpostaviti še več interaktivnih izzivom, ki bodo sledilce dodatno pritegnile. 

Preko kanala na družbenem omrežju YouTube je potrebno zagotovit čim več prenosov tekem ne samo 
članov, ampak tudi tekem selekcij mladinske nogometne šole. Priporočljivo je, da se iz njih delajo še 
kratki izseki ključnih trenutkov tekem, saj so ti posnetki zelo gledani. 

7.2.6 Predstavitvena gradiva kluba 
Klub mora razpolagati s predstavitveno brošuro v slovenskem in angleškem jeziku, ki je na voljo v 
tiskani in e-obliki. Priporoča se tudi izdelavo različnih video vsebin o klubu, posameznih programih 
kluba, njegovih dosežkih ali najbolj izpostavljenih igralcih (preteklih in sedanjih). Video predstavitve se 
uporabljajo za promocijo kluba preko spleta. Še bolj pomembna so pri vzpostavljanju sodelovanja 
predvsem z mednarodnimi akterji, kjer jim lahko posredujemo predhodne predstavitve. Isto velja za 
tuje goste, agente, klube, ki prihajajo k nam na tekme,… Ključna je poenotena vsebinska in oblikovna 
forma gradiva, ki se uporablja za partnerje kluba tako na športnem kot poslovnem vidiku. 
7.2.7 Letno in polletno poročilo 
Letno in polletno poročilo ne zajema samo finančnega poročila, ampak vse ključne izvedene dogodke 
ter napovedi za naslednje polletje. Objavi se na spletni strani kluba. Povzetek se naredi v mesečnem 
informatorju.  

7.2.8 Tematske analize 
Klub pripravlja različne tematske analize, kjer predstavlja prednosti in kvaliteto delo z našimi 
nogometaši. Tematske analize se objavijo na spletnem mestu in distribuirajo vsem deležnikom 
(povezava do spletne različice v enem od mesečnih informatorjev). 

7.2.9 Oglaševanje 
Tekmovalni del je podprt s strani gledalcev. Pomembno je, da so le ti pravočasno obveščeni o 
tekmah. O napovednikih na naši spletni strani smo že govorili. Le te je potrebno nadgraditi z oglasi 
na: 

 Klubski spletni strani 
 Socialnih omrežjih 
 Lokalnih radijskih postajah 



 Tiskovinah 
 E-napovednikih 
 Plakati, Jumbo plakati in čezcestni transparentih 

 

8. TAKTIKE KOMUNICIRANJA 
8.1 KOMUNICIRANJE Z NOTRANJIMI DELEŽNIKI 
 Z notranjimi deležniki – aktivnimi člani (trenerji, strokovni sodelavci, funkcionarji kluba) 

komuniciramo preko formalnih sestankov in na neformalnih srečanjih. Vzpodbujamo jih tudi h 
zdravemu načinu življenja in sicer z zagotavljanjem skupinskega igranja nogometa ter 
enodnevne športne aktivnosti – team building za posamezne notranje deležnike (Jošt, 
Šmarjetna, Brdo, Tamar,…).  

 Upravni odbor – sodelujejo člani upravnega odbora ter posamezniki, ki jih določi upravni odbor 
/ sklic minimalno vsak kvartal. 

 Nadzorni odbor – sodelujejo člani nadzornega odbora ter predsednik/podpredsednik kluba, 
poslovni direktor ter pooblaščenec uprave za finance / sklic vsaj enkrat letno 

 Disciplinsko razsodišče – sodelujejo člani disciplinskega razsodišča ter 
predsednik/podpredsednik kluba in poslovni direktor / sklic vsaj enkrat letno  

 Kolegij pisarne – ožji del sestavljajo poslovni direktor, ki vodi kolegij, športni direktor, sekretar, 
vodja pisarne, vodja trgovine in po potrebi vodje mladinskih nogometnih šol / sklic na 14 dni. 

 Kolegij športni del - lahko skupni ali po posameznih programih / sklic enkrat mesečno. 
 Športni svet staršev - člane športnega sveta staršev imenuje starši na sestankih posameznih 

selekcij. Imenovani člani izmed sebe imenujejo zastopnika. Športnih svet staršev se skliče vsaj 
tri krat letno. Zastopnike kluba za sestanek s predstavniki starši določi predsednik kluba. 

