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Opredelitev pojma

„prirejanje izidov/rezultatov športnih tekmovanj„

---

„prirejanje športnih rezultatov / izidov“

---

„nameščanje športnih rezultatov“



Opredelitev pojma - 2

Konvencija Sveta Evrope o prirejanju športnih tekmovanj 

(Convention on Manipulation in Sports):

Prirejanje rezultatov športnih tekmovanj 

pomeni nameren dogovor, dejanje ali opustitev dejanja, katere 
namen je nedovoljena sprememba rezultata ali poteka športnega 
tekmovanja, da bi se v celoti ali delno odpravila nepredvidljivost 
navedenih športnih tekmovanj ter tako pridobila neupravičena 
korist zase ali za druge.



Nekaj pomenljivih izjav / stališč / mnenj

Ne doping, nameščanje izidov in nezakonite športne stave so 
največja grožnja športu. 

(predsednik MOK Jacques Rogge, 2011)

Prirejanje športnih izidov – največja globalna nevarnost 
sodobnega športa. 

(dr. Tone Jagodic, 2021)

Nezakonite športne stave in nameščanje izidov so goljufija, ki 
lahko ogrozi same temelje športa.

(olimpionik Miro Cerar)



Ne glede na to, ali so tekme prirejene iz športnih, finančnih ali 
drugih razlogov, prirejanje izida tekem ogroža integriteto 
tekmovanj in škodi ugledu in bistvu športa – tudi košarke.

(Košarkarska zveza Slovenije)

Prirejanje rezultatov tekem, dogodkov na tekmi ali delov   
dogodkov ogroža integriteto celotnega nogometnega okolja in 
vseh udeleženih, naj si bo to zaradi športnih, finančnih ali drugih 
razlogov, ter je lahko tesno povezano s kaznivimi dejanji. Naj 
bodo vse nogometne tekme odigrane v duhu poštenosti in 
spoštovanja ter z izidom, ki je določen izključno na podlagi 
naravnega poteka igre.

(Nogometna zveza Slovenije)



„Izziv je ohranjati pristnost športa, ga ščititi pred manipulacijami in 
komercialnim izkoriščanjem. Žalostno bi bilo, tako za šport kot za 
človeštvo, če ljudje ne bi mogli več zaupati resničnosti športnih 
rezultatov, ali če bi cinizem in skeptičnost prevladala nad 
navdušenjem in veselim sodelovanjem brez interesov. V športu, 
tako kot v življenju, se je pomembno boriti za rezultat, a igrati 
dobro in lojalno je še pomembnejše!«

(Papež Frančišek, 2016)



Bela knjiga o športu (EK, 11. julij 2007):

Nameščanje športnih izidov, korupcija, pranje denarja in druge 
oblike finančnega kriminala vplivajo na šport na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni. Zaradi visoke stopnje 
internacionalizacije sektorja je korupcija v športnem sektorju 
pogosto čezmejna. Korupcijo evropske razsežnosti je treba 
odpraviti na evropski ravni. Tudi v športnem sektorju je treba 
učinkovito uporabljati mehanizme EU za boj proti finančnemu 
kriminalu v športu.

FINANČNI KRIMINAL

NAMEŠČANJE 
ŠPORTNIH 

IZIDOV

PRANJE 
DENARJA

KORUPCIJA



Točnega števila primerov ni mogoče 
ugotoviti

Med 300 in 700 
primerov vsako leto

?

Seminar - Fight against match-fixing 



Nogomet: najbolj prizadeti šport

Source: FDJ

Football : 90%

Cricket
Basketball

Boxing
Handball
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Vse celine so prizadete

Match-fixing geographical distribution

(Year 2011 / source : Française des Jeux)
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V katerih športih lahko stavimo?

