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ZADEVA

Izjava vrhunskih športnikov – olimpijcev in prejemnikov medalj na
največjih mednarodnih tekmovanjih, glede Zakona o športu (ZŠpo-1), EPA
1691-VII
Spoštovani državni svetniki,
Na vas se obračamo pred odločanjem o predlogu odložilnega veta na Zakon o športu in sicer bi
vam radi sporočili naše neposredno mnenje saj ne bi radi, da se mnenje predlagatelja
odložilnega veta razume kot enotno mnenje športnikov.
Naše mnenje o Zakonu o športu pa je naslednje. Prenovljen je bil po skoraj 20 letih, kar veliko
pove o aktualnosti. Vsebuje vrsto dobrih sistemskih rešitev za izboljšanje položaja vrhunskih in
drugih športnikov v različnih obdobjih športnikove kariere, ki so bile izoblikovane skozi leta in
vpeljane v zakon na podlagi veliko usklajevanj. Z zakonom bo tako ustrezno nadgrajen
obstoječi sistem statusnih pravic za športnike, da bodo lahko med kariero lažje pridobili
ustrezno izobrazbo, da se bodo lahko zaposlovali na različnih ravneh v času kariere in da bodo
lahko lažje prešli v drugo kariero po zaključeni športni karieri. Zakon prav tako opredeljuje
pogoje za izjemne pokojnine za najzaslužnejše posameznike, ki so jih zaradi izjemnih uspehov
tudi zaslužili. Našteli smo samo nekaj od konkretnih novosti.
Zavedamo se, da kakor vsak drug zakon, tudi ta, ne rešuje idealno popolnoma vseh zadev
znotraj športa in da tudi pogledi na sprejete zakonske rešitve niso enaki. Radi pa bi izrazili
mnenje, da je zakon kot celota za športnike dober in velik korak naprej od obstoječe ureditve ter
da bi morebitno ne-sprejetje bilo zelo slaba rešitev za športnike, ki bodo posledično zopet morali
nedoločno dolgo čakati na ustrezno ureditev njihovih pravic, za katere si že vrsto let
prizadevamo.
S spoštovanjem,
V postopku usklajevanja smo v okviru Kluba Slovenskih Olimpijcev sodelovali številni vrhunski
športniki – olimpijci in prejemniki medalj na največjih mednarodnih tekmovanjih in ostali aktivni
in nekdanji vrhunski športniki.
Skladno s tem dopisom in časovno omejenostjo pa dopis izrecno potrjujemo spodaj navedeni
športniki:
Miroslav Cerar, Bojan Križaj, Brigita Bukovec, Alenka Cuderman, Rajmond Debevec, Jernej
Damjan, Sadik Mujkić, Urška Hrovat, Mitja Petkovšek, Miran Tepeš, Raša Sraka, Aljaž Pegan,
Bojan Ropret, Marjan Podržaj, Miha Plot, Brigita Langerholc Žager, Alenka Bikar, Sašo Taljat.
Povzela in pripravila:
Petra Robnik,
Sekretarka Kluba Slovenskih Olimpijcev