 Svet podpornih članov – predstavnike sveta se imenujejo na Zboru podpornih članov, ki med 
seboj imenujejo svojega predstavnika.   

Vsi notranji deležniki so preko delegatov predstavniki na skupščini. 

8.2 KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI DELEŽNIKI 
Z zunanjimi deležniki se komunicira z namenom deliti ključne informacije. Pri tem ločimo standardne 
komunikacijske protokole, ki so dogovorjene za posamezne vrste športnih dogodkov v klubu. Uprava 
kluba s predsednikom na čelu določa vsebino in način podajanja informacij, ki so vezana na poslovno 
in športno politiko kluba. Tovrstne informacije se podajajo kot izjava na naši spletni strani in socialnih 
omrežjih, kot izjava za javnost ali podajanje informacije na novinarski konferenci. Izjema so informacije 
za starše igralcev, kjer se lahko le te podajajo tudi v obliki e-novičnika. 

Med najpomembnejše zunanje deležnike vsekakor sodijo sponzorji, starši igralcev, navijači in mediji. 
Vendar pa ne smemo zanemariti tudi vseh ostalih, kot so lokalna skupnost, zveze povezana z 
dejavnostjo nogometa in druge: 

 Sponzorji in drugi financerji kluba so družbeno odgovorni in del svojega dobička namenjajo za 
razvoj nogometa v našem klubu. Vračamo jim lahko na način oglaševanja, elitnih sedežev, 
posebnih pozornosti v VIP in informacijah, kjer prepoznajo klub kot zaupanja vreden. Dvakrat 
letno se za sponzorje organizira skupno srečanje, kjer se predstavijo rezultati in predstavi 
načrte za prihodnost. 



 Starši/skrbniki igralcev so zraven igralcev vodeni v registru članov, saj so tudi plačniki članarine. 
Zraven tega jih preko elektronske pošte lahko obveščamo o vseh pomembnih zadevah 
individualno, po selekcijah ali vse v celoti. Pri tem lahko spremljamo tudi njihove odzive. 

 Nogomet je igra, ki se igra za gledalce, ki se imenujejo navijači. Pri tem ločimo navijaško 
skupino, veterane, navijače s sezonsko vstopnico in občasne navijače. Navijaška skupina je 
hierarhično postavljena, tako se dogovarjamo o skupnih zadevah na formalnih sestankih. 
Sproti se pa rešujejo zadeve še pred vsako tekmo. Za potrebe licenciranja igranja v državnem 
prvenstvu  klub določi osebo za stike z navijači. Drugi del urejene skupine so veterani, ki so 
nekdaj igrali za naš klub in presegajo starost 40 let. Kupci sezonskih vstopnic so navdušeni 
navijači, ki s stalnostjo kažejo podporo klubu. Občasni navijači so občasni, do katerih nimamo 
dostopa. V prihodnje je potrebno izvesti promocijske akcije, kjer bomo od njih pridobili 
podatke in jih bomo lahko obveščali o naših aktivnostih. 

 Mediji – govorimo o specifičnem delu medijev, ki pokrivajo športno področje. Pomembni so 
tako lokalni kot nacionalni, saj s svojimi ekipami programa Slovenije in članov tekmujemo po 
celotni državi. Z mediji sodelujemo na treh nivojih – povzemajo naše izjave iz naše spletne 
strani in socialnih omrežij, sami izvajajo reportaže in intervjuje ob posameznih dogodkih 
(prestopi, derbi, odmevne zmage,…) ter neformalna druženja, kjer jim lansiramo posamezne 
informacije. 

 Lokalna skupnost je lastnik infrastrukture in zagotavlja osnovne pogoje za izvajanje vseh 
programov. Prav tako v določenem deležu financira posamezne programe. Infrastrukturo 
upravlja Zavod za šport Kranj. Pomembno je sodelovanje pri investicijah in investicijskih 
vzdrževanjih ter pri določanju operativnega urnika zasedenosti posameznih igrišč za treninge 
in tekme. Urniki se pripravljajo mesečno. Projekti za izboljšanje infrastrukture se pa pripravljajo 
do oktobra za naslednje leto. 