Football 

(all types)

Tennis

Basket-ball

Athletics

Badminton

Baseball
Beach 
soccer

Biathlon

Bowls

Boxing

Cricket

Cycling Darts

Fishing

Floorball

Gaelic 
Games

Golf

Handball
Hockey 

(ice, field)

Hurling

Lacrosse

Martial arts

Motor 
sports

Netball
Olympic 
games

Jaï Alai

Rink 
hockey

Rugby

Ski (alpine, 
country, 
jump)

Squash Snooker

Speedway

Table 
tennis

Ultimate 
fighting

Volleyball

?
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ŠPORTNA STAVA

pomeni vsako vplačilo denarnega vložka v pričakovanju denarne 

nagrade, pogojene s prihodnjim in hipotetičnim dogodkom v zvezi s 

športnim tekmovanjem.

„nezakonita športna stava“ pomeni vsako 
dejavnost, povezano s športnimi stavami, 

katere vrsta ali ponudnik ni dovoljen v skladu 
s pravom, ki se uporablja v jurisdikciji države, 

v kateri se nahaja potrošnik;

„nepravilna športna stava“ pomeni vsako 
dejavnost, povezano s športnimi stavami, ki 

ni v skladu z običajnimi ali pričakovanimi 
vzorci zadevnega trga ali ki se nanaša na 

stave na športno tekmovanje, katerega potek 
je nenavaden;

„sumljiva športna stava“ pomeni vsako 
dejavnost, povezano s športnimi stavami, za 
katero se po zanesljivih in usklajenih dokazih 
zdi, da je povezana s prirejanjem rezultatov 

športnega tekmovanja, na katerem se ponuja



TOP 3 športne stave na svetu

Football Basketball Tennis

Rugby Handball Volleyball

11%

76%

2%
8%

2%
1%

5%

7%
5%

13%

70%

France / All online betting companies

Q4 2012 (source : ARJEL)

Worldwide / Sportingbet

Q4 2011/2012 (source : annual report)
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Kako se boriti proti match-fixing-u ?

Obveščanje, 

osveščanje in 

izobraževanje

Organi 

pregona:

preiskave in 

Obveščevalna 

dejavnost

Nacionalna 

zakonodaja 

in 

kaznovalna 

politika

Mednarodno 

sodelovanje

3 4
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Regulacija 

športnih 

stav
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Šport kot sredstvo razvoja

Evropski model športa

Ekonomski prispevek športa

Šport in zdravje

Šport in izobraževanje

Amsterdamska pogodba, 1997; pomen športa za družbo

Deklaracija iz Nice, 2000; specifičnost športa

Skozi kaj se kaže / izraža (tudi) politična volja (EU + Republike 

Slovenije) za realizacijo "nulte tolerance" v športu?

Lizbonska pogodba, 2007; poglavje XI/člen 149

Bela knjiga o športu (White Paper on Sport), 11. julij 2007

Konvencija Sveta Evrope o prirejanju športnih tekmovanj 
(Convention on Manipulation in Sports)

Sprejel jo je Odbor ministrov 9. julija 2014 na 1205. zasedanju pomočnikov ministrov.

Slovenija je konvencijo podpisala 2. junija 2016.



Bela knjiga o športu (EK, 11. julij 2007):

• Korupcija, pranje denarja in druge oblike finančnega kriminala 
vplivajo na šport na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 
Zaradi visoke stopnje internacionalizacije sektorja je korupcija v 
športnem sektorju pogosto čezmejna. Korupcijo evropske 
razsežnosti je treba odpraviti na evropski ravni. Tudi v športnem 
sektorju je treba učinkovito uporabljati mehanizme EU za boj 
proti finančnemu kriminalu v športu.

FINANČNI KRIMINAL

NAMEŠČANJE 
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PRANJE 
DENARJA

KORUPCIJA



Socialni vidik

 Socialna vključenost športa

• borba proti rasizmu in 

nestrpnosti, 

• nasilju in nedostojnemu 

obnašanje na športnih 

prireditvah

Ekonomski vidik Organizacijski vidik

 Kriminaliteta in zaštita mladih:

• preprečevanje pranja denarja, 

korupcije, nameščanja rezultatov..., 

• usklajevanje finančnih predpisov in 

standardov v športu, 

…obravnava tri glavne vidike športa

Bela knjiga o športu (11. julij 2007)… 

UKREPI

- Izmenjava operativnih inf., 
praktičnega znanja, izkušenj… o 
preprečevanju za šport nesprejemljivih 
elementov,
- sodelovanje med organi pregona, ŠO 
idr. za preprečevanje in boj proti 
kriminalu.

