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Številka: 6712-2/2012/31

Ljubljana, dne 21.8.2013

GENERALNI SEKRETARIAT 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2013 – novo gradivo po 
rebalansu - 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

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za 
leto 2013, ki je usklajen z rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2013 ( 
Uradni list RS, št. 61/2013) v priloženem besedilu.

2. S tem sklepom se nadomesti sklep Vlade Republike Slovenije št. 67100-1/2013/12 z 
dne 7. 3. 2013.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Tanja ŠARABON

  GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
- Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2013

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
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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. 

Vlada RS je 7.3.2013 na svoji 53. redni seji sprejela Letni program športa v Republiki 
Sloveniji za leto 2013 (sklep št. 67100-1/2013/12). Zaradi rebalansa proračuna je za 
programe športa namenjenih manj proračunskih sredstev, zato je potrebna nova finančna 
razdelitev v okviru Letnega programa športa v RS za leto 2013.

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
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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
Š p o r t  otrok in 
mladine ter športna 
rekreacija

4.131.772,00 /

3311-11-0024 
P rog ramske  i n  
razvojne naloge 
športa

715910
Stro k o v n e  i n  
razvojne naloge v 
športu

1.570.511,00 /

3311-11-0023 
Prog.vrh.šp.

710010
Program 
vrhunskega�športa

5.460.015,00 /

3311-11-S010
Skupina projektov 
ESS in ESRR

693710
Izobraževanje in 

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

886.431,00

MIZŠ

3311-11-S010
Skupina projektov 
ESS in ESRR

698410
Izobraževanje in 

uspos. strok. delav. 
ESS-07-13-SU

156.429,00

3311-11-S009 
Skupina 
proj.invest.v 
šp.infrast.

222010 
I n v e s t i c i j e  v  
športno 
in�rastrukturo

820.973,00 /MIZŠ

3330-13-S002
Skupina projektov 
ESRR

693810
Športna 
infrastruktura 
ESRR-07-13-EU

14.544.967,07 /
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3330-13-S002
Skupina projektov 
ESRR

695110
Športna 
i�frastruktura 
ESRR-07-13-SU

2.566.760,14 /

3311-11-S016 
Skupina projektov 

ESS

924010
Razvoj in uvajanje 
novih�programov 
in zagotavljanje 

kakovosti. ESS-�7-
13- EU

1.147.500,00 /

3311-11-S016 
Skupina projektov 
ESS

925210
Razvoj in uvajanje 

�ovih programov in 
zagotavljanje 

kakovosti. ESS-07-
1�- SU

202.500,00 /

SKUPAJ: 31.487.860,21

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: 6.8.2013

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
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Priloga: 
- Soglasje Ministrstva za finance (posebna priloga)

b) za nujnost obravnave DA
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

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
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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

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 
2013, ki je usklajen z rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2013 ( Uradni list 
RS, št. 61/2013) v priloženem besedilu.

2. S tem sklepom se nadomesti sklep Vlade Republike Slovenije št. 67100-1/2013/12 z dne 
7. 3. 2013.  

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Tanja ŠARABON

  GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
- Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2013

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

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
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Parafe skrbnikov proračunskih postavk k vladnemu gradivu št. 6712-2/2012/28 z dne 
6.8.2013

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
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LETNI PROGRAM ŠPORTA
V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2013

V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-
ZOPA) se uresničevanje javnega interesa v športu v Republiki Sloveniji določi z letnim 
programom športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki določa 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.

Iz državnega proračuna Republike Slovenije se v veljavnem proračunu za leto 2013 za programe 
športa zagotovi 31.487.860,21 EUR (od tega 30.137.860,21 EUR iz programa 1909 Šport in 
rekreacija) in sicer: 13.555.158,00 EUR za programske in razvojne naloge in 17.932.702,21 EUR 
za športno infrastrukturo.

Po proračunskih postavkah se v letnem programu športa v Republiki Sloveniji za leto 2013 
sofinancira naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge :

I. PROGRAMSKE IN RAZVOJNE NALOGE

PRORAČUNSKA POSTAVKA 561910 

ŠPORT OTROK IN MLADINE TER ŠPORTNA REKREACIJA …………….(4.131.772 EUR)
      Postavka vsebuje tudi šport invalidov.
    Iz proračunske postavke 561910 se v letu 2013 sofinancirajo: 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok ………………………………..(21.293 EUR)

izvedba programa Zlati sonček;
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok ………………………….…(336.280 EUR)

izvedba programov Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, šolska športna 
tekmovanja, programi v počitnicah in pouka prostih dnevih (Hura prosti čas) ter športni 
oddelki v osnovnih šolah ;

