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POVZETEK
Sponzorska pogodba igra zelo pomembno vlogo v svetu profesionalnega športa. Podjetja
izkoriščajo slavo in ugled športnikov v svojo prednost, ko elemente športnikove osebnosti
uporabijo kot sredstvo za večanje prepoznavnosti svoje znamke. S športnikovim dovoljenjem
jih podjetja uporabljajo v oglasih, uporabijo njihovo ime na produktih in znamkah svojega
podjetja. Stranki opredelita podrobnosti tega dogovora v sponzorski pogodbi. Sponzorska
pogodba je zelo specifična pogodba, ki še ni pravno definirana. Sponzor (podjetje) se v njej
športniku zaveže nuditi finančno podporo, z namenom ustvariti pozitivno povezavo med
njihovo znamko ali produktom in športnikom. Športnik pa se na drugi strani zaveže
promovirati to povezavo v javnosti. Športnik se lahko pojavlja tudi kot ambasador znamke
specifičnega podjetja, prek dogovora o endorsementu. Športniki so kot vplivne osebnosti
pogosto podvrženi kršitvam njihovih osebnostnih pravic. Te so lahko povzročene s strani
medijev, samega sponzorja ali drugih oseb. Kršitve se lahko odrazijo v obliki nematerialne ali
materialne škode, za katero osebi pripada pravična kompenzacija.

Ključne besede: osebnostne pravice, kršitve osebnostnih pravic, komercialno izkoriščanje
osebnosti, prenosljivost osebnostnih pravic, sponzorska pogodba, ekskluzivnost, endorsement

ABSTRACT
Sponsorship agreement plays a very important role in the world of professional sports.
Companies are using fame and reputation of the athletes to their advantage, when they use
elements of their personality as a mean of increasing the recognition of their brand. With the
athletes permission, the company uses them in commercials, they use their name on their
companies products and brands. The parties define the details of their arrangement in a
sponsorship agreement. Sponsorship agreement is a very specific contract, that has yet to be
legally defined. Sponsor (the company) agrees to financially support the athlete, with the
purpose of creating positive connection between his brand or a product, and the athlete. The
athlete on the other hand, agrees to promote this connection in public. Athlete can also be
used as an ambassador of the brand of a specific company, which can be done through
endorsement deal. Athletes as influential persons are often subjected to violations of their
personality rights. These can be caused by the media, sponsor itself or by others. Violations
can result in the form of immaterial or material damage, for which the person is awarded fair
compensation.

Key words: personality rights, personality rights violations, commercial appropriation of
personality, transferability of personality rights, sponsorship agreement, exclusivity,
endorsement
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1. Uvod
V magistrski nalogi predstavljam temo sponzorske pogodbe v povezavi z osebnostnimi
pravicami športnikov. Šport v današnjih časih vedno bolj pridobiva na priljubljenosti, saj gre
za zelo dobičkonosno in medijsko izpostavljeno področje. Vrhunski športniki z uspehi gradijo
svojo marketinško podobo, kar jih naredi zanimive za javnost in za gospodarske subjekte, ki v
njih vidijo poslovno priložnost in vir zaslužka. Športniki (sponzoriranci) lahko preko
sponzorske pogodbe pogodbenemu partnerju (sponzorju) dovolijo izkoriščanje določenih
svojih osebnostnih pravic, pri čemer za nagovarjanje javnosti uporabljajo svojo slavo in
priljubljenost.
V prvem delu svoje naloge definiram osebnostne pravice in razložim kakšne pravne možnosti
ima športnik za trženje svoje osebnosti. Predstavim tudi pogoje za komercialno izkoriščanje
športnikove osebnosti, raziščem ali je prenos njegovih osebnostnih pravic sploh mogoč in
navedem načine prenosa osebnostnih pravic. Navajam primere neupravičenega komercialnega
izkoriščanja športnikove osebnosti in pravno varstvo, ki ga stranki lahko uveljavljata proti
osebam, ki bi neupravičeno komercialno izkoriščali športnikovo osebnost.
V drugem delu osebnostne pravice športnika povežem s pojmom sponzorstva. Opišem
značilnosti sponzorstva v športu in njegove oblike. Bolj podrobno predstavim endorsement in
razdelam vprašanje, ali ga lahko štejemo med tip sponzorske pogodbe ali pa gre za poseben
institut. Navedem tudi primere kršitev sponzorske pogodbe, od katerih je med najpogostejšimi
marketing iz zasede.
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2. Osebnostne pravice
Osebnostne pravice varujejo osebne dobrine, ki so dane človeku kot biološkemu bitju
(življenje, telesna integriteta, zdravje) in socialnemu bitju (čast, ime, lastna podoba, glas). So
sestavni del človekove osebnosti in se od nje ne morejo ločiti, njihov neposredni namen pa je
torej varstvo človekove osebnosti.1 Osebnostne pravice so individualne pravice, ki pripadajo
vsakemu človeku od rojstva naprej in ugasnejo z njegovo smrtjo. Zanje je značilno, da so
nepremoženjske narave, so neprenosljive in nepodedljive, kar zahteva narava varovanih
dobrin.2 Poudarjena je njihova negativna vsebina, saj so osebnostne pravice absolutne,
izključujoče pravice in so lahko omejene le z enakimi pravicami drugih ali s širšimi splošnimi
interesi.3
Na začetku razvoja osebnostnih pravic sta se človeku najprej priznali pravica do življenja in
pravica do telesne integritete. Tema dvema pa so nadaljnje sledile še pravica do časti,
osebnega dostojanstva in druge. S tehnološkim razvojem se tudi danes še vedno pojavljajo
vedno nove možnosti posegov v osebnostno sfero posameznika, kar zahteva prilagoditev
področja varovanja osebnostnih pravic. Problematičen je predvsem razvoj na področju
medicinskih odkritij in na področju informatike. To kaže, da število osebnostnih pravic
zagotovo ni omejeno.4

2.1. Osebnostne pravice in temeljne pravice
Če bi poskušali razporediti osebnostne pravice od najmanj, do najbolj temeljne, bi težko prišli
do rešitve, s katero bi bila zadovoljna vsa pravna stroka. Večina temeljnih ali osnovnih pravic
namreč vsebuje tudi vrsto ožjih, izvedenih in pridruženih pravic, zato je lahko takšno
razvrščanje z ustavnopravnega vidika sporno.5 Nekakšno splošno sprejeto stališče pa je, da bi
na vrh temeljnih pravic človeka lahko postavili človekovo dostojanstvo, predvsem v povezavi
s pravico biti subjekt prava. Človekovo dostojanstvo, ki ščiti posameznika pred razžalitvijo
njegovega dobrega imena in časti, varujejo izvedene pravice, ki imajo prav tako izreden
pomen. Med njih spadajo pravica do svobodnega razvoja osebnosti, pravica do duševne

_____________________________________________
1
Finžgar A., 1985, str. 38-39.
2
Finžgar A., 1985, str. 11-12.
3
Finžgar A., 1985, str. 41.
4
Pavčnik M., Polajnar-Pavčnik A., Novak B. in drugi, 1997, str. 101.
5
Jambrek P., 1994, str. 558.
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integritete, pravica do enakopravnosti in druge.6
Temeljne osebnostne pravice ščitijo pravni dokumenti na nacionalni in mednarodni ravni. Že
Splošna deklaracija o človekovih pravicah7 v 12. členu določa, da nikogar ni dovoljeno
nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, družino, pa tudi ne z
napadi na njegovo čast in ugled. Evropska konvencija o človekovih pravicah8 v 8. členu
opredeljuje pravico do zasebnosti kot pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega
življenja, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah9, pa v 17. členu zagotavlja
vsakomur zakonito varstvo pred posegi v zasebnost.
V Sloveniji varstvo temeljnih človekovih pravic ureja Ustava RS10, ki v 15. členu določa, da
se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi Ustave, ter
da jih je mogoče omejiti le s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa Ustava. Ustava
pravico do zasebnosti povzdiguje v temeljno pravico in v 35. členu zagotavlja nedotakljivost
človekove telesne in duševne celovitosti, zasebnosti in osebnostnih pravic. Poleg Ustave pa to
področje urejajo tudi nekateri drugi predpisi, kot sta Zakon o avtorski pravici11 in Zakon o
varstvu osebnih podatkov.12
Ustava osebnostne pravice povzdiguje na raven temeljnih pravic, njene določbe pa kažejo tudi
na dejstvo, da se temeljne pravice z osebnostnimi pravicami pogosto vsebinsko prekrivajo,
kar dela razmejitev med obema vrstama pravic težavno.13 Razlikovanje med temeljnimi
pravicami in osebnostnimi pravicami ni več ostro, saj obe vrsti pogosto ščitita iste temeljne
dobrine (varstvo osebne svobode, varstvo osebnih podatkov, svoboda izražanja, itd.) in
zadevata neposredno človekovo osebo in njegove osebne dobrine. Temeljne pravice je tako
potrebno priznati tudi v medsebojnih razmerjih med posamezniki.14
_______________________________________
6

Novak B., Zbornik znanstvenih razprav, letn. 58, 1998, str. 237.
Splošna deklaracija o človekovih pravicah je sestavljena iz Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah Ur. l. SFRJ Mednarodne pogodbe 7/71 in Mednarodni pakt o ekonomskih socialnih in kulturnih
pravicah, Ur. l. SFRJ Mednarodne pogodbe 6/67.
8
Evropska konvencija o človekovih pravicah, Ur. l. RS MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994).
9
Mednarodni
pakt
o
državljanskih
in
političnih
pravicah,
dostopno
na:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/Mednarodnipakt_drzavljanskih_politicnih_pravi
cah.pdf, (10.8.2017).
10
Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS št.33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16.
11
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G), Ur. l. RS, št. 56/15.
12
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07, ZUstS-A, 67/07 in
94/07.
13
Pavčnik M., Polajnar-Pavčnik A., Novak B. in drugi, 1997, str. 151.
14
Novak B., Podjetje in delo 6-7/2000, str. 991.
7
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Osebnostne pravice lahko obravnavamo kot temeljne pravice predvsem zaradi njihove narave,
ki jim daje eksistencialen pomen. To, da so osebnostne pravice temeljne pravice, pa ne
pomeni nujno tudi, da so vse temeljne pravice hkrati tudi osebnostne pravice. Ker so nekatere
pravice namreč lahko usmerjene le proti državi (pravica do pravnega sredstva, pravica do
pravnega varstva), druge pa lahko krši tako država kot tudi posameznik, pojma nista nujno
sopomenki.15
V Ustavi so temeljne pravice zasnovane kot pravno zavarovana upravičenja, v primeru kršitev
pa je predvideno sodno varstvo in pravica do odprave posledic njihove kršitve.16 Pravice, ki
jih zagotavlja Ustava, je praviloma mogoče uresničevati neposredno na podlagi same Ustave.
Za uresničevanje določenih pravic, pa je zakonodajalcu naložen sprejem zakona, s katerim se
podrobneje uredi način uresničevanja takšnih posameznih pravic. V primeru ko je
zakonodajalec pristojen da določi način izvrševanja temeljne pravice, je pooblaščen, da jo tudi
vsebinsko soopredeli. Tudi pri temeljnih pravicah, ki so neposredno uresničljive
(nedotakljivost življenja, svoboda gibanja), je šele zakon tisti, ki opredeli kršitve pravice in za
takšne primere tudi določi sankcije. Problem torej predstavlja dejstvo, da temeljne pravice
postanejo pravice v pravem pomenu besede šele, ko so v celoti urejene vse njihove sestavine
(upravičenje in zahtevek za pravno varstvo).17

2.2. Osebnostne pravice športnikov
Ker se športnike v današnjem času vedno pogosteje uporablja pri trženju, konkretno predvsem
njihovo ime, glas in podobo, je to privedlo do spremembe tradicionalnega pogleda na
osebnostne pravice. Po tradicionalnem pogledu je v ospredju osebnostnih pravic njihova
negativna

vsebina,

nepremoženjska

narava,

neprenosljivost

in

nepodedljivost.

