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Transparency International Slovenia je član mreže Transparency International.
Transparency International (TI) je največja mednarodna organizacija za boj proti korupciji na svetu. Po svetu ima več kot 100
samostojnih partnerjev in mednarodni sekretariat v Berlinu. Transparency International povečuje ozaveščenost o škodljivih
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www.transparency.si

Šport je področje, v katerem so prepleteni
visoka stopnja udeležbe javnosti, močni
politični vplivi in ogromne količine denarja, zato korupcija ostaja stalna in realna
nevarnost. Afere okoli vnaprejšnjega dogovarjanja izidov tekmovanj, pomembnih
dogodkov in volitev, finančnemu poslovanju, dopingu ter sistemskih pomanjkljivosti
pri vodenju institucij športu danes močno
spodkopavajo zaupanje javnosti.
Nogomet je z vidika športa presegel svoje
okvirje ter se danes sooča z vsemi posledicami globalizacije in tržne naravnanosti,
med katerimi izstopa relativno zakrit problem korupcije. Slovensko nogometno
industrijo poleg problematike stavnic in
vprašanj na organizacijski ravni pestijo težave nameščanja tekem oziroma prirejanja
izidov tekem.
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NAMEŠČANJE
REZULTATOV V NOGOMETU
Nameščanje rezultatov tekem ali dogodkov na tekmi ogroža integriteto v
nogometu ter se dotika notranjih in zunanjih udeležencev. Ne glede na
to, ali so razlogi za prirejanje rezultatov športni, finančni ali kateri drugi,
gre za kaznivo dejanje, ki je NEDOPUSTNO. Zato je zelo pomembno, da
sta ožja in širša javnost seznanjeni s problemom in morebitnimi prijemi
za preprečitev in zavarovanje nogometnega okolja.

A	RAZLOGI
ZA NAMEŠČANJE
REZULTATOV
•	
nizka stopnja etike in integritete
•	
ljudje v zaprtem krogu vključeni v športne stave
•	
pomanjkljiv nadzorni in kazenski sistem
•	
gospodarski dejavniki
•	
organiziran kriminal

Obstaja potreba po sistemski ureditvi
preprečevanja nameščanja rezultatov v športu.
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B	KLJUČNE UGOTOVITVE
RAZISKAVE O NAMEŠČANJU
NOGOMETNIH REZULTATOV
V SLOVENIJI1

1 Raziskava je bila izvedena v okviru projekta Anti Match-Fixing Top Training (AMATT), v
kateri je bilo z vprašalnikom zajetih 159 nogometašev in drugih zaposlenih v Prvi ligi Telekom
Slovenije. Raziskava vključuje tudi dodatne poglobljene intervjuje z odločevalci, nogometnimi
sodniki in strokovnjaki s področja.
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1)	
Nameščanje rezultatov
je problem v svetu športa.
Večina anketirancev meni, da je nameščanje tekem problem v svetu športa.
Le dva od 89 anketirancev menita, da gre za majhno težavo, ki skoraj ne
obstaja.
MNENJE O NAMEŠČANJU REZULTATOV
Nepomembna
težava, skoraj
neobstoječa

2,2%

Problem
v svetu športa

40,4%

Problem v svetu
športa in drugih
sferah družbenega
udejstvovanja
Resničen problem,
ampak precenjen
in pretirano
izpostavljen v medijih

23,6%
4,5%

Zelo resen problem,
ki vedno bolj vpliva
v svetu športa
Zelo resen problem,
ki že vpliva in škoduje na
delovanje v svetu športa
Zelo resen problem,
povezan z organiziranim
kriminalom
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13,5%
4,5%
11,2%

Odgovor
anketirancev
(n. 89)

2) Treba je zaščititi športnike.
Večina anketirancev bi v primeru pričevanja nameščanja rezultatov to poročala svojim nadrejenim, kot to določa zakonodaja. Zanemarljiv delež
anketirancev verjame, da ne bi imeli problema, če o tovrstni zadevi ne bi
poročali.

KAKO BI DELOVALI, ČE BI IZVEDELI ZA NAMEŠČANJE REZULTATOV?