- Podpora protikorupcijskim organom;
- pomoč pri razvoju preventivnih in 
represivnih strategij v boju proti korupciji;
- spremljanje izvajanja zakonodaje EU v-
boju proti pojavnim oblikam kriminala v 
športu…

AKCIJSKI NAČRT
„Pierre de 
Coubertin“



1. Vloga MIZŠ

 Priprava zakonodajnih podlag (iz pristojnosti organa) 

 Implementacija prava EU v  SLO pravni red

 Implementacija vsebine v prakso

Prizadevanja

za „čisti šport“



Normativno urejanje športa in z njim povezanih 
dejavnosti in dejavnikov

Slovenija:

• 1990 (Strasbourg, 1985) - ratificirana Evropska konvencija o nasilju in 
nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih 
tekmah; namen: zmanjšanje nasilja na nogometnih tekmah;

• 2005 - Zakon o javnih zbiranjih;

• 2005 - Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah;

• Dunaj, 2. junij 2016 - podpisana Konvencijo Sveta Evrope o prirejanju športnih 
tekmovanj;

• 2019 - ratificirana Konvencija Sveta Evrope o prirejanju športnih tekmovanj;

• 20. novembra 2020 – DZ RS sprejme Zakon o ratifikaciji Konvencije Svete 
Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih 
tekmah in drugih športnih prireditvah.



Zakon o športu 2017 (Zspo-1)

1

2

3



Družbena in okoljska
odgovornost v športu

NPŠ temelji na humanizmu in odgovornem ravnanju do okolja. 

Prizadeva si za: 

 spoštovanje človekovih pravic 

 varstvo in krepitev etičnih vrednot v športu, 

 upoštevanje njegovih pravil in predpisov ter 

 trajnostni razvoj. 

Ključno preventivno delovanje na področju humanizma je:

 športno obnašanje (fair play) vseh udeležencev v športu in

 preprečevanja zlorab v športu (sem sodi tudi nameščanje šp. izidov (mach

fixing).

1



IN NPŠ 2014–2023 opredeljuje naslednja 
ukrepa:

6.5 Družbena in okoljska odgovornost v športu 
 

6.6.1 Športno obnašanje 

 

Ukrep Dejavnost Rok za izvedbo Nosilci dejavnosti 

Nacionalna kampanja za spodbujanje 
športnega obnašanja 

Oblikovanje in izvajanje obsežne medijske kampanje za 
spodbujanje športnega obnašanja 

2014-2023  OKS-ZŠZ 
 NPŠZ 
 RTVSLO 

Športna poteza 2014-2023  Spolint, inštitut za 
razvoj športa 

Izvajanje kampanje za spodbujanje športnega obnašanja 
na športnih tekmovanjih vseh ravneh  

2014-2023  Športna društva 
 NPŠZ 
 OKS-ZŠZ 
 Osnovne šole 
 Srednje šole 
 Univerze 
 Vrtci  

Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in 
fair play 

Spodbujanje športnega obnašanja vseh udeležencev v 
športu   

2014-2023  OKS-ZŠZ 

Odzivanje na primere nešportnega obnašanja   2014-2023  OKS-ZŠZ 

Sodelovanje z drugimi organizacijami pri promociji 
športnega obnašanja 

2014-2023  OKS-ZŠZ 
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6.6.1 Športno obnašanje



3. člen

(splošna načela delovanja v športu)

Na področju športa se zasledujeta tudi naslednji načeli:

varstvo in krepitev moralnih in etičnih vrednot in izogibanje nepoštenemu doseganju
rezultatov (doping, prirejanje tekmovalnih izidov);

spodbujanje športnega obnašanja.

Stran: 2

Strateški dokument uvedbe informacijskega sistema za 

področje športaZakon o športu (2017) - ZSpo-1

4. člen

(javni interes v športu)

 družbene in okoljske odgovornosti v športu.

