
LETNI PROGRAM ŠPORTA 

 V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2014 

 

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 proračunskem letu 2014 za programe 
športa zagotovi 14.888.366 EUR (od tega 13.218.366 EUR iz programa 1909 Šport in 
rekreacija) in sicer: 13.343.182,00 EUR za programske in razvojne naloge in 1.545.184 EUR 
za športno infrastrukturo. 
 
Po proračunskih postavkah se v letnem programu športa v Republiki Sloveniji za leto 2014 
sofinancira naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge : 
 
I. PROGRAMSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA 561910  
 
ŠPORT OTROK IN MLADINE TER ŠPORTNA REKREACIJA …………….(3.731.772 EUR) 

      Postavka vsebuje tudi šport invalidov. 
 
    Iz proračunske postavke 561910 se v letu 2014 sofinancirajo:  

 
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok ..........................................  (17.500 EUR) 

izvedba programa Zlati sonček; 
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  ...................................... (417.000 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  ......... (921.380 EUR) 
delovanje panožnih športnih šol: v letu 2014 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 .......................................   (18.000 EUR) 
organizacija, izpeljava in koordinacija sklepnih državnih prvenstev otrok s 
posebnimi potrebami; 

5. Interesna športna vzgoja mladine …………………………..…………….(90.000 EUR) 
odpravljanje plavalne nepismenosti in regijska ter zaključna šolska športna 
tekmovanja;  

6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport…(1.786.992 EUR) 



delovanje panožnih športnih šol: v letu 2014 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 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  .................................. (14.000 EUR) 
regijska ter zaključna šolska športna prvenstva mladine s posebnimi potrebami; 

8. Promocija športa mladih ...................................................................... (19.000 EUR) 
9. Založniška dejavnost na področju športa otrok in mladine  .................. (12.000 EUR) 
10. Interesna športna dejavnost študentov................................................. (75.000 EUR) 

      interesni športni programi in medfakultetna tekmovanja ter tekmovanja pod                                                  
okriljem FISU; 

11. Delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, 
mladine in študentov ................................................................................ (5.000 EUR) 

12. Programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje 
oziroma ohranjanje števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva……(250.000 EUR) 

13. Informiranje o športni rekreaciji in interesni športni vzgoji otrok, mladine in študentov 
………………………………………………………………………………….(38.000 EUR) 

14. Delovanje športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije  
 ............................................................................................................ (20.000 EUR) 

15. Vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in mednarodna tekmovanja 
invalidov ………………………………………………………..……………..(47.900 EUR) 
 
 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 715910  
 
STROKOVNE  IN RAZVOJNE NALOGE ŠPORTA …………………………(1.570.511 EUR) 

    Iz proračunske postavke 715910 se v letu 2014 sofinancirajo:  
 

1. Priznanja Stanka Bloudka ………………………………………………….(65.000 EUR) 
nagrade nagrajencem, organizacija in izvedba prireditve ob podelitvi priznanj; 

2. Založniška dejavnost na področju razvojnih in strokovnih nalog............. (13.000 EUR) 
3. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga  ...........  .... (30.580 EUR) 
4. Informacijski sistem na področju športa ………………………………….(100.000 EUR) 
5. Članarine nacionalnih panožnih športnih zvez Evropskim in Svetovnim zvezam 

 .............................................................................................................. (80.000 EUR) 
6. Mednarodna dejavnost OKS-ZŠZ in ambasadorja za »Fair play« .......... (15.500 EUR) 
7. Delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo razv. in str. naloge v športu... (422.500 EUR) 
8. Delovanje OKS………………………………………………………………( 154.731 EUR) 
9. Delovanje zamejskih športnih zvez ………………………….……………..(12.000 EUR) 
10. Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez ……………..……………(622.200 EUR) 
11. Druge strokovne naloge ……………………………………………………...(55.000 EUR) 

 pravna in druga ekspertna mnenja ter analize; sodni stroški, sejnine; mednarodna 
članarina WADA,mednarodna članarina EPAS; 



 
PRORAČUNSKA POSTAVKA 710010  

 
PROGRAM VRHUNSKEGA ŠPORTA ………………………………………….(5.060.015 EUR) 

    Iz proračunske postavke 710010 se v letu 2014 sofinancirajo:  
 

1. Priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih 
prvenstvih ………………………………………….……..……………..…(3.708.927 EUR) 

2. Tekmovanja športnikov ……………………………………………………..(290.000 EUR) 
     od tega za nadstandardne priprave vrhunskih športnikov 40.000 EUR; priprave in 

udeležba na olimpijskih igrah, evropskih igrah, sredozemskih igrah, svetovnih 
igrah neolimpijskih športnih panog in disciplin, mladinskih olimpijskih igrah, 
Evropskem olimpijskem festivalu mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in 
udeležba na Mladinskih igrah treh dežel; 250.000 EUR; 