Poročal bi nadrejenim,
kot to predpisuje
zakonodaja

41,1%

Pogovoril bi se s trenerjem
in menedžerjem ali s
soigralci in s predstavnikom
zveze sodnikov

21,1%

Poskusil bi prepričati ljudi
in svoje soigralce/prijatelje
naj prenehajo s svojim
delovanjem

13,3%

Poskusil bi
ostati nevpleten
Ne bi poročal
nadrejenim in se
tako izognil težavam
V primeru zaupnosti in
anonimnosti, bi poročal
zanesljivi in zaupanja
vredni osebi

11,1%
1,1%
12,2%

Odgovor
anketirancev
(n. 90)
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3)	
Slovenski nogometaši menijo,
da ne obstaja možnost, da bi bili
vključeni v afero nameščanja rezultatov.
Velika večina vprašanih meni, da je možnost njihovega udejstvovanja pri
nameščanju rezultatov nična.
KAKŠNA JE VERJETNOST VKLJUČENOSTI V NAMEŠČANJE REZULTATOV?

3,3%

6,6%

1

9,9%

2

11,2%

4

3

69,1%

5

1 = verjetno 5 = neverjetno
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C SODELOVANJE DELEŽNIKOV
Zbrani podatki iz obeh omenjenih raziskav kažejo, da je ozaveščenost o
problematiki nameščanja rezultatov precej različna med deležniki. Med
njimi so tisti, ki zanikajo vsakršno možnost obstoja nameščanja rezultatov
v Sloveniji, in tisti, ki se ne zavedajo zgolj obstoja, ampak tudi vseh nevarnosti, ki prežijo nad nogometom.
Deležniki, ki niso vključeni v ozadje nogometa, vidijo nogomet kot šport
z visoko stopnjo možnosti za nameščanje rezultatov. Večina anketirancev
verjame, da je za reševanje tega problema treba povečati ozaveščenost
posameznikov in kadra nogometnih klubov. Večina vprašanih ni seznanjena z orodji za zaščito in preprečevanje tega problema.
K povezljivosti normativnih okvirjev, ki se tičejo preprečevanja nameščanja rezultatov, izobraževanja o preprečevanju nameščanja rezultatov in
števila različnih deležnikov, bi pripomogel bolj koordiniran pristop deležnikov pri reševanju problema nameščanja rezultatov.
Ozaveščenost
o problematiki
nameščanja
rezultatov

normativni
okvirji

preprečevanje
nameščanja
rezultatov

izobraževanje o
preprečevanju nameščanja
rezultatov

število
različnih
deležnikov

koordiniran
pristop vseh
deležnikov
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D		 PREPREČEVANJE
Sodelujoči v projektu menijo, da sta za razliko od sankcij učinkovitejša
ukrepa proti problemu nameščanja rezultatov v športu večje zavedanje
in večja odgovornost pri delu.
Možni ukrepi zoper nameščanja rezultatov

•	
učinkovitejše informiranje športnikov in vseh zaposlenih
v športu o tveganjih in sankcijah

•	
potreba po zagotavljanju odgovornosti na in izven igrišča
•	
dvig strokovnosti nogometnega kadra (trenerji, igralci idr.)
•	
izboljšanje in širjenje kanalov za prijave sumov
nameščanja rezultatov

•	
promoviranje izobraževanj na temo preprečevanja
nameščanja rezultatov

•	
izboljšanje regulativnih in zakonskih podlag
•	
sodelovanje deležnikov različnih družbenih sfer
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Predstavljajte si
svet brez korupcije
To je svet, za katerega se zavzema
Transparency International Slovenia.
To je svet, v katerem želimo živeti.
Zato združimo moči in jasno povejmo:
korupcija je nesprejemljiva,
zato zahtevamo transparentno,
odgovorno, pravično in solidarno družbo.
Podprite naša prizadevanja
in nam omogočite čim večjo neodvisnost.

Brezplačno donirajte
0,5 % dohodnine
Več na: www.transparency.si/podpri/

Transparency International Slovenia
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0) 1/320 73 25
E-mail: info@transparency.si
Spletna stran: pakt.transparency.si
twitter.com/TransparencySi
facebook.com/TISlovenia
instagram.com/transparencysi