Javni interes v športu se uresničuje zlasti tudi na področju:
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Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju 
dogovarjanja športnih tekmovanj 

(Convention on Manipulation in Sports)

• Konvencija predstavlja okvirni sporazum, ki je zavezujoč za države podpisnice in 
zavezuje k implementaciji v nacionalno zakonodajo.

• Konvencijo je na Dunaju 2. junija 2016  v imenu RS podpisala dr. Maja Makovec 
Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport. 

• Konvencija je namenjena boju proti goljufanju (manipulaciji športnih tekmovanj), 
da bi zaščitili integriteto športa in športne etike v skladu z načelom avtonomije 
športa. 
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•Namen konvencije: „boj proti prirejanju rezultatov športnih 

tekmovanj, da bi se zaščitili integriteta športa in športna etika v skladu z 
načelom avtonomije športa“.

• Cilji konvencije: 
a) preprečiti, odkriti in sankcionirati nacionalno ali nadnacionalno prirejanje 

rezultatov nacionalnih in mednarodnih športnih tekmovanj; 

b) spodbujati nacionalno in mednarodno sodelovanje, usmerjeno v 
preprečevanje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj, med zadevnimi 
javnimi organi ter z organizacijami, ki se ukvarjajo s športom in športnimi 
stavami.  



•Vključuje ukrepe, katerih cilj je preprečiti, 
odkriti in sankcionirati prirejanje rezultatov športnih 
tekmovanj.

•Kazensko pravo in sodelovanje na 
področju kazenskega pregona: ne 
nalaga vsesplošne inkriminacije prirejanja rezultatov 
športnih tekmovanj, temveč zajema samo nekatere oblike 
(če gre za korupcijo, prisilo ali goljufijo).

•Mednarodno sodelovanje v sodnih 
in drugih zadevah.

•Sankcije…

Vsaka pogodbenica spodbuja ozaveščanje, 

izobraževanje, usposabljanje in raziskave, da bi tako 

okrepila boj proti prirejanju rezultatov športnih 

tekmovanj (člen 6). 

- Preprečevanje nasprotja interesov;

- Sporočanje sumljivih dejavnosti, 

dogodkov, ravnanj, spodbud…



Nacionalna platforma

 Vsaka država določi nacionalno platformo, ki obravnava prirejanje 
rezultatov športnih tekmovanj. 

 Nacionalna platforma v skladu z notranjim pravom med drugim: 

a) deluje kot informacijsko središče; 

b) usklajuje boj proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj; 

c) prejema, zbira in analizira informacije o nepravilnih in sumljivih stavah na 

svojem ozemlju,  po potrebi izdaja opozorila; 

d) pošilja informacije o morebitnih kršitvah vsebine konvencije javnim 

organom ali športnim organizacijam in/ali ponudnikom športnih stav; 

e) sodeluje z vsemi organizacijami in zadevnimi organi na nacionalni in 

mednarodni ravni, vključno z nacionalnimi platformami drugih držav. 



SLO stališče 

• Področje iger na srečo je potrebno  urediti tako, da bo v državah članicah 
EU ta pomemben vir dohodka za športno dejavnost ostal v pristojnosti 
držav članic. 

• Področje iger na srečo v času modernih komunikacijskih tehnologij ima 
lahko izredno negativne učinke v obliki zasvojenosti ljudi, zlasti mladih in je 
k temu vprašanju potrebno pristopiti zelo resno in previdno.

• ……….



Slovenija bi moral preučiti 6 naslednjih 

prednostnih postavk:

 Boj proti nezakonitim stavam postaviti med nacionalne športne prioritete.

 Izvajati sodelovanja na nacionalni ravni – nacionalni koordinator (npr. NOK, t.j. OKS – ZŠZ).

 Imenovati "uslužbenca za integriteto" v vsaki "veliki" športni organizaciji.

 Izvajanje izobraževalnih programov, ki se osredotočajo na osebno življenje udeležencev v 

športu (igralcev, sodnikov) in »trenirati trenerje«.