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ……(910.923 EUR)

delovanje panožnih športnih šol: v letu 2013 se sofinancira delo strokovnega kadra 
prijaviteljem, ki zagotovijo prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno 
izpeljavo programov s skupinami otrok v starosti od 6 do 15 let;

4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami ………………………………(26.400 EUR)

organizacija, izpeljava in koordinacija sklepnih državnih prvenstev otrok s posebnimi 
potrebami;

5. Interesna športna vzgoja mladine …………………………..…………….(39.000 EUR)

odpravljanje plavalne nepismenosti in regijska ter zaključna šolska športna 
tekmovanja; 

6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport…(2.413.776 EUR)

delovanje panožnih športnih šol: v letu 2013 se sofinancira delo strokovnega kadra 
prijaviteljem, ki zagotovijo prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno 
izpeljavo programov s skupinami mladine v starosti od 15 do 20 let; sofinancirajo se 
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športni oddelki v gimnazijah ter srednjih strokovnih in poklicnih šolah; priprave in 
nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na svetovnih in evropskih prvenstvih; 
zagotovi se štipendije nadarjenim športnicam in športnikom;

7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami .…………………………(13.200 EUR)

regijska ter zaključna šolska športna prvenstva mladine s posebnimi potrebami;
8. Programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje 

oziroma ohranjanje števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva……(287.000 EUR) 

9. Tekmovanja športnikov ……………………………………………………..(40.000 EUR)

za priprave za Evropski olimpijski festival mladih, mladinske olimpijske igre ter 
Mladinske športne igre Alpe Jadran;

10. Vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in mednarodna tekmovanja 
invalidov ………………………………………………………..……………..(43.900 EUR)

PRORAČUNSKA POSTAVKA 715910 

STROKOVNE  IN RAZVOJNE NALOGE ŠPORTA …………………………(1.570.511 EUR)
    Iz proračunske postavke 715910 se v letu 2013 sofinancirajo: 

1. Priznanja Stanka Bloudka ………………………………………………….(65.000 EUR)

nagrade nagrajencem, organizacija in izvedba prireditve ob podelitvi priznanj;
2. Preprečevanje uporabe prepovedanih snovi in postopkov  ter članarina WADA……. 

…………………………………………………………………………………(86.600 EUR)

izvajanje aktivnosti skladno z določili Unescove konvencije proti uporabi nedovoljenih 
snovi v športu, Evropske konvencije proti dopingu v športu, Dopinškega kodeksa 
Mednarodnega olimpijskega komiteja in Agencije za doping pri mednarodnih panožnih 
športnih zvezah, mednarodna članarina WADA;

3. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga………….(40.627 EUR)
4. Informacijski sistem na področju športa ………………………………….(92.423 EUR)

5. Članarine nacionalnih panožnih športnih zvez Evropskim in Svetovnim zvezam, 
mednarodna članarina EPAS……………………………………………….( 47.577 EUR)

6. Delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo razv. in str. naloge v športu... (453.612 EUR)

7. Delovanje OKS………………………………………………………………( 129.722 EUR)

8. Delovanje zamejskih športnih zvez ………………………….……………..(12.000 EUR)

9. Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez ……………..……………(607.200 EUR)

10. Druge strokovne naloge ……………………………………………………...(26.750 EUR)

     pravna in druga ekspertna mnenja ter analize; sodni stroški, sejnine; CRP

11. Mednarodna dejavnost – ambasador »Fair  play«………………………...(5.000 EUR)



10

12. Vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in mednarodna tekmovanja 
invalidov ………………………………………………………..……………..(4.000 EUR)

PRORAČUNSKA POSTAVKA 710010 

PROGRAM VRHUNSKEGA ŠPORTA ………………………………………….(5.460.015 EUR)
    Iz proračunske postavke 710010 se v letu 2013 sofinancirajo: 

1. Priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih 
prvenstvih ………………………………………….……..……………..…(3.680.077 EUR)

2. Tekmovanja športnikov ……………………………………………………..(210.000 EUR)

od tega za nadstandardne priprave vrhunskih športnikov 40.000 EUR; za priprave za 
olimpijske in sredozemske igre 170.000 EUR;

3. Nagrade za dosežke reprezentanc in klubov ter nagrade za nosilce olimpijskih 
kolajn………………………………………………………………………….(122.000 EUR)

4. Nezgodno in invalidsko zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov, ter prispevki 
vrhunskim športnikom po 40. členu Zakona o športu ………………….....(17.800 EUR)

5. Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov ………..(27.600 EUR)