3. Nagrade za dosežke reprezentanc in klubov ter nagrade za nosilce olimpijskih 
kolajn………………………………………………………………………….(200.000 EUR) 

4. Nezgodno in invalidsko zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov ... …….(42.000 
EUR) 

5. Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov ………..(27.600 EUR) 
6. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga  .............. (119.420 EUR) 
7. Priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih 

prvenstvih  ........................................................................................... (592.068 EUR)  
8. Preprečevanje uporabe prepovedanih snovi in postopkov ..................... (80.000 EUR) 

izvajanje aktivnosti skladno z določili Unescove konvencije proti uporabi 
nedovoljenih snovi v športu, Evropske konvencije proti dopingu v športu, 
Dopinškega kodeksa Mednarodne protidopinške agencije (WADA); 

 

PRORAČUNSKI  POSTAVKI 693710 IN 698410 
 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU – ESS  
–07–13 ………………………………………………………………………………(770.885 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 .........................................................................  (200.000 EUR) 
Projekt Zdrav življenjski slog ni umeščen v program 1909 Šport in rekreacija, vendar po 
vsebini spada v Letni program športa. 
 
 
 
 
 



PRORAČUNSKI  POSTAVKI 130149 IN 130150 
 
SOCIALNE KOMPETENCE SKOZI ŠPORT  ESS – 07–13  ........................ (1.470.000 EUR) 
Projekt Zdrav življenjski slog 2013-2014 prav tako ni umeščen v program 1909 Šport in 
rekreacija, vendar po vsebini spada v Letni program športa. 
 
PRORAČUNSKI  POSTAVKI 130182 IN 130183 
 
RAZVOJ KARIERE  V ŠPORTU  ESS – 07–13- dodatne pravice…………...( 540.000 EUR) 
 V okviru projekta Razvoj kadrov v športu se bodo sofinancirale aktivnosti, katerih namen bo 
doseči sinergije med razvojem mlajšega vrhunskega kadra na področju športa in 
uveljavljenih strokovnjakov (trenerjev), spodbuditi razvoj dvojne kariere vrhunskih športnikov 
in njihov bolj usmerjen in »mehak« prehod iz vrhunske tekmovalne kariere v kariero športnih 
strokovnjakov pri nadaljnjem razvoju športa v Sloveniji ter povezati znanstveno-raziskovalno 
delo na področju športa s strokovnim delom vrhunskih trenerjev v praksi. 
 
II. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 222010  
 
INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO ……………………………….(520.184 EUR) 
 
V okviru proračunske postavke se financira 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……………………………. (1.025.000 EUR) 
Iz proračunskih postavk se sofinancirajo izgradnja skakalnega centra Planica ter izgradnja 
tekaškega centra Planica.  

 
 

JAVNA SLUŽBA JAVNEGA ZAVODA – ZŠRS  
 
Z letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2014 so, v skladu s 28. členom 
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, določeni 
naslednji programi, za katere obstaja javni interes in se za njihovo izvajanje zagotavljajo 
sredstva v državnem proračunu Direktorata za šport za leto 2014 ter jih kot javno službo 
izvaja Javni zavod ZŠRS Planica: 
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«, promocija športa mladih). V državnem 
proračunu 2014 se zagotovi 545.500 EUR – iz PP 561910 

2. Založniška dejavnost v športu. V državnem proračunu 2014 se zagotovi 25.000 EUR – iz 
PP 561910 in PP 715910. 

 
 



3. Informatika v športu (zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu, 
dograjevanje aplikacij): v državnem proračunu 2014 se zagotovi do 100.000 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 

4. Za delovanje javnega zavoda ZŠRS Planica, vezano na točki 1. in 2., usklajeno z letnim                   
delovnim načrtom zavoda, ki ga sprejme svet zavoda ZŠRS Planica, se v državnem 
proračunu za leto 2014 zagotovi do 422.500 EUR – iz PP 715910 

  



 
OBRAZLOŽITEV 
 
Iz državnega proračuna Republike Slovenije se v proračunskem letu 2014 za programe 
športa zagotovi 14.888.366 EUR (od tega 1.670.000 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: 13.343.182 EUR za programske in razvojne naloge in 1.545.184 
EUR za športno infrastrukturo. 
 
V skladu s četrtim odstavkom 7. člena Zakona o športu sta k Letnemu programu športa v RS 
za leto 2014 podala mnenje Strokovni svet RS za šport in Olimpijski komite Slovenije - 
Združenje športnih zvez. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