Komercializacija pa nasprotno poudarja njihovo pozitivno vsebino, ko lahko posameznik po
svoji volji podeli dovoljenje za poseg v te pravice in v zameno dobi določeno materialno
nadomestilo. Pojavila se je tudi potreba po prenosljivosti osebnostnih pravic in po
podedljivosti premoženjskopravnih sestavin osebnih pravic. Osebnostnim pravicam se zato
danes priznava dvojna, nepremoženjsko-premoženjska narava. Uveljavlja se tudi stališče, da
osebnostne pravice nekaterih (slavnih) oseb ščitijo določene sestavine osebnosti, ki jim lahko
pripišemo premoženjsko vrednost in jih je mogoče tržiti (javna podoba, ugled, slava).18
_______________________________
15
Novak B., Podjetje in delo 6-7/2000, str. 992.
16
Pavčnik M., Polajnar-Pavčnik A., Novak B. in drugi, 1997, str. 85.
17
Pavčnik M., Polajnar-Pavčnik A., Novak B. in drugi, 1997, str. 87, 88.
18
Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008, str. 150.
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Osebnostne pravice varujejo posameznikovo fizično, moralno bistvo in njegovo intimno
sfero. Že nekaj časa pa v ospredje stopajo komercialni interesi (znanih) posameznikov, kamor
spadajo tudi športniki. Iz tega razloga se vedno bolj uveljavlja liberalistično - kapitalistični
pogled na osebnostne pravice in tako sodna praksa kot tudi pravna teorija, vedno bolj
priznavata, da je npr. pravici na lastni podobi, ki je pogosto predmet sponzorske pogodbe,
treba priznati premoženjsko naravo. Športnikova javna podoba ima tako danes v medijskem
prostoru svojo tržno vrednost. Atribut njihove lastne podobe je izenačen s tržnim blagom, saj
so v svojo slavo in prepoznavnost vlagali delo in trud. Športniki kot imetniki določene
osebnostne pravice posedujejo izključno pravico razpolaganja in izkoriščanja svoje podobe.
Posegi v pravico na lastni podobi pa so v izjemoma lahko dopustni tudi v javnem interesu in
sicer v primerih obveščanja javnosti o novicah. Tega sicer ne smemo enačiti s komercialnim
interesom, saj se podobe posameznika brez njegovega dovoljenja ne sme uporabiti v reklamne
namene. Športniki lahko torej zahtevajo posebno plačilo za izkoriščanje svoje podobe, v
primerih, ko ta nima neposredne zveze z njihovo (poklicno) dejavnostjo.19
Osebnostne pravice pripadajo vsakemu posamezniku v enaki meri in vsebujejo pravno
varovano upravičenje do svobodnega odločanja ali in kdaj, kako, v kakšnem obsegu, bo
športnik atribute svoje osebnosti dal na voljo tretjim osebam, v komercialne namene. Tem
pravicam se posameznik tudi ne more odpovedati ali jih odtujiti.20 Osebnostne pravice imajo
negativno in pozitivno vsebino, kar pomeni, da je športnik upravičen do prepovedi
neupravičenih posegov v njegove osebnostne pravice. Upravičen je tudi do tega, da tak poseg
dovoli, če privolitev ne nasprotuje dobrim poslovnim običajem. V tem primeru protipravnost
posega preneha in oseba na tej podlagi ne more zahtevati pravnega varstva. Športnikove
podobe tako za potrebe trženja ni mogoče uporabljati brez njegove svobodno izražene in resne
volje, s katero tak poseg dovoli. Osebnostne pravice športniku torej predstavljajo pravni okvir,
po katerem lahko sam svobodno odloča o trženju lastne osebnosti.21

_________________________________
19

Bergant Rakočević V., Pravna praksa 20/2000, str. 3.
Finžgar A., 1985, str. 41.
21
Finžgar A., 1985, str. 42.
20
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2.3. Trženje osebnosti športnika in prenos njegovih osebnostnih
pravic
Danes smo dnevno priča trženju blaga in storitev na način, ko poskušajo podjetja interes
javnosti za njihove izdelke zbuditi z uporabo atributov slavnih oseb v komercialne namene.
To predstavlja učinkovit pristop, s katerim lahko gospodarski subjekti vplivajo na ekonomsko
odločanje potrošnikov na trgu. Slavni športniki so s svojo pozitivno podobo postali
pomemben dejavnik pri promociji in trženju produktov in storitev podjetij ter njihovih znamk.
Potrošniki povezujejo določene (pozitivne) vrednote s posameznim športnikom, kar s pridom
izkoriščajo gospodarski subjekti, ki želijo te pozitivne lastnosti prenesti na svojo znamko. Ko
gospodarski subjekt v komercialne namene izkoristi športnikovo slavo in ugled, pa s tem
poseže v njegove osebnostne pravice (npr. v športnikovo pravico do imena, pravico na lastni
podobi in glasu).22
Športniki večinoma imajo interes, da čim več nastopajo v medijih, saj s tem povečajo svoj
zaslužek. Zavedajo se, da vrhunske športne kariere trajajo razmeroma kratek čas glede na
druge vrste poklicev, zato si morajo v tem času zagotoviti dovoljšno socialno varnost za
obdobje starosti. Športnik lahko kot imetnik osebnostnih pravic tretjemu dovoli poseg vanje,
za kar prejme določeno materialno nadomestilo.23 Liberalistično-kapitalistični pogled na
osebnostne pravice torej vedno bolj pridobiva na svojem pomenu, saj je pri znanih
osebnostnih atribut lastne podobe domala izenačen s tržnim blagom, znani športniki pa imajo
izključno pravico razpolaganja in izkoriščanja svoje podobe.24
Športnikova javna podoba predstavlja nematerialno dobrino, katere vrednost se lahko realizira
z njenim trženjem, namen tega trženja pa je pridobiti pozornost in naklonjenost potrošnikov.
Tržno vrednost športnikove javne podobe določata povpraševanje gospodarskih subjektov po
komercialnem izkoriščanju take podobe in njena ponudba, ki jo predstavlja znesek, ki ga je
gospodarski subjekt pripravljen ponuditi športniku. Višina materialnega nadomestila za
komercialno uporabo določenih elementov športnikove osebnosti in ostale medsebojne
pravice in obveznosti, so stvar medsebojnega dogovora. Ti dogovori so najpogosteje predmet
sponzorskih pogodb, pa tudi promocijskih in oglaševalskih pogodb.25
____________________________
22
Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008, str. 147.
23
Podlipnik J., Pravna praksa, 7-8/2006, str. 32.
24
Jagodic T., Pravnik, 7-8/2009, str. 450.
25
Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008, str. 149-150.
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Športnik v sponzorsko razmerje prispeva svoj osebni substrat, ki pa mora biti tržljiv. To
lastnost doseže, ko je podkrepljen s športnikovimi vrhunskimi rezultati in predstavljen z mero
senzibilnosti. Da bi trženje uspelo, mora biti športnik tudi dovolj razpoznaven ter medijsko
priljubljen.26

2.3.1. Predmet in pravna narava dogovorov o komercialnem izkoriščanju
osebnosti športnika
V profesionalnem športu je pogosta praksa, da znan športnik v zameno za materialno
nadomestilo dovoli gospodarskim subjektom uporabo atributov (identifikacijskih elementov)
svoje osebnosti za namene trženja in promocije blaga, znamk, storitev, prireditev. Pod atribute
spadajo osebno ime, karikatura, podoba, glas, vzdevek, itd.27
Kot primarno funkcijo elementov osebnosti lahko štejemo razlikovanje enega posameznika od
drugih. Če želimo komercialno izkoriščati posameznikovo osebnost, je potrebno elemente
osebnosti uporabiti zunaj njihove primarne funkcije. Pri trženju osebnosti namreč ne gre za
uporabo elementov osebnosti z namenom razlikovanja, temveč za uporabo v okviru druge
funkcije, ki se v tem primeru kaže v zasledovanju večje prodaje blaga in storitev in utrjevanju
poslovnega ugleda gospodarskih subjektov.28
Predmet dogovorov o komercialnem izkoriščanju posameznikove osebnosti je lahko le
dobrina posameznika, ki jo je mogoče izkoristiti v komercialne namene. Gre za športnikov
imidž in z njim povezan ugled, slavo, priljubljenost, ki je sestavni del posameznikove
osebnosti in njegovih osebnostnih pravic. Imidž predstavlja navzven delujoč in od osebe
osvobojen izraz osebnosti, ki ga oseba prek čutno zaznavnih identifikacijskih elementov svoje
osebnosti posreduje drugim osebam. Predstavlja mnenje, ideje in pričakovanja, ki jih imajo
druge osebe o določenem posamezniku in torej pomeni interpretacijo posameznikove
identitete. Pogosto je umetno ustvarjen in je lahko resničen ali neresničen. Športniku njegov
imidž pomeni nepremoženjsko in premoženjsko dobrino, saj ga lahko na trgu (če je medijsko
dovolj prepoznaven) unovči. Bistvo dogovorov o komercialnem izkoriščanju osebnosti je
torej izkoriščanje imidža posameznika in z njim povezane priljubljenosti in slave.
Identifikacijski elementi osebnosti kot nosilci imidža so le sredstvo, prek katerega se imidž

_______________________________
26
Grilc P., Podobnik K., Seminar Olimpijskega komiteja Slovenije, 1996, str. 17.
27
Jagodic T., Pravnik, 7-8/2009, str. 450.
28
Jagodic T., Pravnik, 7-8/2009, str. 451.
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lahko izkorišča, kot taki pa niso predmet komercialnega izkoriščanja. Z imidžem je mogoče
trgovati le posredno, saj neposredno ne more biti predmet pravnoposlovnih razmerij.29
Potrebno je opozoriti tudi, da ne drži povsem, da je predmet dogovorov o komercialnem
izkoriščanju osebnosti izkoriščanje osebnostnih pravic. Izkoriščati je v resnici mogoče le
določen element osebnostne pravice in ne pravice kot take. Predmet komercialnega
izkoriščanja osebnosti torej ni njegova osebnost kot taka, ampak le navzven delujoč izraz
osebnosti, ki je drugim posredovan preko identifikacijskih elementov osebnosti tega
posameznika.30 Osebnostne pravice so namreč od posameznika neločljive in predstavljajo le
pravni okvir, prek katerega se varujejo določeni vidiki posameznikove osebnosti in z njimi
povezani interesi. Pri izkoriščanju določenega predmeta osebnostne pravice se same pravice
ne izkorišča, ampak se le v določeni meri posega v pravico, ki ta predmet varuje.31
Tudi dovoljenje posameznika, ki ga nekomu da za komercialno izkoriščanje njegove
osebnosti, samo po sebi nima samostojne tržne vrednosti, ki bi se jo dalo izkoristiti. Vrednost
dovoljenja je odvisna od vrednosti imidža tega posameznika in pomeni dajatev, ki jo je
gospodarski subjekt pripravljen plačati za upravičenost do komercialnega izkoriščanja imidža
posameznika. Za pridobitev dovoljenja za komercialno izkoriščanje osebnosti različnih
posameznikov, pa so gospodarski subjekti pripravljeni plačati različne zneske, kar je odraz
razlik v vrednosti imidžev, ki so predmet teh osebnostnih pravic.32
Ena od osebnostnih pravic, ki je za sponzorje najbolj zanimiva, je športnikova pravica na
lastni podobi. Ta je tudi najbolj pogosto uporabljena kot podlaga za sklenitev sponzorske
pogodbe, njeno komercialno izkoriščanje pa predstavlja bistveno sestavino pogodbe, v
primerih osebnega sponzorstva.33

______________________________
29

Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006, str. 890-893.
Reuben R., 1995, str. 215.
31
Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006, str. 892.
32
Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006, str. 891.
33
Jagodic T., Pravnik, 7-8/2009, str. 449.
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2.3.2. Privolitev v poseg v osebnostne pravice
Športniki so kot javne osebnosti primorani trpeti določene posege v njihove osebnostne
pravice, predvsem pri poročanju medijev o njihovih dosežkih. Pri tem prihaja do kolizije
pravic, npr. med pravico do zasebnosti, svobodo izražanja in pravico do obveščenosti.34
Posameznik pa lahko z osebnostno pravico v določeni meri tudi sam aktivno razpolaga, kljub
njihovi načelni neprenosljivosti. To počne na podlagi te osebnostne pravice in ne z njo kot
tako. Instrument, prek katerega je takšno razpolaganje mogoče, je privolitev v poseg v
osebnostno pravico.35
Privolitev v poseg v osebnostno pravico je pravni instrument, s katerim posameznik
uresničuje pozitivni vidik svojih osebnostnih pravic. Gre za izraz posameznikove avtonomije
volje in pomeni enostranski pravni posel, ki učinkuje, če so izpolnjene splošne predpostavke
za veljavnost pravnega posla (sposobnost, svobodna, resna in nedvoumna izjava volje).
Posameznik lahko tako uživa svojo osebno dobrino, dovoljuje posege vanjo. Dana mu je
pravica do samoodločanja, dokler s tem ne posega v temeljne pravice drugih. Privolitev je
lahko podana v pisni obliki, pa tudi ustno ali konkludentno, vendar je pri slednji potrebna
posebna previdnost, saj se bo v dvomu ali in v kolikšnem obsegu je bila dana štelo, da ni bila
dana, oziroma je bila dana v obsegu nujno potrebnem za dosego namena posla.36
Pri posegih v osebnostne pravice javnih osebnosti je potrebno razlikovati tudi med javnim
interesom glede športnih dogodkov in komercialnimi poslovnimi interesi. V obdobju, ko je
šport zelo komercialno usmerjen, vrhunskim športnikom v primeru nastopanja na športnih
dogodkih, ni mogoče priznati pravice do anonimnosti, saj je njihovo udejstvovanje v središču
zanimanja javnosti. Športnikov nastop na takšnih javnih prireditvah, je sam po sebi razumljen
kot konkludentna privolitev v poseg v njihovo osebnostno pravico na lastni podobi.37

