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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014-2023 - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13
in 47/13-ZDU-1G) ter na predlog ministrstva, pristojnega za šport, je Vlada Republike Slovenije na … 
seji pod točko …, dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.

Tanja Šarabon

GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014-2023

Sklep prejmejo: 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 Ministrstvo za kulturo,
 Ministrstvo za zdravje,
 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Ministrstvo za zunanje zadeve,



 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
 Ministrstvo za pravosodje,
 Ministrstvo za obrambo,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Urad vlade RS za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
 Aljuš Pertinač, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
 dr. Edvard Kolar, generalni direktor Direktorata za šport na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport
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:
Državni zbor je na redni seji dne 2. aprila 2014 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (v nadaljevanju: ReNPŠ14–23), ki je bila objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 26/14.
Izvedbeni načrt za udejanjanje ReNPŠ14–23  (v nadaljevanju: izvedbeni načrt) je nastal kot plod 
sodelovanja Strokovnega sveta RS za šport, Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, civilne športne sfere ter strokovnjakov s področja športa in drugih področij, na 
katere posega ReNPŠ14–23. Enako kot ReNPŠ14–23 je tudi izvedbeni načrt namenjen predvsem 
javnim institucijam za zagotavljanje ustrezne upravljalne podpore izvajalcem ReNPŠ14–23 (športnim 
društvom in njihovim zvezam, javnim zavodom, šolam, zasebnikom idr.) in posledično vsem 
prebivalcem Slovenije za zagotavljanje kakovostnega športnega udejstvovanja kot glavnega cilja 
ReNPŠ14–23. Izvedbeni načrt konkretizira in udejanja usmeritve ter ukrepe ReNPŠ14–23. Zlasti se 
osredotoča na urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog, ki so ozko povezane s 
športom. Te naloge so opredeljene v letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki se vsako leto 
sofinancira iz državnih in lokalnih proračunskih sredstev za šport ter sredstev Fundacije za šport. 
Poleg tega izvedbeni načrt daje izhodišča za oblikovanje projektov, s katerimi bi lahko država ali 
neposredno izvajalci pridobili evropska sredstva za izpeljavo programov ReNPŠ14–23. V delu, kjer 
se šport prepleta z drugimi družbenimi področji, opredeljuje izhodišča za ustrezno umeščanje športa 
v strategije in politike teh področij ter tako poskuša spodbuditi njihovo vzajemno delovanje za skupno 
javno dobro. Splošni cilji in usmeritve ReNPŠ14–23 po področjih se bodo uresničevali s pomočjo t. i. 
izvedbenega načrta, ki ga bo sprejela Vlada RS. Cilj se dosega z dejavnostmi znotraj posameznih 
ukrepov, katerih učinkovitost in uspešnost se meri s kazalniki, oblikovanimi za vsako področje 
posebej.

Z izvedbenim načrtom se zagotavlja izvajanje dolgoročnejših ciljev in ukrepov ReNPŠ14–23, določi 
kratkoročne dejavnosti ReNPŠ14–23, časovni načrt za njihovo izvedbo in njihove nosilce, določi 
vsebino LPŠ, izvajalce in potrebne vire za uresničevanje LPŠ. Izvedbeni načrt je dinamičen 
dokument, ki se mora odzivati na ugotovitve o udejanjanju ReNPŠ14–23 na posameznih področjih 
(spremljanje kazalnikov) in spremembe drugih področnih strategij in politik ter morebitne 
spremenjene družbene okoliščine. 

Vsebinski okvir izvedbenega načrta predstavlja sedem sklopov ukrepov ReNPŠ14–23. Njihov skupni 
namen je zagotavljanje možnosti za kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem dostopnosti do 
športa, konkurenčnostjo športnih organizacij in kakovostjo športnih programov;

1. športni programi (vsebinska osnova športa) 
2. športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje športa) 
3. razvojne dejavnosti v športu (podpora za posamezniku oz. skupini primerno, varno 



izvajanje športnih dejavnosti)
4. organiziranost v športu (zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja športnih 

organizacij) 
5. športne prireditve in promocija športa (krepitev promocije športa in ustvarjanje 

ekonomskih in družbenih koristi)
6. družbena in okoljska odgovornost v športu (zagotavljanje spodbudnega trajnostno 

naravnanega okolja za razvoj športa)
7. podporni mehanizmi za šport (spodbudno družbeno okolje za razvoj športa in 

preprečevanje zlorab v športu)

Sklopi so razdeljeni na področja, na katerih so skladno z glavnimi cilji ReNPŠ14–23 opredeljeni 
strateški cilji teh področjih. Na podlagi ciljev so zasnovani ukrepi. Za merjenje doseganja strateških 
ciljev na posameznih področjih so predlagani kazalniki. Cilji in ukrepi izhajajo iz spoznanj analize 
preteklega nacionalnega programa športa.
Izvedbeni načrt se potrjuje za čas veljavnosti Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023. 
Izvedbeni načrt je tako sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti 
znotraj proračunov za leti 2014 in 2015 ter v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne 
perspektive 2014-2020 ter iz sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic 
(npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.).