6. Evropsko prvenstvo v košarki in svetovno prvenstvo v judu za mladince 
………………………………….……………………………………………(1.270.000 EUR)

7. Priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih 
prvenstvih ………………………………………….……..………………..….(12.992 EUR)

8. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga…………...(77.123 EUR)

9. Članarine nacionalnih panožnih športnih zvez Evropskim in Svetovnim zvezam, 
mednarodna članarina EPAS……………………………………………….( 42.423 EUR)

PRORAČUNSKI  POSTAVKI 693710 IN 698410

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU – ESS –07–
13 ………………………………………………………………………………(1.042.864 EUR)
V okviru skupine projektov se sofinancira usposabljanje strokovnih kadrov v športu po programih, 
ki jih je potrdil Strokovni svet za šport RS in založniška dejavnost, potrebna za izvajanje 
programov usposabljanja in izpopolnjevanja, iz programskega obdobja 2007-2013.

PRORAČUNSKI  POSTAVKI 924010 IN 925210

RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PROGRAMOV IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  ESS –
07–13 ………………………………………………………………………(1.350.000 EUR)

Projekt Zdrav življenjski slog sicer ne spada v program 1909 Šport in rekreacija, vendar po 
vsebini spada v Letni program športa.

II. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

PRORAČUNSKA POSTAVKA 222010 
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INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO …………………………….(820.973 EUR)

V okviru proračunske postavke se sofinancirajo projekti, ki so bili izbrani na javnem razpisu v letu 
2009 (oprema atletskega stadiona v Slovenj Gradcu, obnova športne dvorane v Mežici, izgradnja 
večnamenske športne dvorane v Puconcih, rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Planina,financiranje 
športne opreme za telovadnico OŠ Vojnik in financiranje športne opreme Fakulteti za šport). 
Financira se nakup zemljišč za NC Planica, del sredstev pa bo razdeljen na javnem razpisu za 
posodobitev športne infrastrukture.

PRORAČUNSKI POSTAVKI 693810 IN 695110

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA – ESRR – 07-13……………………….(17.111.727,21 EUR)
Iz proračunskih postavk se sofinancirajo izgradnja skakalnega centra Planica, izgradnja 
tekaškega centra Planica ter obnova objektov  za potrebe evropskega prvenstva v košarki 2013. 
Del sredstev bo razdeljen za športno – rekreacijsko infrastrukturo na osnovi javnega razpisa.

JAVNA SLUŽBA JAVNEGA ZAVODA – ZŠRS 

Z letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2013 so, v skladu s 28. členom Sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije, določeni naslednji programi, za 
katere obstaja javni interes in se za njihovo izvajanje zagotavljajo sredstva v državnem proračunu 
Direktorata za šport za leto 2013 ter jih kot javno službo izvaja Javni zavod ZŠRS:
1. Programi interesne športne vzgoje otrok in mladine (»Zlati sonček«, »Krpan«, »Šolska športna 

tekmovanja«, učenje plavanja - »Naučimo se plavati«, programi v počitnicah in pouka prostih 
dnevih - »Hura prosti čas«). V državnem proračunu 2013 se zagotovi 395.973 EUR – iz PP 
561910

2. Informatika v športu (zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu, 
dograjevanje aplikacij): v državnem proračunu 2013 se zagotovi do 92.423 EUR. Ta sredstva 
bodo namenjena tudi za izpopolnitev aplikacij, ki bodo v celoti omogočale elektronsko izvedbo 
javnih razpisov za sofinanciranje letnega programa športa na državni ravni na Direktoratu za 
šport – iz PP 715910

3. Za delovanje javnega zavoda ZŠRS, vezano na točki 1. in 2., usklajeno z letnim delovnim 
načrtom zavoda, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, se v državnem proračunu za leto 
2013 zagotovi do 373.612 EUR – iz PP 715910

4. Ugotavljanje in vrednotenje kulturne dediščine s področja kulture in športa, evidentiranje 
muzejskega gradiva, zbiranje in prevzemi muzejskega gradiva, inventarizacija in 
dokumentacija muzejskega gradiva ter varovanje gradiva (te dejavnosti je do vključno 28. 2. 
2013 opravljal javni zavod Muzej športa, ki je bil s 1. 3. 2013 pripojen k javnemu zavodu 
Zavod za šport Republike Slovenije (glej sklep Vlade RS št. 01403-7/2013/4 z dne 21. 2. 
2013)); za izvajanje teh dejavnosti se v državnem proračunu za šport za leto 2013 zagotovi 
80.000 EUR iz proračunske postavke 715910. 
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OBRAZLOŽITEV

Iz državnega proračuna Republike Slovenije se v veljavnem proračunu v letu 2013 za programe 
športa zagotovi 31.487.860,21  EUR (od tega 1.350.000 EUR za projekt Zdrav življenjski slog, ki 
sicer ni uvrščen v program 1909 Šport in rekreacija, vendar po vsebini spada v Letni program 
športa) in sicer; 13.555.158,00 EUR za programske in razvojne naloge in 17.932.702,21 EUR za 
športno infrastrukturo.