____________________________
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Jagodic T., Pravnik, 7-8/2009, str. 451.
Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006, str. 897.
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Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008, str. 153.
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2.3.3. Translativen in konstitutiven prenos upravičenja
Dovoljenje za uporabo identifikacijskih elementov osebnosti v komercialne namene je
mehanizem, s katerim posameznik določenemu subjektu dovoli (omejen) poseg v lastno
osebnost, preko dovoljenja za njeno upravičeno komercialno izkoriščanje. Obstaja več
možnosti, ko ima lahko dovoljenje pravno naravo translativnega prenosa pravice,
konstitutivnega prenosa pravice (podelitve na novo ustvarjene pravice, oz. pravice izvedene iz
matične pravice posameznika) ali pa zgolj privolitve v poseg v osebnostne pravice.38
Pravilo tradicionalnega načela, ki je poznano kot načelo neprenosljivosti osebnostnih pravic,
določa, da le te ne morejo biti v pravnem prometu in da z njimi ni mogoče razpolagati. Razlog
za to predstavlja neločljiva povezanost premoženjskih interesov posameznika (ti so vezani na
komercialno izkoriščanje imidža) z interesi, ki so varovani z določeno osebnostno pravico.
Stališče ki pravi, da gre pri komercialnem izkoriščanju osebnosti za prenos ali prodajo
osebnostnih pravic, je napačno. Slovenska teorija ne dopušča translativnega prenosa
(pravega, celovitega prenosa) osebnostnih pravic, s katerim bi se osebnostna pravica
popolnoma izločila iz sfere imetnika in se prenesla na pridobitelja.39 Ker določena pravica
poleg interesov za komercialno izkoriščanje imidža varuje tudi druge, pomembnejše interese
(interes do zasebnosti, avtonomije volje), mora osebnostna pravica kot taka ostati pri
posamezniku. Bilo bi namreč problematično, če bi pomemben del osebnosti posameznika
prešel na osebo, ki jo vodi predvsem želja po maksimiranem dobičku. Takšna oseba bi s tem
pridobila tudi neomejene možnosti nadaljnjega trženja in upravljanja z osebnostjo
posameznika, ne glede na njegove interese, kar bi bilo sporno tudi z vidika moralno-etičnih
načel. Translativen prenos osebnostnih pravic je zato ničen, pa vendar se na določen način z
osebnostnimi pravicami da razpolagati. Z razvojem se je namreč pokazala potreba po
priznanju določene prenosljivosti osebnostih pravic, ki bi upravičencu omogočila pridobiti
nekakšno kvazi stvaren, nasproti vsem učinkujoč pravni položaj, hkrati pa ohranila načelo
prepovedi translativnega prenosa.40
Komercialno izkoriščanje svoje osebnosti lahko posameznik torej dovoli tudi na druge načine.
S konstitutivnim (nepravim, vezanim) prenosom poglavitna osebnostna pravica še vedno
ostane v izključni oblasti posameznika, podelijo, vendar ne prenesejo, pa se le nekatere
_________________________
38

Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006, str. 893.
Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008, str. 151-152.
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"hčerinske" pravice, ki so izvedene iz osebnostne pravice in jo na nek način obremenjujejo.41
V sferi posameznika pri konstitutivnem prenosu ostanejo vsa upravičenj,a ki niso prenosljiva
in na katerih temelji varstvo posameznikovih osebnostnih interesov.42
Posameznik lahko komercialno izkoriščanje svoje osebnosti dopusti tudi s privolitvijo, pri
kateri osebnostne pravice posameznika in z njimi povezana upravičenja v celoti ostanejo v
njegovi sferi. S svojo privolitvijo naslovljencu iz svoje osebnostne pravice podeli določeno
pravico, ki mu daje možnost, da na določen način uporablja identifikacijske elemente njegove
osebnosti v komercialne namene. Takšna podelitev pravice spominja na konstitutiven prenos,
kot se uporablja pri prenosu avtorske pravice. Razlika med konstitutivnim prenosom in
privolitvijo je le v intenzivnosti podeljenega pravnega varstva, oz. v naravi in intenzivnosti
upravičenja, ki ga pridobi upravičenec. Pri privolitvi pridobi le obligacijskopravno
upravičenje, ki učinkuje med strankami, pri konstitutivnem prenosu pa kvazistvarno
upravičenje, ki v primeru izključnega prenosa učinkuje tudi nasproti tretjim. To upravičencu
olajša uveljavljanje pravnega varstva, ki ga lahko izkoristi nasproti tretjim kršiteljem v
lastnem imenu. Konstitutivni prenos tako upravičencu prinese močnejši položaj.43
Konstitutivni prenos zagovarjajo mnogi, vendar pa obstajajo tudi njegovi nasprotniki, ki
poudarjajo morebitni negativni učinek takšnega prenosa na posameznikove strogo osebnostne
interese. Ti bi lahko bili prizadeti s prenosom nanje tesno vezanih premoženjskih upravičenj.
Stranki težko točno definirata katera upravičenja se s konstitutivnim prenosom podelijo in
katera ostanejo pri posamezniku. Imidž namreč kljub svoji premoženjski vrednosti kot
predmet komercialnega izkoriščanja osebnosti izhaja iz posameznikove strogo osebnostne
sfere. Nevarnost, ki bi se v takem primeru lahko pojavila, je v prenosu dela strogo
osebnostnih upravičenj, ki bi upravičencu omogočali varovanje lastnih premoženjskih
interesov glede komercialnega izkoriščanja osebnosti, ne le nasproti tretjim, temveč tudi proti
dejanskemu nosilcu pravic. V takšnem primeru bi upravičenec lahko uveljavljal pravno
varstvo tudi proti tretji osebi, ki bi na kakršen koli način škodila ugledu in preko tega
negativno vplivala na tržno vrednost imidža športnika, kar bi se odrazilo v zmanjšani
vrednosti njegove naložbe. Popolno upravljanje z imidžem posameznika bi pomenilo
dejansko oblikovanje
__________________________
41
Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008, str. 151-152.
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Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006, str. 921.
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Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006 str. 903-904.
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posameznikove osebnosti po svojih željah, kar ne bi bilo sprejemljivo z vidika posameznikove
osebnostne celovitosti in pravice do osebne identitete.44
Takšna skrb ni povsem upravičena, saj posameznik na upravičenca v resnici dejansko ne
prenese tudi upravičenj strogo osebne narave. Posameznik namreč z dovoljenjem za
komercialno izkoriščanje osebnosti upravičencu ne podeli tudi svojih strogo osebnostnih
upravičenj, to pa pomeni, da upravičenec z njegovim imidžem ne more preprosto upravljati.
Kar upravičenec dejansko pridobi je ekonomski interes, da posameznik ima in ohranja
določen imidž. Večinsko mnenje je, da konstitutiven prenos ni problematičen, saj interese pri
razpolaganju z osebnostnimi pravicami varuje v enaki meri, kot v primeru privolitve v poseg
v osebnostne pravice, ki učinkuje obligacijskopravno.45
Nasprotniki konstitutivnega prenosa osebnostnih pravic prav tako ne upoštevajo dejstva, da
tudi po veljavnem pravu že obstajajo primeri, ko se lahko določena osebnostnopravna
upravičenja osamosvojijo od posameznika kot imetnika osebnostnih pravic in posredno
postanejo del pravnega prometa. Kot primer lahko navedemo blagovno znamko kot pravico
intelektualne lastnine, ki lahko ščiti določen identifikacijski element posameznikove osebnosti
(ime, podobo). Znamka učinkuje erga omnes, ima premoženjsko naravo in je prenosljiva.
Uporaba elementa osebnosti, ki ga znamka varuje, je zato lahko neodvisna od posameznika in
njegovih osebnostnih pravic, v kolikor teh pravic ne krši.46
Pravno bolj utemeljeno stališče zagovarja razlago, po kateri upravičencu ne pripadejo
upravičenja s katerimi bi lahko neposredno upravljal s posameznikovo javno podobo. Ima pa
možnost, da zahteva razveljavitev pogodbe, če bi se javna podoba športnika negativno
spremenila, če je za spremembo odgovoren športnik, ki je s tem kršil pogodbo. Sam lahko
tudi uveljavlja sankcije na podlagi prava nelojalne konkurence zoper tretjega, ki bi
neupravičeno izkoristil javno podobo posameznika in njegovo podobo tudi okrnil, kar bi
povzročilo neupravičeno prizadete tržne interese upravičenca.47
Po trenutno prevladujočem mnenju ima dovoljenje naravo privolitve, kar pomeni da učinkuje
le med posameznikom in upravičencem. Stanje trga danes in želje po zaslužkih, zahtevajo

________________________
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Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006, str. 909.
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intenzivnejše razpolaganje z osebnostnimi pravicami na način, ki bi upravičencu podelil
močnejši položaj, s katerim bi na trgu pridobil prednost. V tem primeru pa pride v poštev
možnost konstitutivnega prenosa posamičnih upravičenj, v zvezi s komercialnim
izkoriščanjem imidža posameznika, ki pa ostanejo predmet matične osebnostne pravice.48

2.3.4. Dovoljenje za komercialno izkoriščanje osebnosti
Posamezniku pripada avtonomija volje, kar pomeni da je načeloma prost v odločanju komu in
v kakšnem obsegu bo dovolil komercialno izkoriščati svojo osebnost. Dovoljenje za
komercialno izkoriščanje osebnosti je lahko vsebinsko, časovno ali prostorsko omejeno, kar
velja ne glede na to ali dovoljenje razumemo kot privolitev v poseg v osebnostne pravice ali
pa kot konstitutiven prenos osebnostnih pravic. Posameznik lahko pri dovoljenju postavi
omejitve glede identifikacijskih elementov, za katere dovoli da jih uporablja, lahko ga omeji
pri vrsti komercialnih namenov, izbiri medijev, kjer bo izkoriščal njegovo osebnost, vrsti
blaga, s katerim lahko izkorišča njegovo osebnost, pri prostoru izkoriščanja in času.
Dovoljenje je lahko tudi neomejeno, kar pa pomeni precej globlji poseg v osebnostne pravice
in upravičencu dopušča uporabo vseh identifikacijskih elementov osebnosti, v kakršnekoli
namene, za katerokoli blago ali storitve, v časovno neomejenem obsegu in po vsem svetu.49
Pri dovoljenju za komercialno izkoriščanje osebnosti se pojavi tudi vprašanje možnosti
nadaljnjega prenosa pridobljenega upravičenja. Ta bi gospodarskim subjektom omogočala
samostojno odločati o nadaljnjem komercialnem izkoriščanju posameznikove osebnosti in v
lastnem imenu in samostojno uveljavljali zahtevke nasproti kršiteljem. Slednje bi lahko
koristilo tudi posamezniku ki bi podelil takšno upravičenje, saj gre pogosto za osebo, ki nima
potrebnega znanja ali želje, da bi se ukvarjala s trženjem lastne osebnosti. Če štejemo, da ima
dovoljenje za komercialno izkoriščanje osebnosti naravo obligacijskopravno učinkujoče
privolitve, ki učinkuje inter partes, potem upravičenec od posameznika

pridobljenega

upravičenja v lastnem imenu ne more prenesti na tretjo osebo. Posameznik pa lahko v tem
primeru z upravičencem sklene dogovor, da v njegovem imenu tretjim osebam, pod pogoji ali
z omejitvami daje dovoljenja za komercialno izkoriščanje njegove osebnosti in tako na nek
način, v določeni meri upravlja z njegovimi osebnostnimi pravicami. To pomeni, da
posameznik z zastopnikom sklene dogovor, s čimer ga pooblašča, da skrbi za njegove interese
_____________________________
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in da v posameznikovem imenu in na njegov račun, s tretjimi osebami sklepa pogodbe o
komercialnem izkoriščanju njegove osebnosti. Če pa upoštevamo možnost konstitutivnega
prenosa osebnostnih pravic, je načeloma mogoč nadaljnji prenos upravičenja v lastnem imenu
in za svoj račun na tretjo osebo, v obsegu v katerem je bilo to upravičenje prej podeljeno
njemu, pod pogojem, da je posameznik dal izrecno soglasje za tak prenos. Da ni za vsak
nadaljnji prenos potrebno izrecno soglasje posameznika, se lahko stranki dogovorita, da sme
posameznik svoje soglasje odreči le ob utemeljenih razlogih, če bi na primer menil, da bi
tretja oseba s tem škodovala njegovi javni podobi in ugledu. Če priznamo možnost
konstitutivnega prenosa določenih upravičenj, ki izvirajo iz osebnostnih pravic, je lahko
možnost prostega prenosa upravičenja sporna predvsem glede varstva posameznikovih strogo
osebnostnih interesov. Manj problematični so sicer primeri, v katerih bi upravičenec za vsak
nadaljnji prenos upravičenja za komercialno izkoriščanje osebnosti potreboval posebno
dovoljenje, saj je posamezniku tu omogočeno, da še vedno vpliva na to kdo bo smel
izkoriščati njegovo osebnost. Takšna možnost je seveda za upravičenca precej manj privlačna,
saj je pri svojem poslovanju bolj omejen in vezan na posameznika.50
Stranki se pogosto dogovorita tudi o izključnosti oziroma ekskluzivnosti dogovora, s čimer si
upravičenec pridobi pravico, da lahko le on v določenem obsegu izkorišča posameznikovo
osebnost v komercialne namene. Če priznamo možnost konstitutivnega prenosa osebnostne
pravice, bi lahko upravičenec s tem pridobil izključno upravičenje do komercialnega
izkoriščanja posameznikove osebnosti z učinkom erga omnes. To pomeni, da bi tak prenos od
uporabe in izkoriščanja osebnosti posameznika izključeval vse, vključno s posameznikom. Če
bi ta naknadno želel prenesti to pravico še na koga drugega, prenos ne bi bil veljaven, saj bi
prenašal pravice, ki jih nima več.51