Pojasnilo, zakaj vsebina gradiva spada pod pojem tekoči posel: 

Služba Vlade RS za zakonodajo je v dopisu št. 004-15/2014 z dne 28.4.2014 pojasnila, da je treba 
ustavno določbo opravljanja tekočih poslov v duhu njenega pomena in mesta v ustavi pravilno 
razumeti in tolmačiti. V nadaljevanju izpostavlja, da obdobje, ko vlada opravlja tekoče posle nikakor 
ne sme pomeniti, da redno delo vlade in ministrstev popolnoma zastane, ter, da je bistvo omejitev, ki 
jih predstavljajo tekoči posli zgolj v tem, da naj se vlada v tem času ne bi lotevala novih zakonodajnih 
projektov, uvajala novih politik in se lotevala aktivnosti, ki bi lahko v kakršnemkoli pogledu 
nakazovale na kakršnokoli zlorabo oblasti.

Glede na to, da je sprejem Izvedbenega načrta predvideva Resolucija o Nacionalnem programu 
športa RS za obdobje 2014-2023 kot njenega sestavnega dela in predstavlja osnovo za izvajanje 
vsebin Letnega programa športa, sprejem nedvomno sodi v tekoči posel.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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 javnofinančna sredstva / / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

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

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

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

561910

MIZŠ
3311-11-0024 Programske 
in razvojne naloge športa Šport otrok in mladine 

ter športna rekreacija
3.681.772 3.731.772

715910
MIZŠ 3311-11-0024 Programske 

in razvojne naloge športa Strokovne in razvojne 
naloge v športu

1.540.511 1.470.511

3330-13-0022 715910
MIZŠ

Informatika v športu Strokovne in razvojne 
naloge v športu

30.000 100.000

710010
Programi vrhunskegaMIZŠ 3311-11-0023 Prog. vrh. 

športa
športa

5.160.199 5.060.015

693710

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

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

655.243 131.972

3311-08-0002 693710

MIZŠ Usposobljenost 
posameznika v družbi 
znanja

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

8 4

698410

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

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

115.632 23.289

3311-08-0002 698410

MIZŠ Usposobljenost 
posameznika v družbi 
znanja

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

2 1



3330-14-3316 140050
MIZŠ Gimnastični center Cerar-

Pegan-Petkovšek
Športno-rekreacijska 
infrastruktura-ESRR

1.268.033 0

3330-14-3316 140051
MIZŠ Gimnastični center Cerar-

Pegan-Petkovšek
Športno-rekreacijska 
infrastruktura-ESRR

223.770 0

3311-11-6631 222010
MIZŠ Zemljišče za izgradnjo NC 

Planica – 2. faza
Investicije v športno 
infrastrukturo

120.000 60.000

3311-11-3302 693810
MIZŠ Center za smučarske skoke 

in polete
Športna infrastruktura 
ESRR-07-13-EU

6.032.514 0

3330-12-3313 693810
MIZŠ Center za smučarske teka 

Planica
Športna infrastruktura 
ESRR-07-13-EU

3.428.038 5.304.776

3311-11-3302 695110
MIZŠ Center za smučarske skoke 

in polete
Športna infrastruktura 
ESRR-07-13-SLO

1.064.561 0

3311-07-0031 693810

MIZŠ Center za smučarske skoke 
in polete

 Nova finančna 
perspektiva - ESRR -
športna infrastruktura

0 8.741.470

3330-12-3313 695110
MIZŠ Center za smučarske teka 

Planica
Športna infrastruktura 
ESRR-07-13-SLO

525.000 936.137

3311-07-0031 695110
MIZŠ ESRR-športna 

infrastruktura (EP)
 Nova finančna perspektiva 
- ESRR - športna 
infrastruktura

0 1.542.612

924010
Razvoj in uvajanje 
novih

MIZŠ 3311-10-3152 Zdrav 
življenjski slog programov in 

zagotavljanje 
kakovosti         ESS-
07-13- EU

142.340 0

925210

MIZŠ 3311-10-3152 Zdrav 
življenjski slog

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

25.119 0

130149

MIZŠ 3330-13-3192 Zdrav 
življenjski slog 2013-2014

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

1.249.500 0

130150

MIZŠ 3330-13-3192 Zdrav 
življenjski slog 2013-2014

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

220.500 0



130182

MIZŠ 3330-14-3214 Razvoj 
kadrov v športu

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

459.000 0

130183

MIZŠ 3330-14-3214 Razvoj 
kadrov v športu

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

81.000 0

SKUPAJ:
26.022.741 27.102.559

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

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

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

DA 
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

NE
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

NE
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Datum objave: 19. 5. 2014

V razpravo so bili vključeni: 
 OKS-ZŠZ
 ZDUS
 Lokostrelska zveza Slovenije
 ŠZ Vrhnika
 ŠZ Grosuplje
 ŠZ Slovenj Gradec
 Fitnes zveza Slovenije
 Vida Mihelčič



Upoštevani so bili:
 večinoma,

Upoštevani so bili vsi predlogi, ki so bili prepoznani kot ustrezna rešitev in imeli pravno podlago za 
njihovo implementacijo. 

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

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

                                                         po pooblastilu Ministra
Aljuš Petrinač

državni sekretar



Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023

v prilogi
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