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Ljubljana, dne 19.12.2013

GENERALNI SEKRETARIAT 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2014 – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 -
ZSDP, 27/02 - odl. US, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA) in šestega odstavka 21. člena 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 55/09 - odl. US, 38/10 - ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na ….… seji dne 
…. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2014, 
h kateremu sta podala mnenji Strokovni svet Republike Slovenije za šport na 13. seji dne 
17.12.2013 in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez na 28. seji izvršnega 
odbora dne 13.12.2013.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Tanja ŠARABON

  GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
- Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2014

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport



dr. Edvard Kolar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za šport

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:

DA

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/

5. Kratek povzetek gradiva

Z letnim programom športa se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, 
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se 
zagotovijo v državnem proračunu. 

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  nac iona lne  dokumente  razvo jnega  
načrtovanja,

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.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 državneg�
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 predlaga�ih rešit�� so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta
Šifra PP�/Naziv PP Znesek za 

tekoče leto (t)
Znesek za 

t+1

3311-11-0024 
Programske in 
razvojne naloge 
športa

561910

Šport otrok in 
mladine ter športna 
rekreacija

3.731.772,00 /

3311-11-0024 
Programske in 
razvojne naloge 
športa

715910

Strokovne in 
razvojne naloge v 
športu

1.470.511,00 /

MIZŠ

3330-13-0022
Informatika v 
športu

715910

Strokovne in 
razvojne naloge v 
športu

100.000,00



3311-11-0023 
Prog. vrh. športa

710010

Programi 
vrhunskega�športa

5.060.015,00 /

3311-11-3208 
Usposabljanje 
str.delavcev v 
športu 2011-
2014

693710
Izobraževanje in 
uspos. strok. delav. 
ESS-07-13-EU

655.243,00 /

3311-08-0002
Usposobljenost 
posameznika v 
družbi znanja

693710

Izobraževanje in 
uspos. strok. delav. 
ESS-07-13-EU

8,00 /

3311-11-3208 
Usposabljanje 
str.delavcev v 
športu 2011-
2014

698410
Izobraževanje in 
uspos. strok. delav. 
ESS-07-13-SLO

115.631,00 /

3311-08-0002
Usposobljenost 
posameznika v 
družbi znanja

698410

Izobraževanje in 
uspos. strok. delav. 
ESS-07-13-SLO

2,00 /

3311-07-0034 
Izgradnja mreže 
šp. 
infrastrukture

222010 

Investicije v 
športno 
infrastrukturo

400.184,00 /

3311-11-6631
Zemljišče za 
izgradnjo NC 
Planica – 2. faza

222010 

Investicije v 
športno 
infrastrukturo

120.000,00 /

3311-11-3302
Center za 
smučarske skoke 
in polete

693810

Športna 
infrastruktura 
ESRR-07-13-EU

425.000,00 /

MIZŠ

3330-12-3313
Center za 
smučarske teka 
Planica

693810

Športna 
infrastruktura 
ESRR-07-13-EU

450.000,00



3311-11-3302
Center za 
smučarske skoke 
in polete

695110

Športna 
infrastruktura 
ESRR-07-13-SLO

75.000,00 /

3330-12-3313
Center za 
smučarske teka 
Planica

695110

Športna 
infrastruktura 
ESRR-07-13-SLO

75.000,00 /

3311-10-3152 
Zdrav življenjski 
slog

924010
Razvoj in uvajanje 
novih�programov in 
zagotavljanje 
kakovosti         ESS-
07-13- EU

170.000,00 /

3311-10-3152 
Zdrav življenjski 
slog

925210
Razvoj in uvajanje 
novih programov in 
zagotavljanje 
kakovosti         ESS-
07-13- SLO

30.000,00 /

3330-13-3192 
Zdrav življenjski 
slog 2013-2014

130149
Socialne 
kompetence skozi 
šport ESS-07-13-
EU- dodatne pravice

1.249.500,00 /

3330-13-3192 
Zdrav življenjski 
slog 2013-2014

130150

Socialne 
kompetence skozi 
šport ESS-07-13-
SLO- dodatne 
pravice

220.500,00 /

3330-13-3213 
Razvoj kadrov v 
športu

130182
Razvoj kariere v 
športu -  ESS-07-13-
EU-dodatne pravice

459.000,00 /

MIZŠ

3330-13-3213 
Razvoj kadrov v 
športu

130183
Razvoj kariere v 
športu -  ESS-07-13-
SLO-dodatne 
pravice

81.000,00 /



SKUPAJ:
14.888.366,00

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

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

�krepa, projekta
Šifra �P /Naziv PP Znesek za 

tekoče leto (t)
Znesek za 

t+1�

/
/ / / �

/ / /

II.c. Načrtovana nadomestitev�zmanjša�ih prihodkov oz. povečanih odhodkov 
proračuna:

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

/ / /

SKUPAJ: / /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR: /

8. Predstavitev sodelovanja javnosti

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja
NE

Sodelovanje javnosti pri pripravi gradiva ni predvideno.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je medresorsko usklajeno z Ministrstvom za finance.
Datum pošiljanja:

V celoti

Bistvena odprta vprašanja:/

/Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni 
usklajeno:/

10. Gradivo je lektorirano DA

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave DA
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE



PRILOGE: 

- odpravek sklepa
- Letni program športa v RS za leto 2014
- obrazložitev
- mnenje Strokovnega sveta RS za šport, Olimpijskega komiteja 

Slovenije – Združenja športnih zvez in Ministrstva za finance

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti DA

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … /

dr. Jernej PIKALO
  MINISTER



v.d. generalnega 
direktorja
Direktorata za šport

Univerzitetni 
diplomirani pravnik 

Pristojni finančni 
delavec

Dr. Edvard Kolar Igor Kogoj Mag. Vera Gradišar

Parafa Parafa Parafa

Datum Datum Datum

Pripombe Pripombe Pripombe

Parafe skrbnikov proračunskih postavk k vladnemu gradivu št. 6712-98/2013/2 
z dne 18.12.2013

Skrbnik PP 710010 Skrbnica PP 561910 in 
715910 ter postavk ESS

Skrbnica PP 924010 in 
925210

Skrbnica PP 222010 
ter postavk ESRR

Dušan Hauptman mag. Helga B. Kočevar mag. Helga B. Kočevar Mojca Plestenjak

Parafa Parafa Parafa Parafa

Datum Datum Datum Datum

Pripombe Pripombe Pripombe Pripombe



Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01
- ZSDP, 27/02 - odl. US, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA) in šestega odstavka 21. 
člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 - odl. US, 38/10 - ZUKN in 8/12) je Vlada Republike 
Slovenije na ….… seji dne …. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 
2014, h kateremu sta podala mnenji Strokovni svet Republike Slovenije za šport na 13. 
seji dne 17.12.2013 in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez na 28. seji 
izvršnega odbora dne 13.12.2013.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Tanja ŠARABON

  GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
- Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2014

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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