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Ljubljana, 4. 8. 2014

EVA:  

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA:   Uvrstitev projekta 3330-14-3199 »Zdrav življenjski slog 2014-2015« v načrt 
razvojnih programov 2014– 2017 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi desetega odstavka 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 2014-ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) je Vlada 
Republike Slovenije dne ……. 2014 sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 se, s podatki iz priložene tabele, uvrsti projekt:
3330-14-3199 »Zdrav življenjski slog 2014-2015«, ki izhaja iz evidenčnega projekta 3311-08-0001 
Kakovost in učinkovitost sistemov izobraževanja  in usposabljanja.

       
Priloga : Izpis projekta iz MFERAC – obrazec 3

                  Tanja ŠARABON
           GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
– Ministrstvo za finance
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/
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3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Edvard Kolar, direktor direktorata za šport
mag. Olga Sagadin, vodja službe za financiranje kohezijske politike
mag. Helga Kočevar, vodja projekta

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva
S programom Zdrav življenjski slog 2014-2015 se želi dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke (ki 
niso vključeni v kakovostni in vrhunski šport) k športni dejavnosti, zagotoviti športa željnim učencem 
5 ur športne aktivnosti na teden ter odpravljati posledice negativnih vplivov sedenja (vadba za 
primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne 
vzdržljivosti). Ciljni upravičenci so osnovnošolski otroci od 6 do 15 leta starosti. V izvajanje projekta 
bo vključenih 130 osnovnih šol, predvideno 25.000 vključenih učencev, od tega vsaj 65 % učencev s 
prisotnostjo na vsaj 50 urah vadbe.

Tekoči posli:
Vsebina ne pomeni sistemskih zakonodajnih rešitev, pomeni nadaljevanje uspešnega projekta.
6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

DA

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) na socialno področje NE
f) na dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

6.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) 
prihodkov državnega proračuna / / / /

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) 
prihodkov občinskih proračunov / / / /

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) 
odhodkov državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) 
odhodkov občinskih proračunov / / / /

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) 
obveznosti za druga javna finančna sredstva / / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
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Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta
Šifra PP /Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-14-3199 
»Zdrav življenjski 
slog 2014-2015«

140104 Socialne 
kompetence s 
športom- ESS- 07-13 -
EU dodatne pravice

0 0

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-14-3199 
»Zdrav življenjski 
slog 2014-2015«

140105 Socialne 
kompetence s 
športom- ESS-07-13 –
slovenska udeležba-
dodatne pravice

0 0

SKUPAJ: 0 0

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta
Šifra PP /Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1 

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3311-08-0001 
Kakovost in 
učinkovitost sistemov 
izobraževanja  in 
usposabljanja

140104 Socialne 
kompetence s 
športom- ESS- 07-13 -
EU dodatne pravice

535.500,00 1.249.500,00

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3311-08-0001 
Kakovost in 
učinkovitost sistemov 
izobraževanja  in 
usposabljanja

140105 Socialne 
kompetence s 
športom- ESS-07-13 –
slovenska udeležba-
dodatne pravice

94.500,00 220.500,00

SKUPAJ: 630.000,00 1.470.000,00
II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

SKUPAJ:

OBRAZLOŽITEV:

6.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
/
7. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE
Ne gre za gradivo normativne narave.
8. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane                                                              / 
zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti  
9. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade                                                    / 

                                              dr. Jernej Pikalo
                                                     Minister

Po pooblastilu 
Aljuš Pertinač 
Državni sekretar

PRILOGE:
Priloga 1: Obrazložitev projekta
Priloga 2: Preglednica evidenčnega projekta
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Obrazložitev projekta

Za uvrstitev v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 se predlaga projekt 3330-14-
3199 »Zdrav življenjski slog 2014-2015«.

Cilj predlaganega projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju 
zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti od 20 do 
30 % osnovnošolske populacije na osnovnih šolah v program, zagotoviti zainteresiranim 
učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov 
sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, 
odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, 
vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s 
priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu 
s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima 
pozitivne učinke na zdravje otrok.

V smislu povezanosti z lizbonskimi cilji se v okviru programa vpliva na eno izmed ključnih 
kompetenc in sicer na socialne kompetence. Športne aktivnosti dajejo otrokom in mladini 
možnost za samoizražanje, pomagajo jim graditi samozavest, doživeti občutke uspešnosti, 
ustvarjati medsebojne odnose in se vključiti v družbo.

V okviru programa bo otrokom predstavljenih najmanj 12 športnih panog, ki se odvijajo v 
dvorani, zunanjih športnih površinah ali v naravnem okolju. Predstavljeni jim bodo tudi urbani 
športi ter podrobneje vsaj 3 športne panoge iz športnega okoliša, v katerem se nahaja 
osnovna šola, v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi.

Program se bo odvijal po pouku (od ponedeljka do petka) najmanj 2 uri na teden na otroka, 
poleg tega pa tudi ob pouka prostih dnevih in med počitnicami. Ciljna skupina so 
osnovnošolski otroci od 6 do 15 leta starosti, ki niso vključeni v programe, usmerjene v 
vrhunski šport. 

V izvajanje projekta bo vključenih 130 osnovnih šol, predvideno 25.000 vključenih učencev, 
od tega vsaj 65 % učencev s prisotnostjo na vsaj 50 urah vadbe.

Vrednost in financiranje programa

1) Ocena stroškov
Načrtovani upravičeni stroški projekta,  so ocenjeni na  2.100.000,00 EUR.

2) Predvideni viri financiranja
V spodnji tabeli so navedeni podatki o virih financiranja programa.

Vir financiranja Plan 2014 Plan 2015 SKUPAJ
Lastna sredstva 0 0 0
ESS – delež EU (85%) 535.500,00 EUR 1.249.500,00 EUR 1.785.000,00 EUR
ESS – slovenska udeležba (15%) 94.500,00 EUR 220.500,00 EUR 315.000,00 EUR
Skupaj 630.000,00 EUR 1.470.000,00 EUR 2.100.00,00 EUR
Drugi viri
SKUPAJ 630.000,00 EUR 1.470.000,00 EUR 2.100.000,00 EUR

Predviden znesek sofinanciranja operacije s strani Ministrstva za izobraževanja, znanosti in 
športa tako znaša 2.100.000,00 EUR.
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