__________________________________
50
Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008 str. 159-156.
51
Levovnik J., Podjetje in delo, 5/2006, str. 914.
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2.4. Neupravičeno komercialno izkoriščanje osebnosti športnika
Gospodarski subjekti pogosto želijo izkoristiti športnikovo slavo in ugled brez njihovega
predhodno pridobljenega dovoljenja in si na ta račun pridobiti prednost pred konkurenti na
trgu. Da je uporaba identifikacijskih elementov osebnosti neupravičena, morajo biti izpolnjeni
trije pogoji:
-

posameznika (športnika) lahko prepozna povprečna oseba (gledalec, bralec) ali pa je
vsaj zbujena asociacija nanj. V tem primeru gospodarski subjekt ponavadi uporabi
športnikovo ime, podobo, karikaturo, lahko pa tudi njegovega dvojnika.

-

subjekt za uporabo ni pridobil ustreznega dovoljenja. Možni pa so tudi primeri, ko
njegova konkretna komercialna uporaba v tem primeru obseg pridobljenega dovoljenja
presega.

-

uporaba ne spada med oblike proste uporabe identifikacijskih elementov osebnosti, za
katere se ne zahteva pridobitev dovoljenja. Dovoljenja pa gospodarskemu subjektu
sicer ni potrebno pridobiti, v primeru objektivno utemeljenih interesov javnosti
(informiranje javnosti o znanih osebnostih, umetniška svoboda, naključna uporaba).
Za tak primer gre, ko uporaba ni komercialne narave, kar pomeni, da v njenem ozadju
ni komercialne dejavnosti kot npr. promoviranja proizvoda, znamke ali podjetja.52

Oseba, ki neupravičeno izkorišča športnikovo javno podobo, lahko s tem poseže v njegove
nepremoženjske (strogo osebnostne) in premoženjske (ekonomske) interese. Med
nepremoženjske interese spadajo osebna identiteta, čast in dobro ime, zasebnost in osebno
življenje, med premoženjske interese športnika pa lahko poseže predvsem, ko gre za osebe, ki
so si že ustvarile določen ugled, ki jim omogoča svojo slavo tudi tržiti. Premoženjski interesi
morajo zato biti sposobni objektivnega ovrednotenja, kar pomeni, da zanje obstaja trg, kjer je
prisotno zanimanje za trgovanje s športnikovo javno podobo. Tako so tisti bolj slavni in
razpoznavni športniki sposobni iztržiti plačilo, ki presega vrednost njihove storitve in zajema
tudi tržno vrednost njihove javne podobe. Prav iz tega razloga, imajo takšni športniki pravico
da zahtevajo, da se ostali subjekti vzdržijo kakršnegakoli neupravičenega komercialnega
izkoriščanja njihove osebnosti. S kršitvami bodo pri športnikih, ki svoje osebnosti ne želijo
tržiti v prvi vrsti prizadeti nepremoženjski interesi, med tem ko bodo pri športnikih, ki bi
svojo osebnost želeli tržiti, prizadeti primarno premoženjski interesi. Seveda pa se

______________________________
52
Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008, str. 164.
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nepremoženjski in premoženjski interesi navadno prepletajo, zato kršitev običajno prizadene
obe vrsti.53

2.4.1. Posegi v osebnostne pravice športnikov s strani medijev
Športniki so kot javne osebnosti v določeni meri nedvomno dolžni trpeti posege v svoje
osebnostne pravice. Javnost namreč poleg njihovih športnih uspehov vedno bolj zanimajo tudi
podrobnosti iz njihovega zasebnega življenja. Kljub vsemu, pa imajo tudi slavne osebe
pravico do določene sfere pričakovane zasebnosti.54
Zasebnost predstavlja področje delovanja posameznika, kamor nihče ne sme posegati brez
(zakonskega) pooblastila. Vsakemu posamezniku nudi krog intimnega delovanja in pravico do
lastnega odločanja o tem, katere posege v svojo sfero bo dopustil.55 Mediji pa pri opravljanju
svojega dela kljub temu pogosto prekoračijo mejo in nesorazmerno posežejo v
posameznikove osebnostne pravice, predvsem v pravico do zasebnosti, pravico do časti in
dobrega imena in pravico na lastni podobi.56
Želji javnosti po obveščenosti o življenju in dosežkih športnika mediji poskušajo ustreči, pri
njihovem poročanju pa pogosto pride do nasprotovanja med športnikovo pravico do
zasebnosti in pravico do obveščenosti javnosti, v povezavi s svobodo izražanja. Gre za
kolizijo pravic, kjer bo sodišče primorano opraviti tehtanje interesov, da presodi v kolikšni
meri, če sploh, je tak poseg medijev dopusten. Športniki bodo s strani medijev prisiljeni trpeti
posege v svoje osebnostne pravice v primerih, ko je v ospredju javni interes glede obveščanja
o športnih dogodkih, kar pa ne velja tudi za komercialne in poslovne interese.57
Do posega medijev v posameznikovo pravico do zasebnosti sicer pride vsakič, ko poročajo o
zasebnem življenju določene osebe, razen če ta posameznik s tem soglaša. Pri tem pa je
nedopusten le prekomerno intenziven poseg in ne tudi vsak poseg s katerim se ta oseba ne
strinja. Situacije, ko mediji objavijo informacije v sredstvih javnega obveščanja na objektiven
način, po tem ko predhodno preverijo da so te resnične, je potrebno razlikovati od situacij, ko
mediji na senzacionalističen način objavljajo nepreverjene in neresnične novice. Športnik o
katerem
___________________________
53
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Polajnar-Pavčnik A., Podjetje in delo 5/1994, str. 606.
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Novak B., Pravnik, let. 52, št. 1/3, 1997, str. 85.
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Polajnar-Pavčnik A., Podjetje in delo 5/1994, str. 606.
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mediji poročajo na objektiven način in javnosti posredujejo preverjene in resnične
informacije, ne more zahtevati povračila škode, ki mu je nastala s takšno novico, niti zahtevati
odstranitve kršitve.58
Ustavno sodišče posveča posebno pozornost vprašanjem v zvezi z razmerjem med svobodo
izražanja in pravico do zasebnosti, oziroma varstva osebnostnih pravic iz 35. člena Ustave. V
eni svojih odločb59 je poudarilo, da svoboda tiska in izražanja mnenj prispeva k
vzpostavljanju in oblikovanju nepristranske in informirane javnosti. Ustava zagotavlja
svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska ter drugih oblik javnega
obveščanja in izražanja. Svoboda izražanja je namreč temeljni konstitutivni element svobodne
demokratične družbe, vendar pa tako kot druge človekove pravice, tudi slednja ni neomejena,
saj jo omejujejo pravice in svoboščine drugih ljudi. Ta pravica najpogosteje prihaja v kolizijo
s pravico do varstva nedotakljivosti osebnega dostojanstva ter varstva osebnostnih pravic,
kamor spada tudi pravica do varstva časti in dobrega imena. Ko pride do kolizije dveh
človekovih pravic, je potrebna vsebinska omejitev obeh pravic, pred tem pa je potrebno
pretehtati pomen obeh pravic in težo posega, kar mora sodišče umestiti v kontekst
posamičnega primera. Sodišče nato oblikuje pravilo o sobivanju obeh pravic, ki daje
usmeritve, kateri je v določenem primeru potrebno dati prednost.60

2.4.2. Pravne posledice kršitve osebnostnih pravic
Kršitve osebnostnih pravic lahko nastanejo z različnimi ravnanji (storitvami ali opustitvami)
kršitelja in imajo za posledico nastanek škode, ki pomeni prizadetost pravno zavarovane
dobrine. Ožji pomen škode predstavlja pravno priznana škoda, njen širši smisel pa zajema
pravno priznane in pravno nepriznane škode.61
Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ)62 določa, da se je vsak dolžan vzdržati ravnanja, s
katerim bi drugemu utegnil povzročiti škodo. Škoda je najpogosteje opredeljena kot kršitev
pravno varovanih dobrin, oziroma interesov in predstavlja določeno neželeno ravnanje zoper
ekonomsko dobrino (vrednost) ali dobrino osebnosti, kjer nastane izguba, zmanjšanje ali

_______________________
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Toplak L., Dnevi slovenskih pravnikov, 1997, str. 1170.
59
Odločba Ustavnega sodišča, št. Up-584/12-12, dostopno na: http://odlocitve.us-rs.si/documents/bc/13/up-584123.pdf (1.2.2018).
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Novak B., Zbornik znanstvenih razprav, let. 58, 1998,, str. 227.
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Obligacijski zakonik (OZ-UPB1), Ur., l. RS, št. 97/2007.
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razvrednotenje določene dobrine. Pojem škode je opredeljen tudi v OZ, ki jo v 132. členu
opredeljuje kot zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja premoženja
(izgubljen dobiček) ter povzročitev telesnih, duševnih bolečin ali strahu ter okrnitev ugleda
pravne osebe (nepremoženjska škoda). Škoda se torej običajno pojavlja kot premoženjska
(materialna,

ekonomska)

in

nepremoženjska

(neekonomska,

nematerialna)

škoda.

Premoženjska škoda lahko nastane v primeru oškodovanja ekonomske dobrine, pa tudi s
kršitvami osebnostnih pravic. Nepremoženjska škoda, pa je praviloma posledica oškodovanja
posameznikove osebnosti in se povrne le v zakonsko določenih primerih.63
Pri kršitvah osebnostnih pravic v praksi posamezniku pogosteje nastane nepremoženjska
škoda, ki jo posameznik doživlja na psihični in fizični ravni. Slovensko pravo daje
oškodovancu v takšnih primerih na voljo le tri glavne skupine škod, ki se pojavijo zaradi
povzročenih telesnih bolečin, duševnih bolečin in strahu. Pri duševnih bolečinah bo pravno
upoštevno le: zmanjšanje življenjske aktivnosti, skaženost, razžalitev dobrega imena in časti,
okrnitve svobode ali pravice osebnosti ali smrti bližnjega. Ko gre za kršitve osebnostnih
pravic, bodo torej v ospredju nepremoženjske škode, povzročene zaradi duševnih bolečin. V
takšnem primeru oškodovanec išče predvsem zadoščenje, ki ga lahko doseže z denarno
odškodnino, pa tudi z objavo sodbe, popravka in preklicem izjave, s katero je bila posamezna
pravica kršena.64 Vprašanje, ki si ga pravni strokovnjaki glede nepremoženjske škode
zastavljajo je ali je pri tej vrsti škode zares potrebna delitev na nepremoženjsko škodo zaradi
strahu, telesnih in duševnih bolečin, saj gre za vseh treh primerih za kršitev osebnostnih
pravic, ki posamezniku povzroča psihično nelagodje. Tudi poseg v telesno integriteto, bi se
kot tak lahko izrazil v duševnih in ne le telesnih bolečinah.65
Pri kršitvah osebnostnih pravic lahko kljub njihovi pretežno nepremoženjski naravi, poleg
nepremoženjske škode, nastane tudi premoženjska škoda.66 Novinar, ki v časopisu objavi
neresnično in senzacionalistično novico ki se odrazi v zmanjšanju ugleda športnika, bo lahko
s slednjo povzročil, da sponzorji s športnikom prekinejo sodelovanje, kar bo zanj pomenilo
izpad dohodka (škodo). Pa vendar je stališče, da povračilo zgolj materialne škode ne
predstavlja povračila škode v popolnem smislu, s katerim bi bilo tudi zares vzpostavljeno
prejšnje stanje danes splošno sprejeto. Ker so nematerialne dobrine sestavni del integritete
_______________________
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posameznika, lahko plačilo predstavlja določeno satisfakcijo, ki jo kršitelj oškodovancu plača
za kršitev njegovih nematerialnih dobrin.67

