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Spoštovana ministrica prof. dr. Simona Kustec,
Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez smo v minulih dneh že izrazili podporo vladi Republike
Slovenije, ki kljub zaustavitvi večine sistemov v državi, tokrat niste pozabili na šport in ste storili vse kar je bilo v vaši
moči, da ga kar največ ohranite v neokrnjeni obliki. Športniki in športnice ter vsi, ki delamo v športu bomo dosledno
upoštevali ukrepe in storili vse, da se čimprej povrne kvaliteta našega bivanja v najširšem pomenu besede. Ob sprejetih
ukrepih in spoštovanju le teh pa ne moremo mimo posledic, ki jih bo ta epidemija pustila dolgoročno tudi v športu. Izpad
organiziranega rekreativnega športa je širši družbeni problem, saj športna vadba pomembna naložba v naše zdravje,
prav tako je vrhunski šport postavljen pred velik izziv ustreznega razvoja in mednarodno konkurenčnost. Zato se v luči
napovedi novega paketa ukrepov za odpravo posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (PKP6) obračamo na Vas,
da za vsaj delno povrnitev slovenskega športa v stanje pred epidemijo sprejmete ukrepe, ki bodo zagotovili sredstva za
delovanje športnim organizacijam ter v čim večji meri ohranili oziroma povrnili obstoječe vire prihodkov.
Predlagani ukrepi za podporo športu:

1.

Za kategorizirane športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, je
testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) brezplačno

Športniki so pri udeležbi na mednarodnih tekmovanjih podvrženi stalnemu testiranju na prisotnost SARS-CoV-2
(COVID-19) kar predstavlja nezanemarljiv strošek za športne organizacije, ki ga pri svojem delovanju niso mogli vnaprej
načrtovati in nimajo ustreznih virov za pokrivanje le tega. Mednarodne športne zveze so uvedle protokole z namenom
preprečevanja širjenja na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki zahtevajo obvezno testiranje na samih športnih dogodkih,
obenem pa so testiranja obvezna tudi za prehajanje meje in vračanje v domovino.

2.

Sponzorstva

Sponzorji oziroma gospodarstvo je veliki podpornik slovenskega športa. V času nižanja stroškov v podjetjih, bo za
slovenski šport ključnega pomena, da se sredstva sponzorstev ohrani v čim večji meri. Zato predlagamo ukrepe, ki bi
predstavljali po našem mnenju spodbudo sponzorjem na davčnem področju, na podlagi katere bi sponzorstva lahko
obstala v večji meri. Prav tako bi predlagali olajšavo za prejemnike sponzorstev. Oprostitev plačila davka od dohodkov

pravnih oseb za leto 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva. Prav tako naj bodo odhodki pri dajalcu sponzorstva
davčno priznani v višini 3-kratnika danega sponzorstva.

3.

Oprostitev plačila najemnin športnih objektov in povračilo izpada zaprtja športih objektov

Kot je bilo določeno že v 94. členu Zakona interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih
posledic pozivamo, da se ponovno uvede oprostitev plačila najemnin športnih objektov v času nekoriščenja le teh.
Obenem se naj predvidi ukrepe, ki bodo nadomestili izpad najemnin zasebnim lastnikom športnih objektov, ki z
omejitvijo dejavnosti ne morejo oddajati prostorov za športne aktivnosti.

4.

Subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev

Za športne organizacije predstavlja nakup zaščitnih sredstev (mask, razkužil) in plačevanja kadra za izpolnjevanje vseh
zahtev znaten strošek, ki ga mnogo športnih organizacij le s težka pokriva. Pozivamo, da se predvidi objava javnega
poziva za subvencioniranje nakupa zaščitne opreme po zgledu Javnega podjetniškega sklada in zagotovi opremo za
ustrezno varnosti športnikov in športnic in varnega delovanja v času epidemije COVID- 19 oz. po njej kot preventiva
pred ponovnim širjenjem virusa.

5.

(So)financiranje kadra za izvajanje preventivnih ukrepov širjenja koronavirusa

Športne organizacije so že v delovanju v normalnih pogojih kadrovsko podhranjene. Delovanje športnih organizacij
skladno z priporočili in navodili NIJZ in skladno z ukrepi Vlade RS pa prinaša še dodatne kadrovske težave. Zato
pozivamo, da se predvidi ukrep za (so)financiranje kadrov za pomoč pri izvajanju preventivnih ukrepov širjenja
epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v športnih objektih. Lastniki športnih objektov namreč kadra za izvajanje
preventivnih ukrepov nimajo in za njih prav tako to predstavlja strošek, ki ga niso sposobni pokrivati.
Pomembno je, da so poleg predlaganih ukrepov za šport, do vseh ukrepov za povračilo izplačanega nadomestila plače
in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene ter finančno pomoč samozaposlenim upravičeni tudi
delujočim v športnih organizacijah.

V želji sprejema navedenih predlaganih ukrepov in pričakovanju vašega odziva Vas lepo pozdravljam.

Bogdan Gabrovec
predsednik

V vednost:
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, tehnologijo in regionalni razvij
- dr. Mojca Doupona, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorat za šport
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