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Ljubljana, 15. 11. 2018 

ZADEVA 

Predlogi sprememb zakonodaje relevantne za področje športa    

 

 

I.) DAVČNO PODROČJE 

 

1.) Zakon o dohodnini 

 

a) Določba 142. člena ZDoh-2 opredeljuje naslednje: 

 

X. NAMENITEV DELA DOHODNINE 

 

142. člen 

(namenitev dela dohodnine za donacije) 

 

    (1) Rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od 

dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-

koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. 

    (2) Za splošno-koristne namene po tem členu se štejejo humanitarni nameni (vključno 

z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, 

dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru 

dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje 

navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na 

podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali 

določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz 
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prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so 

pravne osebe javnega prava. 

    (3) Vlada določi podrobnejši način izvajanja prvega odstavka tega člena in objavlja seznam 

upravičencev do donacij po tem členu. 

 

Osnovni cilj spremembe 142. člena ZDoh-2, ki jo je Olimpijski komite Slovenije - Združenje 

športnih zvez že in jo bo ponovno predlagal, je, da bi se za različne v tem členu opredeljene 

namene, za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in 

reprezentativnih sindikatov, uveljavljeni delež do 0,5% odmerjene dohodnine povišal na 1% 

odmerjene dohodnine.  

 

b) Oprostitev plačila dohodnine za denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih 

igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, ki jih športniku izplača Olimpijski komite 

Slovenije - Združenje športnih zvez 

   

Da bi našim vrhunskim športnikom tudi v prihodnje omogočili doseganje vrhunskih športnih 

rezultatov in s tem promoviranje države Slovenije v mednarodni javnosti, kar je vsekakor 

neposredno povezano tudi z višino finančnih sredstev, ki jih država namenja področju športa, 

predlagamo naslednjo dopolnitev ZDoh-2: 

 

V 31. členu Zakona o dohodnini naj se na koncu točke 5 doda naslednje besedilo »in od 

denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih 

prvenstvih, ki jih športniku izplača Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih 

zvez«. 

 

2.) Zakon o davku od srečk (Ur. l. RS št. 63/13) 

 

Zakon je bil sprejet leta 2013 po nujnem postopku kot eden od ukrepov za izhod iz finančne 

krize. Vlada RS kot predlagateljica zakona je v svojem gradivu zapisala, da nujni postopek 

predlaga zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, kar je bilo 

povezano z rebalansom proračuna za leto 2013. Vlada RS je še zapisala, da se z Zakonom o 

davku od srečk sledi tudi cilju doseganja javnofinančne konsolidacije z zagotavljanjem 

dodatnih proračunskih virov, kar naj bi bilo nujno za čimprejšnji izhod iz krize – kot poglavitni 

cilj sprejetja zakona je bilo navedeno zagotavljanje novega vira financiranja državnega 

proračuna. 

 



 

Predlog OKS-ZŠZ: Ker je Republika Slovenija po finančno-gospodarskih kazalnikih izšla iz 

krize in ker je javnofinančno stanje trenutno konsolidirano, na kar kaže tudi sproščanje 

številnih ukrepov, sprejetih v času krize (sproščanje omejevalnih ukrepov na področju plač 

javnih uslužbencev, spremenjeni dohodninski razredi,…), predlagamo, da Zakon o davku 

od srečk preneha veljati, saj gre za enega od zakonov, ki je bil sprejet v času in zaradi 

krize in tako trenutno ni več potreben. 

 

II.) ZAKON O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 

 

Ker je predlog zakona o fundaciji za financiranje športnih organizacij v veliki večini že bil 

usklajen in ker tudi nov Zakon o športu predvideva določene spremembe pri poslovanju 

Fundacije za šport, pozivamo, da se zakon o fundaciji za financiranje športnih organizacij 

v najkrajšem možnem času posreduje v sprejem na Vlado RS in nato naprej v 

parlamentarni postopek.     