 Zveze, ki pokrivajo posamezna področja imajo različno vlogo. NZS in MNZG sta nosilca 
tekmovanj. MNZG v programu Gorenjska, NZS pa v programu SLOVENIJA ter 1. SNL, 2. SNL in 
3. SNL. Nosilca tekmovanj koordinirata tako pokal kot prvenstvo. Z njimi sodelujemo pri 
delegiranju tekem, sistemskih rešitvah in zagotavljanju medijskih pravic pri članski ekipi. V 
pristojnosti organizatorja tekmovanj je tudi disciplinski organ. SPINS je sindikat profesionalnih 
igralcev, kjer je potrebno predvsem uskladiti kolektivno pogodbo. Pomembno je, da imamo s 
predstavnikom ekipe – igralcem dobro povezave, saj le tako lahko uveljavljamo tudi sistemske 
rešitve pri igralcih. ZNZS združuje trenerje. Cilj je usposabljanje in dvig kakovosti trenažnih 
procesov. Z vsemi deležniki je potrebno izvajati aktivno dvosmerno komunikacijo. Le tako 
lahko imamo vpliv na spremembe in dvig kakovosti nogometa. 

 

9. OPERATIVNI NAČRT KOMUNICIRANJA 
Pri operativnem načrtu komuniciranja smo upoštevali notranji komunikacijski tok ter zunanjega.  

9.1 AKTIVNI ČLANI 
Med aktivne člane po statutu spadajo trenerji, igralci, strokovni sodelavci, funkcionarji. Cilji 
komuniciranja z aktivnimi člani so: 

 ustvarjanje ustreznega pretoka informacij med aktivnimi člani; 
 prenašanje vrednot organizacije na aktivne člane; 
 seznanjanje z novostmi in temeljnimi spremembami v organizacijskem procesu; 
 zagotavljanje dvosmerne komunikacije; 



 krepitev zadovoljstva aktivnih članov v klubu. 

Aktivni člani v klubu so prvi ambasadorji znamke delodajalca. Vprašanja, na katera si je v procesu 
načrtovanja komuniciranja z aktivnimi člani treba odgovoriti, so: kdo, kdaj, kako, na kakšen način in 
komu komunicirati, saj se pristop in vsebina komuniciranja razlikujeta glede na kategorije aktivnih 
članov. V primeru neustreznega komuniciranja se v klubu sčasoma pojavijo dvomi, govorice, 
pomanjkanje predanosti in lojalnosti, motivacije za delo, odsotnost ali druge oblike odklonilnega 
odnosa do delovnega okolja. Da bi pravkar omenjene posledice omilili oziroma dodobra izničili, je 
potrebna odprta komunikacija, tudi takrat, ko informacije niso ravno najbolj prijetne. 

9.1.1 Protokol komuniciranja 
Opredelitev protokola komuniciranja z in med zaposlenimi s poudarkom na odprtem, dvosmernem 
komuniciranju v skladu s Pravilnikom o komuniciranju. 

9.1.2 Ključni kadri, odgovorni za komuniciranje z zaposlenimi: 
Predsednik, podpredsednik, pooblaščenci upravnega odbora za posamezno področje pravočasno 
posreduje informacije vodjem sektorjev, v določenih primerih pa vsem sodelavcem v klubu naenkrat. 
Kanali: elektronska pošta, mesečni kolegij z vsemi zaposlenimi, tedenski sestanki z vodji, izredni oz. 
individualni sestanki z vodji sektorjev ali zaposlenimi idr. 

Vodje so odgovorni za nadaljnji pretok informacij do sodelavcev ter sprejemajo njihov odziv, ki ga po 
potrebi posredujejo športnemu in poslovnemu direktorju. Kanali: elektronska pošta, tedenski kolegiji 
sektorja, individualni sestanki vodje sektorja z zaposlenim idr. 

Oseba, pristojna za komuniciranje, je redno obveščena o dogajanju v klubu in s tem primerno 
opremljena z vsemi informacijami, ki jih potrebuje za komuniciranje z zunanjimi javnostmi. 
 

9.2 DRUGE JAVNOSTI 
Za druge javnosti se komunicira po ustaljenih protokolih. Za vsak ključni dogodek kluba se pripravijo 
vse komunikacijske aktivnosti.  

  



10. KLJUČNI DOGODKI KLUBA 
Klub ima glede na naravo delovanja številne lastne dogodke, ki se izvajajo kot enkratni ali ponavljajoči 
dogodki. Pri tem se v organizacijo dogodkov vključujejo različni notranji in zunanji akterji kluba tako 
na športnem kot poslovnem delu. 