2.5. Pravno varstvo v primeru kršitev osebnostnih pravic
Pri pravnem varstvu osebnosti se pojavi vprašanje do katere meje je komercialno izkoriščanje
športnika dejansko dopustno in kdaj konkretno pride do posega v določeno osebnostno
pravico. Ker gre pri športnikih za osebnosti ki pritegnejo zanimanje javnosti in o katerih
vsakodnevno poročajo tudi mediji, pa je potrebno ugotoviti tudi kje je postavljena meja med
pravico medijev do svobode izražanja in obveščanja javnosti ter varstvom zasebnosti
športnika. Slovensko pravo osebnostne pravice varuje s pravili ustavnega, obligacijskega in
kazenskega prava.
Do ene od situacij v kateri bo športnik upravičen do pravnega varstva pride, ko kršitve
njegovih osebnostnih pravic, na primer s strani medijev, negativno vplivajo tudi na sponzorja.
Škoda, ki je povzročena športniku zaradi neutemeljenega in prekomernega posega v njegovo
zasebnost, se lahko zaradi težnje po čim bolj tesni povezavi strank sponzorske pogodbe odrazi
tudi na sponzorjevi podobi.68 V primeru kršitev s strani tretje osebe, sta sponzor in
sponzoriranec upravičena zahtevati povrnitev škode iz naslova splošnih predpostavk
odškodninske odgovornosti. Prizadeta oseba pa ima poleg odškodninskega zahtevka na voljo
tudi možnost uveljavljanja zahtevka za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic,
obogatitvenega zahtevka in popravka objavljenega obvestila.69
Do kršitev osebnostnih pravic športnika pa lahko pride tudi s strani sponzorja samega. Pojem
sponzorstva še ni zelo razvit, kar posledično privede do močnejšega položaja sponzorja v
primerjavi v sponzorirancem. Sponzorirančeva pogajalska moč je odvisna od dejavnikov, ki
določajo njegovo tržno vrednost in se odraža v načinu ureditve pravic in obveznosti strank v
pogodbi. Če je sponzoriranec iz ekonomsko slabše razvitega okolja, se pogosteje podredi
interesom sponzorja glede načina ureditve pravnega varstva ter pravic in obveznosti. V širše
izkoriščanje svojih osebnostnih pravic pa športniki privolijo tudi zaradi časovne omejitve, ki
je vezana na položaj vrhunskega športnika.70
_______________________
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2.5.1. Pravna sredstva upravičenca (sponzorja)
Sponzor kot upravičenec komercialnega izkoriščanja posameznikove osebnosti se pri svoji
naložbi vpraša ali lahko v lastnem imenu in za svoj račun uveljavlja pravno varstvo zoper
tretjo osebo, če bi ta nedovoljeno izkoriščala šporntikovo osebnost. Če zastopamo stališče, da
ima

dovoljenje

za

komercialno

izkoriščanje

osebnosti

pravno

naravo

privolitve

(obligacijskopravni učinek), kar pomeni da učinkuje le med strankama, potem upravičenec
nasproti tretjemu ne more uveljavljati pravnega varstva, saj njegovo upravičenje proti tretjim
osebam nima učinka. Pravno varstvo v takem primeru lahko uveljavlja le posameznik, ki je
imetnik izključnih pravic in katerega osebnostne pravice so bile kršene. Upravičenec lahko
svoje premoženjske interese nasproti tretjim uveljavlja le posredno. Eden od takšnih primerov
je pogodbeno določilo, s katerim bi se posameznik zavezal, da bo v primeru kršitev s strani
tretjih oseb nemudoma sam uveljavljal pravno varstvo. Upravičenec pa bi lahko izkoristil še
možnost, ki mu jo ponujajo pravila o zatiranju nelojalne konkurence. V tem primeru bi lahko
v lastnem imenu in za svoj račun uveljavljal pravno varstvo zato, ker ta pravila ne zahtevajo
imetništva pravice, ki bi učinkovala nasproti vsem. Dovolj je že, da upravičenec dokaže, da je
tretja oseba kršila dobre poslovne običaje in da je obstajala možnost nastanka škode.71
Nasprotno pa se, če priznamo dopustnost konstitutivnega prenosa osebnostnih pravic,
srečamo z dvema vrstama situacij. Pri pridobljeni neizključni pravici komercialnega
izkoriščanja osebnosti lahko to pravico izkoriščajo posameznik, upravičenec, pa tudi izbrane
tretje osebe. V takem primeru upravičenec proti tretjim ne more uveljavljati pravnega varstva,
saj je njegova pravica le obligacijskopravne narave in učinkuje inter partes. Če pa je pridobil
izključno pravico, lahko uveljavlja pravno varstvo v lastnem imenu in za svoj račun in to v
obsegu, v katerem so bile pravice nanj prenesene.72

2.5.2. Pravna sredstva športnika
Športnik je pri neupravičenem komercialnem izkoriščanju osebnosti kot imetnik osebnostnih
pravic zagotovo upravičen do varstva svojih nepremoženjskih interesov. Enako velja tudi za
premoženjske interese, saj je varstvo le tako lahko učinkovito kot celota in poskrbi, da se ne
privilegira kršiteljev.

___________________________
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V slovenskem pravu se varstvo pred neupravičenim komercialnim izkoriščanjem osebnosti
kaže kot varstvo različnih pravnih položajev, ki so varovani na različnih pravnih področjih, še
posebno v osebnostnem pravu in pravu zatiranja nelojalne konkurence. Ne poznamo pa
samostojne pravice trženja (ang. merchandising right), oziroma pravice do javne podobe
(ang. image right), ki bi lahko predstavljala samostojen temelj pravnega varstva v primeru
kršitve.73
Posameznik pravno varstvo svojih osebnostnih interesov nasproti tretjim, pa tudi proti
upravičencu, sam uveljavlja tudi v primeru, da priznamo možnost konstitutivnega prenosa, saj
v posameznikovi sferi ostanejo vsa neprenosljiva upravičenja.74
Športnik se v primeru neupravičenega komercialnega izkoriščanja njegove osebnosti, ki se
odrazi v kršitvi njegovih osebnostnih pravic, lahko posluži več zahtevkov. Uveljavlja lahko
opustitveni ali odstranitveni zahtevek, s katerima od sodišča zahteva, da kršitelju prepove
nadaljnje ravnanje, ki športniku povzroča škodo ter mu naloži da odstrani posledice takšne
kršitve. Posameznik ima na voljo tudi odškodninski in obogatitveni zahtevek.75
Pri posegih v osebne dobrine posameznika nastane predvsem nepremoženjska škoda, pri
čimer posameznik lahko uveljavlja zahtevek za njeno povrnitev v denarju. Oškodovancu je
dana tudi možnost priznanja nedenarne odškodnine za nematerialno škodo, predvsem z
objavo sodbe, popravka in s preklicem izjave, s katero je bila kršena pravica (npr. poseg v čast
in dobro ime). S temi zahtevki pa zakon zasleduje namen zadoščenja, satisfakcije
posameznika, preko vzpostavitve prejšnjega stanja.76 Potrebno je poudariti, da ima
posameznik za varstvo osebnostnih pravic na voljo več sredstev, ki se med sabo ne
izključujejo. Če izbere na primer objavo popravka ali odgovora, ima še vedno na voljo
odškodninsko varstvo, v primeru da so podani splošni pogoji za odškodninsko odgovornost.77

2.5.2.1. Opustitveni in odstranitveni zahtevek
OZ v 134. členu športniku kot oškodovancu omogoča, da od sodišča v primeru kršitev
zahteva, da se preneha z dejanji, ki kršijo nedotakljivost njegove osebnosti, osebnega in
družinskega življenja ali kakšnih drugih osebnostnih pravic, da se prepreči takšno dejanje ali
_______________________
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da se odstrani njegove posledice. Ti zahtevki so namenjeni vzpostavitvi prejšnjega stanja in
niso odvisni od krivde kršitelja, zato pa športniku nudijo večje pravno varstvo kot pri klasični
tožbi na odškodnino. Vsak od zahtevkov posamično nudi le delno varstvo pravic, zato je za
njihovo popolno varstvo potrebna možnost uveljavljanja vseh tistih zahtevkov, ki so v
posamičnem primeru potrebni, da se pravica ustrezno zavaruje. Cilj vseh teh zahtevkov
skupaj, je torej čim bolj celovito zavarovanje osebnostne pravice pred ponovitvijo kršitve in
odstranitev stanja kršitve.78
Športnik lahko od sodišča z opustitvenim zahtevkom zahteva, da kršitelju odredi prenehanje
ravnanja s katerim se kršijo njegove osebnostne pravice. V nasprotnem primeru, pa bo kršitelj
oškodovancu primoran plačati določen denarni znesek. Ne zadošča torej le možnost
uveljavljanja zahtevka na opustitev, oziroma prepoved kršitve ki še traja, oškodovancu je
potrebno omogočiti tudi zahtevek na preprečitev nadaljnjega posega, glede na naravo kršitve
in nevarnost ponovitve kršitev. Ta zahtevek pride v poštev v situacijah, ko je do kršitve pravic
že prišlo, takšno stanje kršitve pa še vedno traja. Isti zahtevek se sicer lahko uveljavlja tudi v
primeru, da se kršitev še ni zgodila, pa obstaja velika možnost, da se bo. Pri tem mora biti
podan pogoj konkretne nevarnosti, saj sodišče s svojo odločitvijo poseže v položaj kršitelja
oziroma potencialnega kršitelja.79
Oškodovancu