V primerjavi s proračunom za leto 2012 je v letnem programu športa za leto 2013 manj sredstev 
iz integralnega proračuna. Znižanje vrednosti posameznih proračunskih postavk in programov ni 
linearno, ker smo želeli, da vrhunski šport in z njim povezani programi tudi v letu 2013 dobi toliko 
sredstev kot v letu 2012. S tem smo zagotovili čim bolj normalno izvedbo programov, zlasti 
priprave in nastope športnikov na velikih mednarodnih tekmovanjih. Pri tem so še posebej 
pomembne priprave in nastopi vrhunskih športnikov v zimskih športih, ki jih v začetku leta 2014 
čakajo nastopi na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju.
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Priloga 1:
LETNI PROGRAM ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2013 PO REBALANSU

Sredstva za izvajanje LPŠ 2013
( v 000 EUR ) Indeks

2013/2012
Javna služba 1.745,973 93,1
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Zlati sonček 21,293 85,0
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček 63,480 80,0
Šolska športna tekmovanja 133,000 70,0
Naučimo se plavati 58,400 80,0
Krpan 31,200 80,0
Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih (Hura prosti čas) 10,000 66,7
Zdrav življenjski slog 1.350,000 100,0

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Državna prvenstva 26,400 80,0

Interesna športna vzgoja mladine
Naučimo se plavati 4,000 80,0
Šolska športna tekmovanja 35,000 70,0

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Regijska in zaključna prvenstva 13,200 80,0

Športna vzgoja otrok in mladine 3.377,891 97,9
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Športni oddelki v OŠ 40,200 74,4
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kak.in vrh.šport 3.087,691 99,5

Panožne športne šole otrok 910,923 107,1
Panožne športne šole mladine 751,768 100,0
Priprave mlajših in mladinskih reprezentanc 1.425,000 95,0

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Štipendije nadarjenih športnikov 160,000 94,1
Športni oddelki v gimnazijah 70,000 71,4
Športni oddelki (skupine dijakov športnikov) v srednjih strok. in pokl. šolah 20,000 50,0

Športna rekreacija 287,000 100,0
Vrhunski šport 5.367,477 97,8

Priprave in nastopi vrhunskih športnikov 3.680,077 92,9
Dosežki reprezentanc in klubov 122,000 81,0
NINZ vrhunskih športnikov 17,800 20,9
Nadstandardno zavarovanje vrhunskih športnikov 27,600 92,0
Tekmovanja športnikov 250,000 96,2
Evropsko prvenstvo v košarki, Svetovno prvenstvo v judu za mladince 1.270,000 127,0

Šport invalidov 47,900 99,7
Razvojne in strokovne naloge v športu 1.526,387 88,0
Bloudkova priznanja, prireditev 65,000 86,7

Usposabljanja in spopolnjevanje strok.kadrov v športu 976,260 98,0
Založništvo 66,600 103,9

Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
Meritve 117,750 75,0

Preprečevanje upor. prepovedanih snovi in postopkov ter članarina WADA 86,600 108,3
Informacijski sistem na področju športa 92,423 61,6
Mednarodna dejavnost

Članarine svetovnim in evropskim zvezam, EPAS 90,000 81,8
Medn. Dejavnost - ambasador "Fair play" 5,000

Drugo
Sejnine strokovnih svetov in druge str. naloge 26,750 48,6

Športni objekti 17.932,702 279,4
Delovanje nac. zvez, zavodov, OKS .... 1.202,534 93,6

Delovanje zvez in zavodov 453,612 84,1
Delovanje OKS 129,722
Delovanje zamejskih športnih zvez 12,000 92,3
Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez 607,200 83,0

       S K U P A J 31.487,860 153,2

Sredstva v 
proračunu
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Delavec finančne 
službe ministrstva 

Univerzitetni 
diplomirani 
pravnik 

Skrbnik 
proračunske 
postavke 561910 in 
715910

Skrbnik 
proračunske 
postavke
710010

v.d. generalnega
direktorja
Direktorata za
šport

Katja Srebot Igor Kogoj mag. Helga B. 
Kočevar

Dušan Hauptman Dr. Edvard Kolar
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Datum Datum Datum Datum Datum

Pripombe Pripombe Pripombe Pripombe Pripombe
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