
LETNI PROGRAM ŠPORTA 

 V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2016 

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 2016 za programe športa zagotovi 
16.028.482 EUR in sicer: 15.228.482 EUR za programske in razvojne naloge in 800.000 EUR za 
športno infrastrukturo. 
 
Po proračunskih postavkah se v letnem programu športa v Republiki Sloveniji za leto 2016 sofinancira 
naslednje vsebine: 
 
I. PROGRAMSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA 561910  
 
ŠPORT OTROK IN MLADINE TER ŠPORTNA REKREACIJA …………….(3.664.772 EUR) 

      Postavka vsebuje tudi šport invalidov. 
 
    Iz proračunske postavke 561910 se v letu 2016 sofinancirajo:  

 
1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok……………………………….(20.000 EUR) 

izvedba programa Mali sonček; 
2. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok  ...............................................(493.000 EUR) 

izvedba programov Ciciban planinec, Zlati sonček, Krpan, Mladi planinec, Naučimo se 
plavati, šolska športna tekmovanja, programi v počitnicah in pouka prostih dnevih (Hura 
prosti čas) ter oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah; 

3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami ………………………………..(15.000 EUR) 
organizacija, izpeljava in koordinacija sklepnih državnih prvenstev otrok s posebnimi 
potrebami; 

4. Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti………………...(25.000 EUR) 
5. Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni………......(15.000 EUR) 
6. Tekmovanja pod okriljem FISU………………………………………………(20.000 EUR) 
7. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport                   

………………………………………………………………………………(2.619.372 EUR) 
delovanje panožnih športnih šol: v letu 2016 se sofinancira delo strokovnega kadra 
prijaviteljem, ki zagotovijo prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo 
programov s skupinami otrok in mladine v starosti od 6 do 20 let; priprave in nastopi 
državnih reprezentanc otrok in mladine;  

8. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez 
……………………………………………………………………………………( 2.000 EUR) 

9. Državna prvenstva na področju športa invalidov  ...........................................….(10.000 EUR) 
10. Področni centri gibanja za zdravje……………………………………………. (10.000 EUR) 



11. Občinske trim šole………………………………………………………………( 5.000 EUR) 
12. Celoletni športno rekreativni programi na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven 

zdravstveni učinek  ..........................................................................................(150.000 EUR) 
13. Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni 

učinek……………………………………………………………………………( 10.000 EUR) 
14. Športno družabne medgeneracijske prireditve………………………………..( 5.000 EUR) 
15. Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov…………………………(235.000 EUR) 

sofinancirajo se športni oddelki v gimnazijah ter srednjih strokovnih in poklicnih šolah; 
zagotovijo se štipendije za nadarjene in vrhunske športnike 

16. Delovanje nacionalnih športnih zvez na državni ravni na področju prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine in  področju obštudijske športne dejavnosti…………………...( 11.400 EUR) 

17. Delovanje športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije   .....…( 19.000 EUR) 
 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 715910  
 
STROKOVNE  IN RAZVOJNE NALOGE ŠPORTA ……………………………(1.562.511 EUR) 

     Iz proračunske postavke 715910 se v letu 2016 sofinancirajo:  
 

1. Spremljanje pripravljenosti športnikov………………………………………….(120.000 EUR) 
2. Razvoj diagnostike v športu……………………………………………………….( 7.200 EUR) 
3. Založništvo v športu…………………………………………………………........(11.000 EUR) 
4. Ciljno raziskovalni projekti v športu in kineziologiji……………………………..( 3.000 EUR) 
5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa…………………(100.000 EUR) 
6. Delovanje OKS………………………………………………………………….(136.000 EUR) 
7. Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez ……………..……………….…(561.511 EUR) 
8. Delovanje zamejskih športnih zvez ………………………….…………………..(12.000 EUR) 
9. Delovanje javnih zavodov za šport na nacionalni ravni………………………...(439.800 EUR) 
10. Mednarodne članarine ……………………………………………………………(20.000 EUR) 

mednarodna članarina WADA,mednarodna članarina EPAS; 
11. Strokovni svet RS za šport in mednarodno sodelovanje…………………………( 26.000 EUR) 
12. Nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu                  