je

poleg

opustitvenega

zahtevka

dana

tudi

možnost

uveljavljanja

odstranitvenega zahtevka. Z njim od sodišča zahteva, da kršitelju naloži odpravo posledic
njegove kršitve. Ta zahtevek pride v poštev v primeru, ko je kršitelj že posegel v športnikovo
pravico in mu s tem prizadejal škodo, oškodovanec pa želi, da se njegovo stanje povrne na
stanje pred kršitvijo. Gre torej za novo dejanje, z namenom odstranitve posledic posega.
Odstranitev posledic kršitve se lahko doseže z uveljavljanjem zahtevka 178. člena OZ, po
katerem lahko sodišče v primeru kršitve osebnostne pravice odredi objavo sodbe, oziroma
popravka ali preklic izjave, s katero je bila storjena kršitev.80
Zahtevki, ki kot pogoj za njihovo uveljavljanje ne zahtevajo krivde kršitelja, posamezniku
nudijo varstvo, ki je neodvisno od splošnih predpostavk civilnega delikta. Za varstvo
osebnostnih pravic torej ni potrebna tudi krivdna odgovornost.81
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2.5.2.2. Obogatitveni zahtevek
Obogatitveni zahtevek športnik lahko uveljavlja v primeru neupravičenega komercialnega
izkoriščanja osebnosti, pri katerem kršitelju na račun športnika nastane neupravičena
premoženjska korist. Za ta zahtevek morajo biti izpolnjeni pogoji obogatitve, prikrajšanja na
škodo drugega, vzročne zveze in odsotnosti pravnega temelja. Tudi ta zahtevek ni odvisen od
krivde kršitelja. Kršitelj lahko s svojo kršitvijo ustvari določeno neupravičeno korist, kot npr.
znesek, ki ga je prihranil s tem ko športniku ni plačal za izkoriščanje njegove osebnosti in
pridobljene nadaljnje koristi, ki jih je dobil s kršitvijo (izboljšanje javne podobe, več zaslužka
od prodaje). Po drugi strani, pa je športnik z ravnanjem kršitelja prikrajšan, saj kljub
izkoriščanju njegove osebnosti za to ne prejme plačila, kar pomeni da se njegovo premoženje
na ta račun ne poveča.82 Cilj je vzpostavitev pravičnega stanja, kar pomeni, da je potrebno
obogatitev kršitelja odpraviti, ne glede na to ali je bil športnik dejansko prikrajšan. Bilo bi
namreč nepravično, da bi kršitelj obdržal tako pridobljeno korist. Športnik je v takem primeru
navadno upravičen do fiktivne licenčnine, določene višine nadomestila, ki bi ga kršitelj moral
plačati, če bi želel dejansko pridobiti dovoljenje za komercialno izkoriščanje osebnosti.
Zahtevek za izročitev koristi kršitelja deluje tudi preventivno, saj bi drugače kršitelj s
plačilom fiktivne licenčnine plačal točno toliko, kot bi, če bi predhodno od športnika pridobil
dovoljenje za takšno ravnanje. Višina licenčnine je odvisna od športnikove slave, razmer trga,
intenzivnosti kršitve itd.83 Obogatitveni zahtevek športnika bo sicer na sodišču uspešen le v
primeru, da ima športnik vsaj objektivno možnost komercialnega trženja svoje osebnosti, kar
pomeni, da je njegova javna podoba lahko izražena v določeni denarni vrednosti.84
Po slovenskem pravu športnik ne more od kršitelja zahtevati povrnitev vseh koristi, ki jih je ta
ustvaril s kršitvijo, saj z zahtevkom lahko uveljavlja le korist pridobljeno v okviru
prikrajšanja, ne pa tudi presežek prikrajšanja. Edina izjema obstaja v primeru, da bi bil cilj
obogatitvenega zahtevka odprava obogatitve na kršiteljevi strani, ne pa le odprava
prikrajšanja na strani športnika.85
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2.5.2.3. Odškodninski zahtevek
Športnik odškodninski zahtevek lahko uveljavlja, ko mu zaradi ravnanja kršitelja nastane
škoda. Lahko zahteva povrnitev nepremoženjske škode, ki mu je nastala z neupravičenim
komercialnim izkoriščanjem osebnosti, po drugi strani pa mu v takšnih primerih lahko nastane
tudi premoženjska škoda. Ta se pokaže predvsem v obliki izgubljenega dobička, npr. ko
ravnanje kršitelja škodi športnikovemu ugledu in javni podobi, od česar je odvisna njegova
tržna vrednost. Ko je kršen športnikov poslovni ugled, lahko to potencialne bodoče sponzorje
odvrne od želje po sklenitvi pogodb v zvezi s komercialnim izkoriščanjem njegove osebnosti.
To posledično pomeni, da bo športnik zaslužil manj kot bi navadno lahko ali pa bo v
najslabšem primeru celo izgubil potencialne poslovne priložnosti.86
OZ v 164. členu določa dolžnost vzpostavitve stanja kakršno je bilo pred nastankom škode.
Če to ni mogoče, je kršitelj oškodovancu dolžan izplačati ustrezno denarno odškodnino. V
primeru nastanka pravno priznane nepremoženjske škode, lahko sodišče poleg sredstev za
odpravo posledic kršitve (objava sodbe ali popravka ali preklic izjave, ki je povzročila
kršitev) športniku torej prisodi denarno odškodnino, ki jo je kršitelj dolžan plačati
oškodovancu v primeru telesnih ali duševnih bolečin, ki so mu nastale zaradi skaženosti,
zmanjšanja življenjske aktivnosti, razžalitve dobrega imena ali časti, okrnitve svobode. V tem
primeru mu pripade pravična denarna odškodnina, ne glede na povračilo premoženjske škode,
pri njeni določitvi pa se upošteva pomen prizadete dobrine ter namen odškodnine.
Odškodnina pa mu pripada tudi v primeru, da premoženjska škoda ni nastala.87
Ker pa je s kršitvijo prizadet športnikov ugled, to lahko pomeni, da bo škoda pri trženju
športnikove osebnosti ostala tudi v prihodnje. V 177. členu OZ posebej govori o povrnitvi
premoženjske škode pri žalitvi časti ali širjenju neresničnih trditev, ki so oškodovancu
povzročile premoženjsko škodo. Pri tem je lahko obrekovanje ali napadanje časti izvršeno
javno ali pa zasebno, v kakršnikoli obliki (pisno, ustno, preko medijev). Bistvo je, da gre za
neresnične navedbe, ki škodijo materialnim interesom oškodovanca.88 OZ v 169. členu določa
načelo o popolnosti odškodnine, zato bi bilo športniku smiselno poleg že nastale škode
priznati tudi bodočo škodo, ki jo bo v obliki izgubljenega dobička utrpel zaradi zmanjšanega
poslovnega ugleda, torej dobičke, ki bi jih oškodovani športnik v določenem prihodnjem
____________________
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obdobju predvidoma dosegel, če mu okrnjeni ugled ne bi zmanjšal poslovnih priložnosti.89 Pri
oceni izgubljenega dobička, bo sodišče upoštevalo le dobiček, ki ga je mogoče utemeljeno
pričakovati glede na reden tok stvari, ki pa je preprečen z ravnanjem kršitelja.90
Povzročeno škodo bo povzročitelj dolžan povrniti, v kolikor ne dokaže, da je škoda nastala
brez njegove krivde. OZ pa v določenih primerih dopušča tudi odgovarjanje, ne glede na
krivdo kršitelja. Po splošnem pravilu je prizadeta oseba do uveljavljanja zahtevka za
povrnitev škode upravičena, ko njen specifičen primer izpolnjuje naslednje predpostavke:91
-

protipravnost ravnanja povzročitelja

-

škoda (že nastala škoda in bodoča škoda, kot izgubljena korist)

-

vzročno zvezo med škodo in škodnim dogodkom

-

odgovornost kršitelja

Kljub vsemu, pa bo športnik moral najprej dokazati obstoj vzročne zveze med neupravičenim
komercialnim izkoriščanjem osebnosti in nastalo škodo, kar je pogoj za uspešno uveljavitev
odškodninskega zahtevka. Takšno dokazovanje je težavno in predstavlja za športnika velik
izziv, saj bi se v končni fazi njegov ugled lahko zmanjšal tudi zaradi številnih drugih
dejavnikov, ki vključujejo tudi njegovo obnašanje v javnosti, (slabše) dosežke v športu. Ta
naloga na koncu pripade sodniku, ki bo moral presoditi okoliščine vsakega primera posebej.92
Ko gre za kršitve športnikovih osebnostnih pravic, zaradi katerih mu nastane nepremoženjska
škoda, je dejanski stan kršitve odvisen od posameznikova subjektivnega dojemanja kršitve, ob
pogoju da je ravnanje kršitelja objektivno protipravno. Pri presoji protipravnosti posega v
osebnostno pravico posameznika, je potrebno pretehtati interese in dobrine kršitelja in
oškodovanca, preučiti kateri del osebnosti je kršitelj prizadel, težo posledic in posega, pa tudi
motiv kršitelja za poseg.93 Pri takšnih kršitvah osebnostnih pravic se pojavi tudi vprašanje,
kdaj je posameznik upravičen do odškodnine zaradi takšne kršitve. Večinsko mnenje
slovenske pravne teorije je, da pri posegih v človekovo osebnost, ki se odrazijo v duševnih
bolečinah, kot pogoj za uveljavljanje škode ne bi smeli zahtevati pretirane intenzivnosti le teh.
Za pravno priznano škodo zaradi duševnih bolečin bi tako morali presojati vsak primer
posebej in upoštevati vsako intenzivnejše psihično nelagodje, ki ga je povzročil kršitelj.94
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Težava se pojavi pri duševnih bolečinah, saj se te izmikajo objektivni merljivosti, ker so stvar
subjektivnega doživljanja posameznika. Slovensko pravo nam pri priznavanju duševnih
bolečin ponuja subjektivna (vpliv na psihično počutje oškodovanca) in objektivna merila
(starost, obseg poškodbe), s katerimi je mogoče določiti spodnjo mejo protipravnosti posega.
Sodišče najprej ugotovi obstoj duševnih bolečin in nato preveri še koliko so se te pokazale pri
konkretnem posamezniku. Če ugotovi da so duševne bolečine posameznika neznatne, potem
ne gre za protipravno škodo in posamezniku iz tega naslova ne pripade odškodnina.95

3. Sponzorstvo v športu
Sponzorstvo v običajnem pomenu besede razumemo kot določeno podporo, ki jo ena oseba
zagotavlja drugi. Razvoj sponzorstva je ta pojem približal oglaševanju, vendar se od njega
tudi razlikuje, saj sponzor poleg oglaševanja in promocije išče tudi dodatno vrednotenje svoje
vloge v očeh javnosti in trga.96
IAA (International Advertising Association) sponzorstvo definira kot investicijo v denarju ali
stvareh, v določeno aktivnost, v zameno za dostop do izkoriščanja komercialnih možnosti
povezanih s to aktivnostjo.97 Kot aktivnost je mišljeno določeno področje, kamor sponzor
usmerja svoje delovanje. Objekte sponzoriranja v športu lahko v personaliziranem smislu
razdelimo na posamezne športnike, športne ekipe in športne zveze oz. organizacije. V
nepersonaliziranem smislu, pa jih lahko razdelimo na prireditve, akcije, projekte, publikacije
in medijski prostor.98 Na srečanju Evropskega sponzorskega združenja leta 2003, je bil
predstavljen Mednarodni kodeks o sponzorstvu,99 ki predstavlja avtonomno urejanje pravnih
razmerij in določa standarde o etičnem obnašanju, ki naj bi jih spoštovali sponzorji,
sponzoriranci, organizatorji, agencije in mediji. Predstavlja neke vrste mednarodne uzance,
izoblikovane na področju sponzorstva. Predvsem pripomore k razlagi sponzorstva, ko se
subjekti srečajo s pomanjkanjem drugih pravnih virov. Stroka sicer na tem področju priznava
_____________________
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dominantno vlogo avtonomnemu urejanju razmerij, saj v zakonodajah držav ta tip pogodbe še
ni urejen. Avtonomno urejanje ima tudi določeno prednost pred klasično kodifikacijo, saj
omogoča hitrejši odziv na spremembe tega področja.100

3.1. Značilnosti sponzorstva
Sponzorstvo predstavlja poslovni partnerski odnos med sponzorjem in sponzorirancem, ki se s
s pogodbo lahko dogovorita za medsebojno sodelovanje. Temelj sponzorskega razmerja je
sponzorska pogodba, preko katere sponzor sponzorirancu nameni določena sredstva, ki so
lahko denarna ali nedenarna, sponzoriranec pa v zameno sponzorja promovira na v naprej
dogovorjen način. Sponzorstvo, ki se je z leti razvilo v enega pomembnejših virov
financiranja športnih dogodkov vseh vrst, od lokalnih do mednarodnih, pa koristi tudi širši
javnosti, saj posredno omogoča prenašanje dogodkov, kar po vsej verjetnosti drugače ne bi
bilo mogoče. Predstavlja tudi pomembno oglaševalsko orodje za podjetja in organizacije in je
pomemben del njihove poslovne strategije. Sponzorstvo je razmerje, ki temelji na ravnanju
strank v dobri veri ter njunem medsebojnem sodelovanju, ki prispeva k ugledu obeh strank.101

3.2. Oblike sponzorstva
Gospodarski subjekt lahko sponzorira posameznega športnika, športni klub ali pa celotno
športno zvezo. Na to odločitev in na odločitev kakšne sponzorske aktivnosti bo izbral,
vplivajo njegovi poslovni cilji (npr. povečanje prepoznavnosti blagovne znamke in dvig
prodaje). Podjetje se za osebno sponzorstvo (sponzoriranje posameznega športnika) odloči, ko
ima v mislih konkretne prodajne akcije. Za sponzoriranje kluba pa, če želi povečati
prepoznavnost svoje blagovne znamke. Z osebnim sponzorstvom se srečamo, ko podjetje za
promocijo določenega produkta ali storitve uporabi znanega športnika in si tako zagotovi
pojavnost predvsem med nastopi športnika na prireditvah in tekmovanjih. Glavno merilo
izbire predstavljata športnikova kredibilnost in atraktivnost, na izbiro pa vplivajo tudi
prihajajoči športni dogodki. Predvsem v času Olimpijskih iger in drugih pomembnih
tekmovanj, se obseg sponzoriranja in endorsementov v povezavi z športniki, ki imajo največ
možnosti za uspeh, močno poveča.102
__________________________
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Poznamo različne pojavne oblike sponzorstva, različni avtorji sponzorstvo delijo na vrste po
različnih kriterijih. Capurro103 razlikuje med sponzorstvi podjetij, športnih dogodkov in
športnika posameznika. Če upoštevamo stališča sponzorja, Fischer104 sponzorstvo deli po
kriterijih števila strank v pogodbi, glede na način sponzorske pogodbe, na pogostost
sponzorskih povezav in doseg sponzorstva.
Ko se osredotočimo le na predmet sponzorstva, lahko izpeljemo tri osnovne pogodbene tipe:
osebno sponzorstvo, sponzorstvo ustanov in sponzorstvo projektov. Osebno sponzorstvo v
svojem bistvu predstavlja sponzoriranje posameznika, v našem primeru športnika. Pri
sponzorstvu ustanov, je po drugi strani predmet sponzoriranja ustanova zasebnega ali javnega
prava, najpogosteje društvo, zveza. Sponzorstvo projektov, pa je usmerjeno v sponzoriranje
določenega dogodka, prireditve. Jagodic ocenjuje, da je glede na predmet sponzorstva slednje
mogoče razvrstiti v naslednje kategorije: sponzorstva športne organizacije, športnika
posameznika, prireditelja in projekta. Tu velja kot posebno kategorijo omeniti tudi
endorsement.105
V primerih ko sponzor sponzorira določen športni klub, velja omeniti, da avtomatično ne
pridobi tudi pravice do trženja posamičnega športnika, ki je član tega kluba. Pri sponzoriranju
kluba sponzor pridobi pravico do uporabe s pogodbo določenih pravic intelektualne lastnine,
ki so v lasti kluba (npr. logotip), pri sponzoriranju posameznika, pa sponzoriranec sponzorju
omogoči uporabo posameznih atributov svoje osebnosti (ime, vzdevek in druge). Gre torej za
različni pravni razmerji, sponzor pa lahko podobo posameznika v primeru da sponzorira le
klub, trži le v primeru, da je posamezni športnik del svojih osebnostnih pravic izrecno
prenesel na klub ali pa v primeru da se v vsakem primeru posebej s tem strinja.106 Čeprav se v
sponzoriranju klubov skrivajo ogromne priložnosti za zaslužek, pa so ponavadi posamični
športniki tisti, ki klubu kot celoti dvigujejo tržno vrednost. Prav oni v veliki večini služijo na
račun denarnih nagrad svojih dosežkov, preko sponzorskih in endorsement pogodb. Iz tega
razloga se pravica do uporabe njihovih osebnostnih pravic ne podrazumeva sama od sebe,
ampak je mogoča le z dovoljenjem športnika in z ustreznim nadomestilom.107

__________________________
103
Capurro, I.,1993, str. 198.
104
Fischer V., 1995, str. 33.
105
Jagodic T., Doktorska disertacija, 2007, str. 39-40.
106
Lewis A., Taylor J., 2008, str. 1153-1154.
107
Blackshaw,I. S., 2005, str. 1-2.

