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Ljubljana, 5. 4. 2020

Spoštovani! Dragi moji športni prijatelji!
V zadnjih tednih smo soočeni z dogajanji, ki smo jih pred tem lahko spremljali zgolj v kakšnem fikcijskem filmu ali knjigi.
Pandemija koronavirusa (COVID-19) nam vsak dan prinese nova spoznanja. Ne zgolj o zdravstvenem vidiku ampak
žal tudi o konkretnih posledicah, ki jih le-ta ima na celotno družbo in s tem seveda tudi na naš šport.
Ko se nam je še pred kratkim zdelo nemogoče, da bi lahko karkoli vplivalo na izvedbo olimpijskih iger, je korona virus
povzročil prestavitev le-teh na naslednje leto. Enaka ali podobna usoda je doletela tudi druga tekmovanja. Ustavile so
se tudi vse ostale športne aktivnosti. Zaprle so se dvorane, štadioni, bazeni. V skrbi za zdravje športnikov in športnih
delavcev ter vseh vključenih je bil to nujen ukrep, za katerega smo se na OKS-ZŠZ zavzeli med prvimi. Zdravje
udeležencev športnih dogodkov in aktivnosti mora vedno ostati na prvem mestu. Odločitev za tak ukrep ni bila težka.
Smo se pa hkrati vsi, ki delamo v športu, zavedali kaj takšna prekinitev, še posebej, če traja dolgo časa, pomeni za
šport v celoti. Kaj to pomeni za športnika, za trenerja, za športno društvo, športno zvezo. Praktično čez noč smo ostali
brez možnosti opravljanja naše osnovne dejavnosti, ki mnogim pomeni tudi vir preživetja.
Zato smo se na OKS-ZŠZ, krovni športni organizaciji v Republiki Sloveniji, ki povezuje in usklajuje interese na področju
športne sfere, v partnerstvu z državo in gospodarstvom, takoj odgovorno odzvali in se odzivamo na razmere. Naš načrt
je, da konstruktivno pristopimo k oblikovanju in sprejemanju državnih ukrepov, ki bodo pomagali ublažiti izpad prihodkov
športnih organizacij od sponzorjev in drugih podpornikov športa, članov športnih društev (športnikov vseh starosti in
kategorij) ter obiskovalcev športnih prireditev po epidemiji. Menimo, da bomo le z enotnim, celovitim in hitrim odzivom
lahko pripomogli k premostitvi težav športnih organizacij, športnikov in športnih delavcev ter s tem pomagali zagotoviti
nadaljevanje delovanja športa, kot smo ga poznali do sedaj.
Od vsega začetka epidemije smo v stalnem kontaktu z resornim ministrstvom in nekaterimi drugimi člani Vlade. Zato
smo jim takoj v začetku priprav interventnih zakonov posredovali tudi naše predloge ukrepov, ki so nujni za podporo
športnim delavcem, poklicnim športnikom ter športnim organizacijam. V prvi sveženj interventnih ukrepov je bil tako
vključen predlog, da se med upravičence za odlok plačila kredita umesti tudi društva, medtem ko ukrep podpore za
zaposlene v društvih in samozaposlene delavce v športu v prvem svežnju še ni bil sprejet. Pred začetkom priprave
prvega t.i. “mega” zakona je na Vlado RS, Državni zbor in Državni svet OKS-ZŠZ naslovil predlog ukrepov za reševanje

krizne situacije v športu - (klikni na povezavo!) ter pred pripravo drugega zakona predlog ukrepov za normalizacijo
športa po koncu epidemije. - (klikni na povezavo!). Prav tako smo na OKS – ZŠZ, na pobudo nekaterih pomembnih
sponzorjev slovenskega športa, preko Kluba sponzorjev OKS – ZŠZ, predvideli ustanovitev iniciative, ki bo skušala
združiti poglede, predloge in mnenja različnih sponzorjev slovenskega športa in ohraniti sredstva, ki jih namenjajo za
slovenski šport.
Naša prizadevanja so bila vsaj v prvi fazi sorazmerno uspešna. Tako športne organizacije niso bile izpuščene pri pravici
do povračila izplačila nadomestila plače delavcem na čakanju, oprostitve plačila prispevkov za socialna zavarovanja in
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Samozaposleni v športu pa so deležni oprostitev
plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja in upravičeni do izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka. Prav tako
lahko športne organizacije zaprosijo za odlok plačila kredita. Pred nami pa je druga faza, ki bo ključna za zagotovitev
podpore blaženja posledic neizvajanja dejavnosti športnih organizacij nedoločeno dolgo.
Sodelavci na OKS – ZŠZ, kot tudi jaz osebno, se trudimo, da vas o dogajanju sproti obveščamo in, glede na možnosti,
tudi vključujemo. Pa vendar je, zaradi hitrosti dogajanja, to prav v vseh primerih težko zagotoviti. Zato pričakujem vaše
razumevanje, saj je potrebno zaradi hitrega odzivanja na situacijo v sodelovanju z državo včasih prevzeti odgovornost
in odločiti o določenih zadevah brez širšega posvetovanja in obveščanja. Če kdaj, moramo ravno zdaj v športu stopiti
skupaj in se spomniti naših vrednot in vrlin, ki temeljijo na solidarnosti, kreativnosti, odločnosti in fleksibilnosti.
Vse našteto pa ne sme vplivati na našo enotnost. OKS-ZŠZ namreč razumem kot veliko družino, katere člani smo si
zelo različni ampak združeni v ljubezni do športa. Zato prejmite moje pismo z iskreno željo, da ostanemo enotni kljub
naši različnosti ter poenotimo svoja prizadevanja in kot ekipa pristopimo do države. Pozivam vas, da mi tudi v tej
situaciji zaupate kot ste mi z izvolitvijo za predsednika OKS – ZŠZ ter tudi z vašim odzivom na moje pismo
potrdite vašo podporo našim skupnim prizadevanjem.
Če želite deliti kakršna koli mnenja, informacije ali predloge, me lahko pokličete ali pišete na info@olympic.si. S
sodelavci na Olimpijskem komiteju Slovenije bomo storili vse za dobrobit slovenskega športa v najširšem pomenu
besede.
Ostanite zdravi.
Športni pozdrav!
Bogdan Gabrovec,
predsednik
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