Spoštovani svetniki Državnega sveta Republike Slovenije,
Sem Rožle Prezelj, trikratni olimpijec v skoku v višino, po izobrazbi sem
diplomiran pravnik, trenutno pa opravljam funkcijo Varuha pravic športnikov ter
sem doktorski študent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Kot vsak pravnik vem, da pravni red Republike Slovenije predvideva vrsto
institutov, ki so namenjeni zaščiti državljanov in pravnega reda Republike
Slovenije pred posameznimi neustavnimi zakonskimi določbami ter da v
primeru Zakona o športu veto ni niti edino, niti ne najprimernejše sredstvo
za zaščito športnikov pred potencialno neustavnostjo posamične določbe.
O ustavnosti zakona lahko kasneje odloča ustavno sodišče. Prav tako pa se lahko
posamezne določbe, v kolikor se v teku uporabe zakona izkažejo za neprimerne,
le te naknadno spremenijo, dopolnijo…
Kot športnik sem prepričan, da si slovenski šport po 19 letih in izjemnih športnih
dosežkih v tem obdobju zasluži nov, moderen zakon, ki bo predvsem mladim
generacijam športnikov omogočil pogoje in konkurenčno športno okolje, da bodo
lahko izkoristili svoj potencial in v prihodnje za Slovenijo osvajali odličja na
največjih tekmovanjih.
V tem duhu novi Zakon o športu prinaša športnikom vrsto potrebnih ukrepov,
kot je možnost brezplačne uporabe javne športne infrastrukture, zagotavljanje
enakosti in transparentnosti pri sofinanciranju programov športa s strani države
in lokalnih skupnosti. Prav tako zakon zagotavlja statusne pravice športnikov,
med katerimi je zagotovo najpomembnejša skrb za zdravstveno varstvo
športnikov in ukinjanje nadomestil za mlade športnike ob prestopu iz društva v
društvo. Ne nazadnje pa zakon prinaša podlago za programe dvojne športnikove
kariere, s katero bodo športniki dobili možnost prekvalifikacije po zaključku
športne poti v nov poklic, s čimer jih bomo obvarovali pred socialnimi problemi.
To je le nekaj ukrepov, brez katerih bi slovenski športniki ostali, če Zakon o
športu zaradi veta ne bi začel veljati.
Menim, da je v tem trenutku Zakon o športu, za slovenski šport in športnike, tako
pomemben, da je potrebno interese posameznikov oz. posameznih interesnih
skupin podrediti nacionalnim interesom celotnega športa…
Zakon o športu bomo lahko vedno spremenili, nikoli pa ne bomo mogli
spremeniti dejstva, da zakona nismo sprejeli in s tem v negotovost
postavili usode generacij mladih športnikov, ki so za preživljanje prostega
časa izbrali šport in ne ulice…
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