32

3.2.1. Endorsement
Endorsement je institut, ki prihaja iz anglo-ameriškega sistema in za katerega v slovenščini
nimamo prevoda. Predstavlja promocijsko in marketinško orodje, ki izkorišča in temelji na
slovesu in dobrem imenu neke osebnosti. Njegov namen je neposredno reklamiranje
določenega proizvoda, pri tem pa hkrati ustvariti in promovirati povezavo med sponzorjem in
sponzorirancem v njuno skupno korist. Vsebina brez katere endorsement ne more uspeti, je
osebnost športnika, konkretneje določen atribut športnikove osebnosti. Znan športnik za
svojega poslovnega partnerja v reklamne namene nagovarja javnost in se pri tem zanaša na
svoj ugled, čast in slavo. Pri tem cilja na pospešitev prodaje določenega blaga ali sponzorjeve
storitve. Gre za kvazi sponzorsko razmerje, katerega temelj predstavlja dovoljenje za določen
način uporabe osebnostnih pravic športnika (glas, vzdevek, podoba), določenemu podjetju za
namene komuniciranja s potrošniki na trgu.108 Razlog, da gre za kvazi sponzorsko razmerje
najdemo v dejstvu, da športnik podjetje in njegove izdelke promovira le preko uporabe
produktov ali storitev podjetja in ne tudi z načini tipičnimi za sponzorske pogodbe (uporaba
logotipa na dresu in podobno).109
Sponzoriranec v razmerju endorsementa vedno nastopa kot fizična oseba, saj se razmerje
vzpostavi zaradi točno določenega športnika, ki naj s svojim ugledom izboljša tržni položaj
gospodarskega subjekta. Športnik v tem razmerju nastopa kot ambasador neke blagovne
znamke, pri čemer ni pomemben le njegov profesionalni uspeh, ampak tudi njegova osebna
privlačnost.110
Vprašanje, ki se pri tem pojmu pogosto pojavi je, ali lahko endorsement štejemo med obliko
sponzorske pogodbe ali pa gre za poseben pravni posel. Jagodic meni, da gre pri
endorsementu le za posebno pojavno obliko sponzorske pogodbe športnika posameznika, s to
razliko, da endorsement temelji na znani osebi in ne na skupini oseb, npr. športnemu klubu.
Oseba, ki nastopa pri endorsementu je lahko le fizična, pri sponzorski pogodbi pa tudi pravna.
V anglo-ameriškem sistemu je ta pojem sicer ločen od sponzorstva, ki je pojmovan kot
corporate sponsorship. Tudi v kontinentalnem sistemu je endorsement že pojmovan kot
posebna oblika sponzorstva in je kot taka posebej obravnavana. V avstrijski poslovni praksi se
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pod pojmom endorsement pojmujejo primeri, ko znan posameznik promovira in osebno
priporoča točno določen izdelek.111
Bistvena značilnost endorsementa je bolj oseben odnos strank kot pri navadnem sponzorstvu.
Sponzoriranec je pri endorsementu dolžan aktivno nastopati v javnosti, sponzor pa ima
pravico do uporabe njegove podobe. Pri promocijskih storitvah gre lahko za fotografiranje z
izdelki, promocijske dogodke, treninge, dobrodelne akcije in razna srečanja. Športnik se mora
s sponzorjevim proizvodom poistovetiti in ga promovirati v javnosti in medijih. Pri
endorsementu ne gre za pogodbo z mediji, pač pa za pogodbo, ki je podlaga oglaševanju, ki
ga podjetje nato izpelje prek medijev (oglasno sporočilo, plakat s športnikovo podobo, ipd.).
Takšne pogodbe se še posebej pogoste pri izdelkih, s katerimi športniki tekmujejo ali so z
njimi na drugačen način v neposredni povezavi.112
Endorsement je še posebej razvit v ZDA, kjer je Zvezna komisija za trgovino (ang. Federal
Trade Comission) sprejela osnovna pravila in njegovo definicijo, ki endorsement opredeljuje
kot oglasno sporočilo, ki odseva mnenja, prepričanja ali izkušnjo neke osebe, ki ni sponzor in
ki mu potrošniki lažje verjamejo.113 Poudarja se, da gre za odkrito mnenje in prepričanje
osebe, ki izdelek ali storitev s svojo osebnostjo reklamira. Športnik mora tako podpisati
izjavo, da izdelek resnično tudi uporablja.114
Endorsement in osebno sponzorstvo predstavljata dve sorodni, a različni obliki poslovnega
sodelovanja med športnikom in gospodarskim subjektom. Razlika med osebnim
sponzorstvom in endorsementom je najbolj opazna pri ekipnih športih, ko se le najbolj znani
športniki pojavljajo kot ambasadorji blagovnih znamk. Osebna sponzorstva so najbolj pogosta
pri športnikih individualnih športov, saj so športne ekipe dolžne upoštevati pravila trženja
ekipe kot celote, kar pomeni da so ti posamezniki pri pridobivanju osebnih sponzorjev bolj
omejeni. Izjema so tu največje zvezde, ki pogosto dobijo ponudbe endorsementa. Prednost
osebnega sponzorstva je zagotovo večja možnost prilagajanja aktivnosti trženja posameznemu
športniku in manjša odvisnost od rezultatov tekem, kot pri športnih kolektivih. Sponzorstva
klubov in zvez pa so praviloma tudi dražja.115
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Meje med osebnim sponzorstvom in endorsementom so še posebej zabrisane v primerih
športnikov, ki ne nastopajo na vrhunskem nivoju. Ti morajo svojim sponzorjem poleg
dovoljenja za uporabo atributov njihovih osebnostnih pravic pogosto dati na voljo še druge
usluge, ki bi že lahko sodile pod endorsement.116

4. Sponzorska pogodba
Ko je govora o vrhunskih športnikih, se slej kot prej srečamo s pojmom sponzorske pogodbe,
ki predstavlja mehanizem, prek katerega si stranki prizadevata doseči obojestransko, skupno
korist. Temelj sponzorske pogodbe predstavljajo osebnostne pravice, pravice intelektualne
lastnine ali sui generis pravice na športnih prireditvah.117
Pri pregledu tujih in naše zakonodaje lahko ugotovimo, da sponzorska pogodba še nikjer ni
celovito uzakonjena. Tudi definicija še ni enotno oblikovana, tako da bi učinkovito pokrila
vse bistvene elemente tega razmerja. Obstajajo različni pogledi na ureditev te pogodbe, od
definicije in poimenovanja, pa do različnega tolmačenja njenih posameznih pravnih
elementov.118

4.1. Definicija sponzorske pogodbe
Najbolj univerzalno sprejeto definicijo sponzorske pogodbe v mednarodni poslovni praksi
najdemo v Mednarodnemu kodeksu o sponzorstvu, ki ga je sprejela Mednarodna trgovinska
zbornica (v nadaljevanju MTZ). Sponzorsko pogodbo opredeli kot poslovni dogovor, s
katerim sponzor za obojestransko korist sponzorirancu zagotavlja financiranje ali drugo
podporo z namenom ustvariti pozitivno povezavo med sponzorjevo podobo, znamko,
izdelkom ali storitvijo in vrednoto sponzorstva (dogodek, aktivnost, organizacija, posameznik
ali prizorišče), v zameno za pravico do promoviranja te povezave in za zagotovitev
dogovorjenih koristi.119 Poudarek je na tem, da gre za poslovni dogovor in da imata stranki
skupne koristi od razmerja, za kar si morata tudi obe prizadevati. Po kodeksu je lahko sponzor
le pravna oseba, sponzoriranec pa pravna ali fizična oseba.120
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Sponzorsko pogodbo avtorji knjige Sports Law definirajo kot komercialni sporazum med
sponzorjem in sponzorirancem, na podlagi katerega sponzor spozrorirancu plača določeno
vsoto denarja (ang. sponsorship fee), priskrbi določene materialne stvari ali storitve (ang.
value in kind). V zameno je upravičen do promoviranja povezave s sponzorirancem, s čimer
povečuje zanimanje za svoje proizvode, storitve.121 Lagae definira sponzorsko pogodbo kot
poslovni sporazum med strankama, kjer sponzor upravičencu plača določeno vsoto denarja ali
mu priskrbi materialne dobrine, storitve, v zameno pa mu sponzoriranec da dovoljenje, za
komercialno izkoriščanje določenih njegovih osebnostnih pravic in povezave med njima.122

4.2. Pravna narava sponzorske pogodbe
Sponzorska pogodba ima korenine v anglo-ameriškem pravnem prostoru in vsebuje lastnosti
in sestavine, ki jo delajo drugačno od ostalih pogodb. Ta tip pogodbe se zelo hitro razvija,
zato bi prezgodnja kodifikacija lahko zavrla razvoj in pogodba v realnosti ne bi bila sposobna
izraziti svoje kompleksnosti in dinamike delovanja.123
To, da sponzorska pogodba ni zakonsko urejena v nobenem pravnem redu, predstavlja
poseben problem in izziv. Gre za zelo specifično pogodbo, ki je ni mogoče v celoti umestiti
pod kakšnega od že znanih nominatnih ali inominatnih tipov pogodb in v delih prevzema
rešitve iz obojih. Ne gre za tipsko pogodbo, zato se individualno presoja vsako posebej.
Verjetno od znanih pogodb sponzorska pogodba najbolj prevzema in se naslanja na licenčno
pogodbo, predvsem, ko je predmet pogodbe prenos uporabe pravic industrijske lastnine,
najpogosteje znamke športne organizacije. Kot uporabne se lahko pokažejo tudi določene
rešitve iz mandata, zakupa ali družbene pogodbe. Pri sponzorski pogodbi gre torej gre za nov
pravni posel, sestavljen iz več povezanih razmerij, zanjo pa je značilna notranja enotnost.124
Od drugih pogodb se sponzorska pogodba razlikuje tudi v načinu povezovanja strank, saj je
bistveno, da se z uresničevanjem pogodbe v javnosti ustvari povezava obeh strank in
prepoznavnost sponzorja. Posebnost pogodbe predstavlja tudi kavza pogodbe. Ta se veže na
posebno sponzorirančevo vrednoto, na način na katerega se izvršuje pogodba in na skupno
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sodelovanje strank. Ti elementi so značilni posebej za sponzorsko pogodbo in jo ločujejo od
drugih tipov pogodb.125

4.3. Vsebina in značilnosti sponzorske pogodbe
Sponzorska pogodba je dvo ali večstranska, konsenzualna, odplačna in komutativna pogodba.
Njen glavni predmet je prenos pravice uporabe vrednote sponzorstva na sponzorja in pravica
do uporabe določenega naziva. Tu gre večinoma za podelitev licence za uporabo znamke,
njenih naslovov in imen. Skupni interes strank je pri sponzorski pogodbi izražen veliko
močneje kot pri drugih obligacijskih pogodbah.126
Sponzorska pogodba je dvostransko obvezujoča, kar pomeni, da za stranki ustvarja vzajemne
obveznosti. Stranki morata pred sklenitvijo pogodbe dobro definirati medsebojne pravice in
obveznosti, da se izogneta morebitnim kasnejšim nesoglasjem. Sponzor v razmerju zagotovi v
pogodbi dogovorjena (materialna) sredstva, sponzoriranec pa kot protistoritev nudi svoje
usluge, kamor sodi opravljanje vseh vrst promocij za sponzorja. Obveznosti so največkrat
finančna sredstva in/ali stvarne dajatve. Ni sicer nujno, da sponzoriranec izvaja aktivnosti, saj
se stranki v pogodbi lahko dogovorita, da je dovolj tudi pasivno izvedena aktivnost. Pisna
oblika pogodbe ni nujna, a je priporočljiva zaradi naknadnega lažjega dokazovanja. Pogodba
praviloma vsebuje dogovor o obveznostih strank, določbe o ekskluzivnosti sponzorja, določbe
o spoštovanju poslovne tajnosti, zavarovanje in pogodbeno kazen, začetek veljavnosti in
trajanje pogodbe, predčasno prenehanje pogodbe, dogovor o medsebojnem reševanju sporov
in določitev pristojnosti sodišča.127
Splošne značilnosti sponzorske pogodbe, ki so vezane na vsebino pogodbe so: funkcionalna
heterogenost, njen praktični gospodarski pomen, dejstvo, da razmerij, ki jih pogodba ureja, ni
mogoče umestiti med katero od čistih tipov pogodb in dejstvo, da pogodba poleg bistvenih
sestavin vsebuje tudi pomožne. Kar dela sponzorsko pogodbo posebno, je način njenega
uresničevanja. Pomembno je namreč, da se obe stranki pojavljata v medijih, kar v javnosti
ustvari povezavo sponzorja in sponzoriranca. Od sponzorja samega pa je odvisno, v kolikšni
meri bo v javnosti aktiven pri uveljavljanju svojih pravic iz pogodbe.128
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Za sponzorja je pogosto zelo pomemben tudi položaj ekskluzivnosti v povezavi s
sponzorirancem, kar mu omogoči, da se ga na trgu loči od ostalih akterjev na istem
poslovnem področju.129