 Postaviti nekaj pravil o navzkrižju interesov in najprej prepovedati staviti (igralcem, sodnikom, 

trenerjem itd.) vsaj v „njihovih športih ali tekmovanjih) za vse športne deležnike.

 Razvijati okrepljeno sodelovanje med športnimi organizacijami in Športno Loterijo (monopol 

na športne stave) o strokovnih stavah in

 Bdeti  nad dogajanjem (nenehno spremljanje dogajanja na tem področju).

Športne stave



- (So)imlementacija pravnih okvirjev

- Izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

- Osveščanje vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces

- Sodelovanje s pristojnimi organi in organizacijami

- Nadzor

AKTIVNOSTI MIZŠ



Medresorska delovna skupina za 
pripravo vsebin in osveščanju učencev 

in dijakov o obnašanju v športu

MDS je s sklepom ustanovil minister, pristojen za šport,  10. 6. 2014.



Naloge delovne skupine:

skladno s strategijo novega NPŠ v RS 2014-2023 in z izvedbenim 
načrtom NPŠ pripravi izhodišča za nacionalno kampanjo za 
spodbujanje športnega obnašanja med učenci in dijaki;

priprava ukrepov za osveščanje učencev in dijakov o strpnosti in fair 
playu v športu; 

priprava ustreznih vsebin za redna usposabljanja in strokovna 
srečanja športnih pedagogov in za predstavitve ravnateljem VIZ na 
strokovnih posvetih in na strokovnih srečanjih športnih pedagogov, 
ki jih v okviru Zavoda RS za šolstvo pripravlja Predmetna skupina za 
športno vzgojo/šport;



 analiza obstoječega gradiva v učnem načrtu za športno vzgojo  ter 
priprava predlogov za njegovo posodobitev in dopolnitev ter 
priprava  načinov, metod in oblik implementacije vsebin;

 priprava izhodišč za izvedbo postopka posodobitve strokovnega 
gradiva za e-učbenik, ki bo pomoč športnim pedagogom za črpanje 
vsebin za osveščane in obveščanje učencev in dijakov o strpnosti in 
fair playu v športu,

 priprava vsebin in gradiva za izdelavo CD-ja in podobnih didaktičnih 
pripomočkov za potrebe osveščane in obveščanje učencev in 
dijakov o strpnosti in fair playu v športu,

 koordinira in izvaja aktivnosti za osveščanje učencev in dijakov o 
strpnosti in fair playu v športu.



Negativne (deviantne / odklonilne, družbeno 
nesprejemljive) vedenjske oblike v športu se kažejo kot:

 rasistična diskriminacija (igralcev ali navijačev z afriškimi koreninami - temnopoltih, Židov..),

 ksenofobija,

 homofobija (diskriminacija istospolno usmerjenih),

 nasilno vedenje,

 izgredi navijaških skupin,

 vandalizem, 

 huliganizem, nasilje nad športniki (psihično, telesno),

 nasilje nad športnicami (psihično, telesno, spolno – spolno nadlegovanje, spolna zloraba),

 doping,

 nameščanje rezultatov (match fixing) s korupcijo in pranjem denarja itd.,

 sovražni govor (Hate Speech) – izražanje sovraštva, neprijateljstva…

 zloraba mladih športnikov itd.



Velja ugotovitev/spoznanje:

organi zakona sami ne morejo odpraviti 
obstoječih vzrokov za nasilje v športu in 

drugih deviantnih pojavnih oblik v športu!!

…. in poudarjam:

VSI, KI DELAMO V ŠPORTU, 

SMO DOLŽNI PRISPEVATI K 

„NIČELNI TOLERANCI“!!,

IN SI ZA TO ISKRENO PRIZADEVATI.



In kdo s(m)o to: VSI?

Zagotovo najmanj naslednji:

DRUŽBA KOT CELOTA

…

politiki

vzgojitelji, učitelji, trenerji
novinarji

športniki, tekmovalci

organizatorji

športni funkcionarji

starši

sodniki
sponzorji

športna publika



In kdo s(m)o to: VSI?




