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Spoštovani predsednik, g. Bogdan Gabrovec! 

Pred dnevi smo vam poslali dopis, v katerem smo zajeli nekaj pobud, za katere smatramo, da lahko 
prinesejo veliko dobrega športni dejavnosti. V tokratnem dopisu izpostavljamo problematiko na 
področju športnih objektov. Gre za zadevo, ki morda ni toliko v ospredju, je pa za nekatere športne 
organizacije vitalnega pomena. Dovolite, da vam v nadaljevanju predstavimo problematiko in nekaj 
praktičnih rešitev za katere upamo, da se boste zavzeli pri pristojnih inštitucijah. 

Poleg vrhunskega športa, se tudi veliko rekreativnih telesnih aktivnosti in organiziranih vadb izvaja v 
športnih objektih. Športne organizacije so lahko lastniki tovrstne športne infrastrukture, lahko pa 
nastopajo kot najemniki javnih ali zasebnih prostorov. Lokalne skupnosti in država so v sklopu prvih 
ukrepov zagotovile, da se najemnina za javno športno infrastrukturo za obdobje časa epidemije 
oprosti. To je hvalevreden ukrep, ki je marsikateri športni organizacij in športnim delavcem olajšal 
preživljanje teh težkih trenutkov. 

Odprto pa ostaja področje športnih društev, ki so lastniki športnih objektov oz. najemajo prostore pri 
zasebnikih, ki se ukvarjajo z dejavnostjo oddajanja nepremičnine v najem. Konkretnih rešitev ni videti, 
tudi posebne strokovne razprave na te področju še ni bilo. Gre za širši gospodarski problem, saj se z 
enakimi težavami srečujejo tudi na drugih družbenih, gospodarskih in obrtniških področjih. 
Evidentirali smo nekaj možnih rešitev. Najemniki lahko razdrejo pogodbo v času neuporabe 
nepremičnine, v kolikor jim to najemna pogodba sploh omogoča. Ta rešitev je sicer možna, a odpira 
vrsto drugih težav, ki se lahko pojavijo v kasnejši fazi, ko želi športna organizacija ponovno najeti to 
športno infrastrukturo. Lahko se zgodi, da lastnik ne bo imel interesa po sodelovanju, morda se bo 
med tem našel drugi najemnik, ali pa se bo prostor namenil za druge dejavnosti, ki niso povezane s 
športom. Druga možnost je, da najemnik in lastnik prostora najdeta kompromisno rešitev, ki bi bila 
sprejemljiva za obe strani. To je sicer težko doseči, saj bosta v vsakem primeru obe strani finančno 
prizadeti. Ocenjujemo, da bi morala Vlada RS iskati rešitve na strani lastnikov prostorov, katerim 
lahko nudi določene davčne ugodnosti ali pa jim zagotovi sredstva za pokrivanje izpada dohodkov. 
Na ta način ne bi bil nihče oškodovan, tovrstno poslovno sodelovanje bi imelo pozitivne sinergijske 
učinke. 

Tretje področje so lastniki športne infrastrukture, ki izvajajo svojo športno dejavnost v teh prostorih. 
V našem pestrem članstvu imamo določena društev, ki so lastniki športne infrastrukture. V večini 
primerov gre za društva, ki izhajajo iz nekdanjih sokolov in partizanov. Objekti so še iz tisti časov, t.i. 



  

 

 

sokolski domovi. Zavedati se moramo, da so tovrstni objeti relativno stari (tudi več kot 100 let), 
njihovo tekoče in investicijsko vzdrževanje  je zato finančno zahtevno. Izvajanje lastne športne 
dejavnosti in pokrivanje stroškov vzdrževanja krijejo z delnim oddajanjem svojih prostorov v najem, 
saj jim prihodki iz vadnin, javnih transferjev (razpisi) in drugi prihodki ne zadostujejo. Tovrstna društva 
se trenutno soočajo z izjemnimi izgubami, saj na eni strani nimajo prihodkov iz oddajanja premoženja 
v najem, na drugi strani pa tekoči stroški upravljanja objekta ostajajo. Obenem ne smejo izvajati 
športne dejavnosti zaradi splošnega državnega ukrepa. Zavedati se je treba, da sta pomlad in jesen 
vrhunca v izvajanju športne dejavnost v objektih, kar pomeni, da jih čaka težko obdobje do 
septembra, ko naj bi se ponovno povečal vpis v razne organizirane vadbe. Gre za zelo specifično 
področje, ki ga ne moremo primerjati z gospodarsko ali obrtniško dejavnostjo, saj so športne 
organizacije, lastniki teh prostorov, neprofitne organizacije. Torej ne ustvarjajo dobička, temveč 
prihodki služijo izključno za kritje odhodkov vezanih na pestro izvedbo rekreativnih programov. 
Zavedamo se, da je težko najti rešitve tega specifičnega problema, a je vselej potrebno vložiti vso 
energijo, da se tovrstnim društvom pomaga, saj gojijo tradicijo še iz predvojnega časa. Kot možno 
rešitev vidimo v enkratni finančni pomoči, s katero bi si tovrstna športna društva lahko pokrila 
stroške, vezane na upravljanje objekta (kot npr. stroški elektrike, vode, komunalnih storitev idr.). 

Izpostavljeno področje je precej specifično in iz določenega zornega kota presega okvire dejavnosti 
športa. A glede na to, da le gre za društva, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo ter predvsem 
skrbijo za stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja državljanov, jim moramo 
nuditi ustrezno pomoč. Za ves napor, ki ga bo OKS-ZŠZ vložil v reševanje navedene problematike, se 
vam v imenu vseh prizadetih društev zahvaljujem. 

V kolikor so potrebne dodatne obrazložitve ali kakršnikoli pomoč, smo vam na Športni uniji Slovenije 
z veseljem na voljo. 

S športnimi pozdravi,  

 

 Dejan Crnek, predsednik 
Športna unija Slovenije 

 

                                                    