4.3.1. Stranki sponzorske pogodbe
Specifičnost sponzorske pogodbe katere stranki sta sponzoriranec in sponzor, izhaja tudi iz
lastnosti strank. Pri obeh strankah gre lahko za fizično ali pravno osebo, na obeh straneh pa je
lahko udeleženih več oseb. Sponzor se največkrat pojavlja kot gospodarski subjekt, npr.
športna organizacija ali podjetje. Pri sponzorjih pa poznamo tudi več pogodbenih položajev glavni in generalni sponzor, sponzor posamezne reprezentance, uradni dobavitelj,
opremljevalec.130
Sponzoriranec se lahko pojavlja kot posamičen športnik, športno moštvo, klub, panožna
športna zveza, sklad, Olimpijski komite, pa tudi kot trener. Njegove obveznosti lahko
sklenemo v tri sklope – odstop pravic, storitve ki jih nudi in njegova prizadevanja. Običajno
je, da potencialni sponzorji v sklenitev pogodbe poskušajo pritegniti bolj uspešne in znane
športnike, saj se takrat ponavadi njihov vložek bolj obrestuje.131

4.3.2. Predmet pogodbe
Zakonodaja predmeta sponzorske pogodbe ne omejuje, kar pomeni, da bo ta lahko od primera
do primera različen. Predmet sponzorske pogodbe večinoma predstavlja subjekt ali objekt, ki
ga lahko sponzor izkorišča za svoje (reklamne) namene, oziroma pravica, ki jo sponzor
pridobi. V primeru, da je sponzoriranec fizična oseba, je predmet pogodbe atribut športnikove
osebnosti, njegov imidž. Če gre za pravno osebo (npr. klub ali športna zveza), je lahko
predmet pogodbe tudi skupina oseb (športno moštvo) ali objektov (prostori, športne dvorane,
oprema), ki lahko služijo za reklamiranje sponzorja prek pojavljanja njegovega imena in
prepoznavnih znakov.132

4.3.3. Ekskluzivnost
Pojem ekskluzivnosti je praviloma vezan na osebo sponzorja. Vsak sponzoriranec ima
načeloma lahko več sponzorjev, vendar si lahko posamični sponzor s pogodbo zagotovi
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poseben položaj, ki mu zagotavlja, da je na določenem področju edini, ki ima pogodbo z
določenim športnikom. Ekskluzivnost je možna pri blagovni znamki, registrirani dejavnosti
sponzorja, določeni vrsti produktov itd. Problem lahko nastane, ko se ekskluzivnost nanaša na
celotno dejavnost sponzorja. Če imajo ostali sponzorji široko paleto registiranih dejavnosti,
sponzoriranec tako ne more skleniti pogodbe z drugim sponzorjem, ki bi imel v sodnem
registru vpisano katero od dejavnosti, ki je že zajeta v pogodbi. Sponzoriranec stremi k temu,
da je polje ekskluzivnega sponzorja čim ožje, sponzor pa seveda želi nasprotno. Takšnim
problemom se je mogoče izogniti tako, da se v pogodbi natančno določi, v katerem elementu
si sponzor pridobi položaj, ki ga kot tak edini lahko izkorišča.133
Ekskluzivnost lahko zajema različne načine komercialne uporabe, posamezne identifikacijske
elemente osebnosti, blago ali storitve, teritorij ali časovno obdobje. Če štejemo, da ima
ekskluzivnost tako kot dovoljenje za komercialno izkoriščanje osebnosti le naravo privolitve,
učinkuje le med strankama, ne tudi nasproti tretjim. Upravičenec (sponzor) tako lahko v
primeru kršitve uveljavlja le obligacijskopravne zahtevke proti posamezniku, ne more pa
uveljavljati neveljavnosti dovoljenja kasneje danega tretji osebi. Če pa priznamo možnost
konstitutivnega prenosa osebnostnih pravic, bi to pomenilo, da bi na sponzorja lahko prešlo
izključno upravičenje do komercialnega izkoriščanja posameznikove osebnosti tudi nasproti
tretjim. Športnik tako po izključnem prenosu ne bi mogel naprej prenašati pravic za
izkoriščanje tudi na druge osebe, saj tak naknadni prenos ne bi bil veljaven, saj bi posameznik
prenašal pravice, ki jih nima več. Ekskluzivnost takšne vrste, bi za sponzorja zagotovo
pomenila bistveno večjo varnost naložbe.134

4.4. Kršitve pogodbe
Kodeks MTZ v 3. členu navaja kršitve, ki so v nasprotju s temeljnimi načeli poštenega
sponzorstva. Sponzorji in sponzoriranci se morajo pri svojem ravnanju izogibati vnašanja
zmede in ponarejanja. Še posebej občutljivo je vprašanje posnemanje drugega sponzorja, kar
posledično lahko povzroči zmedo na trgu. Med pogostejše kršitve pa spada tudi marketing iz
zasede. Zaradi športa kot izredno specifične panoge, je vse mogoče potencialne kršitve v
pogodbi težko zajeti. Do kršitev lahko namreč pride tudi z ravnanjem športnika, ki bi okrnilo
ugled sponzorja, predvsem v primerih jemanja nedovoljenih poživil. Med pogostejšimi
_______________________
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kršitvami so tudi primeri, ko se športnik ne drži dogovorjenih javnih nastopov ali krši
ekskluzivnost sponzorske pogodbe.135

4.4.1. Marketing iz zasede (ang. ambush marketing)
Marketing iz zasede je ena tipičnih kršitev pravic iz sponzorske pogodbe. Kršitelj (ki ni
stranka pogodbe) s svojim ravnanjem želi ustvariti vtis o sponzorski povezavi s
sponzorirancem, kar vpliva na potrošnike, ki si na podlagi tega ustvarijo napačno predstavo o
tem kdo v resnici podpira športnika. Ta tretja oseba poskuša z različnimi taktikami ustvariti
vtis, da je "del dogodka" in na ta način pridobiti koristi, povezane z ugledom športne
prireditve ali športnika, brez poprej pridobljenega dovoljenja. Kodeks MTZ določa, da noben
subjekt ne sme dajati vtisa, da je sponzor prireditve ali medijskega pokrivanja prireditve, ne
glede na to ali je prireditev sponzorirana ali ne, če ni uradni sponzor prireditve ali medijskega
pokrivanja. Dejanje marketinga iz zasede praviloma stori oseba, ki nima pogodbenega
razmerja s strankama sponzorske pogodbe, teoretično pa lahko dejanje stori tudi drug
sponzor. Kršitelj deluje brez dovoljenja in lahko krši zaščiteno pravico s področja
intelektualne lastnine, pa tudi konkretno osebnostno pravico športnika. Kršitev se praviloma
izvrši z oglaševanjem, reklamiranjem in ni vezana le na prireditveni prostor športnega
dogodka. Ogrožena je lahko pravica, ki je predmet sponzorske pogodbe ali osnovna pravica
sponzoriranca (avtorska pravica, osebnostna pravica). Najbolj problematično je ustvarjanje
vtisa povezave s sponzorirancem v javnosti, čeprav takšna povezava v resnici ne obstaja.136
Ko se podjetje povezuje z dogodkom ali športnikom, brez dejanske povezave z obema, to
zmanjša vrednost pravic tistega, ki je zanje dejansko (drago) plačal. Ekskluzivne pravice, ki
jih je sponzor pridobil, to kvaliteto izgubijo takoj, ko jih prične uporabljati tudi kršitelj. Tako
dejanje lahko prepoznamo kot nezakonito, če podjetje uporablja grafične elemente oz.
zaščiteno izrazoslovje dogodka ali športnika. V tem primeru se lahko vrednost pravic zmanjša
tudi, če lastnik nima ustreznih možnosti za ukrepanje.137
V Sloveniji je pogost primer marketinga iz zasede proti Olimpijskemu komiteju Slovenije. To
prispeva k zmanjševanju vrednosti njegovih pravic in posledično je znesek denarja, ki se ga
nameni vrhunskemu športu manjši. Slovenska zakonodaja bi takšna dejanja presojala po
pravilih odškodninskega prava, kar predstavlja problem, saj bi bilo zelo težko izkazati nastalo
______________________
135

Jagodic T., Doktorska disertacija, 2007, str. 300.
Bergant Rakočević V., Ilešič M., Grilc P. in drugi, 2008, str. 218.
137
Jagodic T., Doktorska disertacija, 2007, str. 288.
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škodo. Tu bi bolj primerne in življenjske odgovore lahko dala sodna praksa in strokovne
institucije kot so Oglaševalska zbornica Slovenije in Društvo za odnose z javnostmi.138

_________________________
138

Bolcar B., 2012, dostopno na: http://www.delo.si/mnenja/blog/ne-uradni-sponzor-in-skok-iz-zasede.html
(10.2.2018).
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5. Zaključek
Športnike se danes vedno boj uporablja pri trženju raznih izdelkov in storitev, pri čemer se
posega v njihove osebnostne pravice. Po tradicionalnem pogledu na osebnostne pravice, so v
ospredju

njihova

negativna

vsebina,

nepremoženjska

narava,

neprenosljivost

in

nepodedljivost. Komercializacija pa nasprotno poudarja njihovo pozitivno vsebino, ko lahko
posameznik po svoji volji da dovoljenje za poseg v te pravice in v zameno dobi določeno
materialno nadomestilo.
Glede dovoljenja za komercialno izkoriščanja športnikove osebnosti lahko zagotovo trdimo,
da translativni prenos osebnostne pravice ni dopusten. Danes prevladuje mnenje, da ima
dovoljenje naravo privolitve, ki učinkuje le med posameznikom (športnikom) in
upravičencem (sponzorjem). Vseeno pa se pokaže potreba po intenzivnejšem razpolaganju z
osebnostnimi pravicami, ki bi dale upravičencu v razmerju nekoliko več moči. Kot
sprejemljiva možnost se ponudi oblika konstitutivnega prenosa določenih upravičenj. Ta se
nanašajo na posameznikov imidž, ki je predmet komercialnega izkoriščanja, posamezna
upravičenja pa ostanejo predmet matične osebnostne pravice.
Športniki se zaradi dejstva da gre za javne osebnosti pogosto soočajo s kršitvami njihovih
osebnostnih pravic. Te so lahko povzročene s strani medijev, njihovih sponzorjev ali tretjih
oseb. S kršitvami jim je lahko povzročena premoženjska škoda, pri posegu v najbolj temeljne
osebnostne pravice, ko so s kršitvijo prizadeti ugled, zasebnost in osebna svoboda, pa jim
nastane tudi nepremoženjska škoda.
Sponzorstvo predstavlja način izkoriščanja osebnostnih pravic športnika in ga lahko
razumemo kot nov pravni posel, ki ga sestavlja več povezanih pravnih razmerij.
Sponzoriranec in sponzor skleneta sponzorsko pogodbo, s katero se zavežeta medsebojno
sodelovati, za dosego skupnih ekonomskih ciljev. Sponzor s finančno podporo ali storitvami
sponzorira določeno osebo, prireditev ali projekt na športnem področju, sponzoriranec pa v
zameno izvede določene aktivnosti, ki bodo podprle tržno komunikacijo sponzorja. Glavni
predmet pogodbe je prenos pravice uporabe vrednote sponzorstva, na sponzorja.
Posebno obliko sponzorske pogodbe predstavlja endorsement. Gre za razmerje, ki je vezano
na fizično osebo športnika kot sponzoriranca. Športnik v tem razmerju nastopa kot ambasador
neke blagovne znamke in aktivno v javnosti promovira sponzorjeve izdelke ali storitve.
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