10.1 PRVENSTVENE TEKME 
Prvenstvene tekme so nosilni dogodki kluba. Sodijo med ponavljajoče dogodke. Organizacija dogodkov 
se razlikuje glede na stopnjo rivalstva nasprotnika, pretekle rezultate, obdobje v letu, ko se tekme 
igrajo, čas tekme (dnevna/nočna, vikend/sreda). Pri tem se upošteva, da je osnova za organizacijo 
prvenstvene tekme vedno ista, se pa razlikuje pristop v komunikaciji glede na zgoraj naštete atribute. 

Ključni komunikacijski segmenti: 

 predprodaja vstopnic zajema pripravo akcije, ki bo vzpodbudila prodajo (oglaševanje, bonitete, 
prodajna mesta, podporni dogodki prodaji,…) 

 nagradne igre za gratis vstopnice in artikle kluba, 
 prodaja vstopnic na dan tekme v kombinaciji z navijaškimi artikli, 
 paketna prodaja vstopnic za več tekem skupaj, 
 sezonske in polsezonske vstopnice z jasnimi bonitetami, 
 prodaja artiklov (gostinstvo, klubski produkti) v navijaški coni, 
 VIP cona za ključne kupce in partnerje, 
 Napovedi tekem skozi jasne komunikacijske kanale (spletna stran, socialna omrežja, ciljno 

sporočanje preko elektronske pošte, ekskluzivne zgodbe za posamezne medije), 
 Organizacija spletnega prenosa za vse tekme s komentatorjem. 

Vse aktivnosti se v javnosti začnejo izvajati teden dni pred tekmo.  

V primeru tekem v prvi ligi mladinske nogometne šole se vzpostavi komunikacijski načrt za 
komunikacijo s ključnimi navijaškimi skupinami (starši igralcev, navijači, ključni kupci in podporniki 
kluba). Pri tem se organizacija tekma izvede na nivoju članske ekipe s to razliko, da se vstopnice na tem 
nivoju ne prodajajo.  

10.2 POKALNE TEKME 
Pokalne tekme se igrajo na nivoju gorenjske lige in državne pokalne tekme. Te tekme so poseben izziv, 
saj se o usodi napredovanja odloča na eni tekmi. Poznan je rek, da v nogometu lahko vsak premaga 
vsakega. Glede na rang našega kluba, prve tekme igramo na gostovanjih, saj večinoma igramo proti 
nižje rangiranim klubom. Od osmine finala naprej pa se lahko že pojavljamo kot gostitelj. Organizacija 
tekem je podobna prvenstveni. Pri komunikaciji je toliko bolj zahtevna, saj se igra med tednom in ni 
toliko medijsko podprta kot prvenstvene tekme. Priporoča se, da se uporabijo vsi ključni komunikacijski 
elementi, kot pri prvenstveni tekmi, s to razliko, da se oglaševanje prične 14 dni pred samo tekmo. 

10.3 REVIALNE TEKME 
Med revialne tekme štejemo tekme z eminentnimi tekmeci v času zimskih ali poletnih priprav ali v času 
reprezentančnih pavz. Postopek za organizacijo takšnih tekem je enak kot pri prvenstvenih tekmah, saj 
je cilj ponuditi našim navijačem nasprotnike višjega nivoja, kot je naša liga. 

10.4 PRIJATELJSKE TEKME 
Prijateljske tekme se v večini igrajo za namen dvigovanja tekmovalne forme ekipe. Tekme se po navadi 
odigrajo brez gledalcev. Zato je toliko bolj pomembna široka komunikacija o stanju in igri naše ekipe. 



Vse napovedi in reportaže tekem pripomorejo k dvigu navijaške temperature. Novo dimenzijo vsekakor 
prinesejo neposredni prenosi tekem preko spleta. 

10.5 TRIGLAV CUP 
TRIGLAV CUP je projekt kluba, kjer v partnerstvu z mednarodnimi organizatorji CHAMPIONT TROPHY 
organiziramo kvalifikacijske turnirje za Slovenijo. Na športnem področju tako našim selekcijam 
zagotovimo udeležbo na vseh mednarodnih turnirjih z najboljšimi ekipami sveta. V organizacijo 
tovrstnih dogodkov je potrebno nujno vključiti starše otrok selekcij, ki sodelujejo.  