……………………………………………………………………………………(70.000 EUR) 
sofinancira se priznanja Stanka Bloudka in sicer nagrade nagrajencem, organizacija in 
izvedba prireditve ob podelitvi priznanj; prireditev »Športnik leta v RS«; 

13. Javno obveščanje v športu ………………………………………………………(40.000 EUR) 
14. Nacionalna kampanja za spodbujane športnega obnašanja…………………….…(5.000 EUR) 
15. Delovanje ambasadorja za šport,strpnost in »Fair play«………………………….(6.000 EUR) 
16. Nacionalna kampanja o zlorabi dopinga v tekmovalnem in rekreativnem 

športu……………………………………………………………………………..( 5.000 EUR) 
 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 710010  
 

PROGRAM VRHUNSKEGA ŠPORTA ………………………………………….(4.701.199 EUR) 
    Iz proračunske postavke 710010 se v letu 2016 sofinancirajo:  

 
1. Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc……………….………… (3.708.927 EUR) 



2. Priprave in nastopi reprezentanc na mednarodnih večpanožnih športnih tekmovanjih 
…………………………………………………………………………………..(370.000 EUR) 

     priprave in udeležba na olimpijskih igrah, paraolimpijskih igrah, olimpijskih igrah 
gluhih, evropskih igrah, sredozemskih igrah, svetovnih igrah neolimpijskih športnih 
panog in disciplin, mladinskih olimpijskih igrah, Evropskem olimpijskem festivalu 
mladih;  

3. Sklad za vrhunske športnike……………………………………………………..( 40.000 EUR) 
4. Nagrade vrhunskih športnikom in trenerjem….……………………………….. (150.000 EUR) 
5. Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov ………………..( 30.000 EUR) 
6. Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov  ................................................…( 39.255 EUR) 
7. Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine  .............................( 200.528 EUR)  
8. Članarine nacionalnih panožnih športnih zvez Evropskim in Svetovnim zvezam 

…………………………………………………………………………………...( 60.000 EUR) 
9. Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez………………………………….( 22.489 EUR) 
10. Dopinška testiranja na nacionalni ravni…………………………………………..(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); 

 
PRORAČUNSKE  POSTAVKE  PP  150060, PP 150061, PP 150062 IN PP 150063 
 
OPOLNOMOČENJE CILJNIH SKUPIN ………………………………………  ( 2.500.000 EUR) 
 
Sofinanciranje programa Zdrav življenjski slog omogoča osnovnošolskim učencem vsaj dve dodatni 
brezplačni uri športne dejavnosti na teden, kar jim poleg ur športne vzgoje v okviru rednega učnega 
načrta zagotavlja eno uro športne vadbe na dan. Pestrost programa omogoča učencem, da spoznajo 
najmanj 15 različnih športnih panog, kar je poleg strokovnega vodenja programa zagotovo velika 
motivacija za vključitev in dobra podlaga za oblikovanje zdravega življenjskega sloga v smeri 
odpravljanja posledic negativnih vplivov sodobnega načina življenja. Program ima tudi dolgoročne 
učinke na naslednja področja: zmanjševanje socialne izključenosti, zmanjševanje neenakosti v 
zdravju, prepoznavanje pozitivnega vpliva na zdravje, zmanjševanje brezposelnosti, doseganje 
učinkov, ki jih zastavljajo smernice EU na področju telesne dejavnosti za zdravje, ipd. 
 
PRORAČUNSKE  POSTAVKE PP 150044, PP 150045, PP 150046 IN PP 150047 
 
IZBOLJŠANJE KOMPETENC IN SPODBUJANJE PROŽNIH OBLIK UČENJA 
………………………………………………………………………………………..( 2.650.000 EUR) 
 
USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU: 

Sofinancirali se bodo ukrepi za izboljšanje kompetenc zaposlenih glede na potrebe trga dela, ki bodo 
usmerjeni v regionalno razpršeno izvajanje programov usposabljanja različnih nacionalnih panožnih 
športnih zvez, potrjenih s strani Strokovnega sveta RS za šport oz. akreditacijskega organa, ter v 
prenovo teh programov. Zaposlenim se bo zagotovilo pridobivanje znanj in kompetenc, ki so nujne 
zaradi potreb posameznih delovnih mest, do katerih prihaja zaradi nove oz. spremenjene športne 
opreme in orodij, tehnike izvajanja trenažnega procesa in procesa rehabilitacije, didaktičnih 
pripomočkov idr. 