 

III.) ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV 

 

Trenutno veljavni Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 23. členu 

določa, da je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotovljeno plačilo predhodnih in 

obdobnih zdravstvenih pregledov za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih 

nacionalnih panožnih športnih zvez. Čeprav je bilo s predstavniki Ministrstva za zdravje že 

večkrat, nazadnje tudi v postopku sprejemanja novega Zakona o športu, dogovorjeno, da se 

bo predhodno navedena določba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, ki določa plačilo predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov za športnike, 

ustrezno implementirala tudi v Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni, kar bi izvajanje tovrstnih zdravstvenih pregledov šele dejansko omogočilo, to 

še vedno ni bilo narejeno, čeprav je določba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju »stara« že skoraj 10 let. Prosimo in pozivamo ministra za zdravje k čim 

prejšnjem sprejemu že usklajenih sprememb Pravilnika za izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki bodo omogočile realizacijo veljavnih določb 

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju glede plačila predhodnih 

in obdobnih zdravstvenih pregledov za športnike.       

 

 

 

 

 



 

IV.) DOPLAČILNA OZ. PRILOŽNOSTNA POŠTNA ZNAMKA (primerljivo z 

Gasilsko zvezo Slovenije in Rdečim križem Slovenije) 

 

Za sistemsko podporo slovenskemu športu Olimpijski komite Slovenije - Združenje 

športnih zvez predlaga uvedbo doplačilne oz. priložnostne poštne znamke, katere 

sredstva bi bila namenjena Fundaciji za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij 

pri Olimpijskemu komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez, podobno kot je to pri 

Gasilski zvezi Slovenije in Rdečemu križu Slovenije.  

 

a) Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05-UPB1) določa 

 

44. člen 

(financiranje gasilstva) 

(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz: 

1.      proračuna Republike Slovenije in občine; 

2.      sredstev zavarovalnic in gospodarskih družb; 

3.      dohodkov iz lastnih dejavnosti; 

4.      prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb. 

(2) V skladu s tem zakonom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti 

gasilskih društev in zvez, ki so pomembne za razvoj gasilstva. 

(3) V mesecu požarne varnosti mora posameznik ali pravna oseba v poštnem prometu 

od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, 

časopise in revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze Slovenije za izenačevanje 

materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu, ki ga 

obračuna organizacija, ki opravlja poštni promet. Višino prispevka, način in čas 

obračunavanja in plačevanja ter morebitne oprostitve določi vlada. 

 

b) Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10) določa 

 

28. člen 

V Tednu Rdečega križa in v Tednu solidarnosti mora pravna oseba ali posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, 

železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ali opravlja dejavnost PTT, obračunati 

fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo njihove storitve, prispevek v korist 

Rdečega križa Slovenije. Prispevek se obračuna od vsake prodane vozovnice, oziroma 

od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, 

časopise in revije. 



 

 

Vlada Republike Slovenije določi višino prispevka iz prejšnjega odstavka, način plačevanja in 

obračunavanja ter morebitne oprostitve. 

 

Ker smo se o uvedbi doplačilne oz. priložnostne poštne znamke kot prispevku za podporo 

športnikom iz socialno šibkih okolij dogovarjali že v postopku sprejemanja novega Zakona o 

športu, česar pa potem zaradi časovne stiske in poslovniških pravil Državnega zbora RS 

nismo uspeli umestiti v zakon, predlagamo, da se doplačilna oz. priložnostna poštna 

znamka kot prispevek za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij umesti v nov 

zakon o fundaciji za financiranje športnih organizacij. Sredstva iz doplačilne oz. 

priložnostne poštne znamke bi bila namenjena Fundaciji za podporo športnikom iz socialno 

šibkih okolij pri Olimpijskemu komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez, za znamko pa bil 

bilo potrebno doplačati v s strani Evropske komisije določenem  Evropskem tednu športa, to 

je od 23. 9. do 30. 9. vsako leto. 

 

V.) VISOKO ŠOLSTVO 

 

Večkrat smo že predlagali, da se v visokošolske študijske programe na fakultetah ponovno 

uvede predmet športne vzgoje kot obvezen predmet, saj je s številnimi raziskavami 

dokazano, da je mladina vedno manj telesno aktivna. 

 

 

 