Ker gre za izredne dogodke kluba, je potrebno podati poudarek za komunikacijo z: 

 klubi udeležencev (informacije o poteku športnega dogodka ter podpornih dogodkih), 
 lokalni mediji (najave in reportaže tekem), 
 ciljna sporočila klubski bazi preko naših promocijskih poti, 
 priprava prodajnih akcij na samem turnirju. 

 
10.6 MINIMASTERS 
MINIMASTERS turnirji so organizacija turnirjev najboljših klubov v Sloveniji na nivoju programa 
Gorenjske. S tem smo na lastno pobudo vzpostavili turnirje najvišjih nivojih, ki jih posamezne 
medobčinske nogometne zveze ne zagotavljajo. Princip komunikacije je isti kot za turnirje TRIGLAV 
CUP. 

10.7 POLETNI TABOR 
Poletni tabor organiziramo na nivoju Gorenjske za preživljanje aktivnega prostega časa v poletnih 
počitnicah za mlade športnike. Pri tem združujemo športne aktivnosti (nogomet, plavanje) ter 
družabne igre. Aktivnost se promovira preko naših komunikacijskih kanalih s pričetkom promoviranja 
2 meseca pred dogodkom. 

10.8 DOBRODELNI PREDNOVOLETNI DOGODEK 
Dobrodelni prednovoletni dogodek je organiziran z namenom, da povežemo športni dogodek z 
dobrodelnostjo. Smo največji športni kolektiv na Gorenjskem in v prednovoletnem času smo 
sposobni združiti športne delavce in funkcionarje s področja nogometa. Pri tem vedno organiziramo 
še zanimivo nogometno tekmo. Ob druženju pa ponudimo gostom, da sodelujejo v odprti licitaciji za 
drese, ki jih preko leta zberemo od partnerjev. Komunikacija se vodi ciljno z vabilom. Celoten 
dogodek se promovira preko medijev, ki pokrivajo šport in dobrodelnost. 

10.9 DAN NOGOMETA 
Skupni dogodek kluba vseh aktivnih članov in njegovih podpornikov. Bistvo je zaokrožitev športne 
sezone, kjer se dobimo na pikniku s poudarkom na športnih in družabnih igrah. Spomnimo se vseh 
uspehov sezone, ROŽLE-tki dobijo zadnjo medaljo, starši imajo možnost druženja, predstavimo 
podpornike kluba in seveda igramo nogomet.  Komunikacija se izvaja ciljno z vabili do vseh igralcev in 
staršev. Imajo možnosti prednaročil prehrane, pijače in klubskih artiklov. Zraven tega se povabi vse 
ključne partnerje kluba. Lokalne medije se pozove, da se pripravijo ekskluzivne reportaže dogodka.  

10.10 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
Nadaljevanje aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu in spodbujanje sodelavcev k 
udeležbi s strani vodstva, pri čemer smo pozorni, da se spodbud ne bi razumelo kot prisile. Med 
promocijo zdravja sodijo športne aktivnosti kot so skupni pohodi, rekreativno igranje nogometa in 
podobno.  



10.11 SREČANJE S PARTNERJI KLUBA 
Partnerje kluba, ki predstavljajo financerje, materialne podpornike, medije in predstavnike lokalne 
skupnosti 

 

 

ZAKLJUČEK 
Zavedanje lastne organizacije se povečuje z urejenim tokom komuniciranja. S tem se poveča 
transparentnost poslovanja, zaupanje v upravljavske odločitve in rešitve ter povečano podporo okolja. 
Kot klub moramo poslovati kot gospodarska družba, čeprav v praksi to nismo. Nimamo lastniško 
urejenih struktur, zato je biti gospodaren in družbeno odgovoren še toliko pomembneje. Ravno zaradi 
tega je teža upravljanja in s tem komuniciranja toliko pomembnejša.  

Z leti rasti kluba je dozorel čas, da se spiše urejen dokument, kot je ta komunikacijski načrt. S 
predpisanimi standardi bomo lahko sledili nadaljnjim razvojnim usmeritvam. Pri tem bomo aktivno 
vključevali vse notranje in zunanje deležnike z željo, da pravilno razumejo upravljavske in operativne 
odločitve. S tem dokazujemo, da smo pripravljeni na dodatni korak v še večjo profesionalizacijo vseh 
procesov v klubu. 