RAZVOJ KADROV V ŠPORTU:  



V okviru projekta Razvoj kadrov v športu se bodo sofinancirali ukrepi za odpravo razkoraka med 
pridobljenimi znanji in potrebami trga dela, ki bodo usmerjeni v doseganje sinergij med razvojem 
mlajšega vrhunskega kadra na področju športa in uveljavljenih strokovnjaki (trenerji), v spodbujanje 
razvoja dvojne kariere vrhunskih športnikov in njihovega bolj usmerjenega in »mehkega« prehoda iz 
vrhunske tekmovalne kariere v kariero športnih strokovnjakov pri nadaljnjem razvoju športa v 
Sloveniji ter v povezovanje znanstveno-raziskovalno delo na področju športa s strokovnim delom 
vrhunskih trenerjev v praksi in tako omogočiti neposreden prenos spoznanj in novega znanja v njihovo 
neposredno delo, kakor tudi rast in razvoj kadrov, ki delajo z mlajšimi starostnimi kategorijami.  

PRORAČUNSKE  POSTAVKE  PP 150040, PP 150041, PP 150042 IN PP 150043 
 
ZNIŽANJE BREZPOSELNOSTI MLADIH ……………………………………… ( 150.000 EUR) 

Sofinanciranje programa Mladi za mlade omogoča zaposlovanje mladih diplomantov športne smeri za 
organiziranje, izvajanje in spremljanje telesne dejavnosti v poklicnih in strokovnih srednjih šolah ter 
visokošolskih zavodih, v okviru programov dodatnih ur športne vzgoje na teh inštitucijah. Gre za 
ukrep, ki lahko udejanja cilje tako spodbujanja kot izvajanja redne telesne dejavnosti za zdravje, 
vključevanja mladih na trg dela preko zaposlovanja mladih diplomantov s področja športa, doseganje 
učinkov, ki jih zastavljajo smernice EU na področju telesne dejavnosti za zdravje, zmanjševanje 
socialne izključenosti ter dvig kakovostne ravni  življenja prebivalcev Slovenije. 

II. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 222010  
 
INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO ……………………………….(800.000 EUR) 
 
V okviru proračunske postavke se financira nakup zemljišč in  investicije v Nordijski center Planica, 
ureditev prostorov za potrebe Muzeja športa ter sofinancira z razpisom izbrano športno  infrastrukturo 
v lasti lokalnih skupnosti. 
 
JAVNA SLUŽBA JAVNEGA ZAVODA – ZŠRS  
 
Z letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2016 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 2016 ter jih kot javno službo izvaja Javni zavod ZŠRS Planica: 
1. Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (»Mali sonček«, »Zlati sonček«, »Ciciban 

planinec«, »Mladi planinec«, »Krpan«, »Šolska športna tekmovanja«, učenje plavanja - »Naučimo 
se plavati«, programi v počitnicah in pouka prostih dnevih - »Hura prosti čas«). V državnem 
proračunu 2016 se zagotovi 508.000 EUR – iz PP 561910 

2. Založniška dejavnost v športu. V državnem proračunu 2016 se zagotovi 11.000 EUR – PP 715910. 
3. Informatika v športu (zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu, dograjevanje 

aplikacij): v državnem proračunu 2016 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 2016 zagotovi do 439.800 EUR – iz PP 715910 



OBRAZLOŽITEV 
 
Iz državnega proračuna Republike Slovenije se v proračunskem letu 2016 za programe športa zagotovi 
16.028.482 EUR in sicer: 15.228.482 EUR za programske in razvojne naloge in 800.000 EUR za 
športno infrastrukturo. 
 
V skladu s četrtim odstavkom 7. člena Zakona o športu sta k Letnemu programu športa v RS za leto 
2016 podala mnenje Strokovni svet RS za šport in Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih 
zvez. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


