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Zakon o dopolnitvah Zakona o športu – predlog za javno obravnavo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v javno obravnavo z objavo na e-demokraciji
posreduje predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu.
Rok za posredovanje pripomb je do vključno 30. 12. 2017.

dr. Maja Makovec Brenčič
MINISTRICA

Priloga: predlog zakona
Zakon o dopolnitvah Zakona o športu – PREDLOG

1. člen
V Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/07 – ZŠpo-1) se doda nov 5. a člen, ki se glasi:
»5. a člen
(uresničevanje javnega interesa v tednu športa)
(1) Država in lokalne skupnosti skupaj z OKS-ZŠZ uresničujejo javni interes tako, da enkrat
letno organizirajo Teden športa.
(2) Teden športa se organizira v tednu, ko se obeležuje mednarodni dan športa - 6. april.
(3) V tednu športa mora pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v
medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ali
opravlja dejavnost poštnih storitev, obračunati fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo
njihove storitve, prispevek v korist OKS-ZŠZ za športne in gibalne dejavnosti otrok iz socialno
ogroženih družin, za štipendije športnikov in za izobraževanje športnikov. Prispevek se
obračuna od vsake prodane vozovnice, oziroma od vsake poštne pošiljke v notranjem in
mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije.
(4) OKS-ZŠZ razdeli zbrana sredstva z javnim razpisom.
(5) Do sofinanciranja športne in gibalne dejavnosti otrok iz socialno ogroženih družin so
upravičeni otroci iz socialno ogroženih družin v skladu s predpisi, ki urejajo uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev.
(6) Do štipendije in do sredstev za izobraževanje so upravičeni športniki, ki so v skladu s prvim
odstavkom 33. člena tega zakona, razvrščeni v naziv perspektivnega, mednarodnega,
svetovnega ali olimpijskega razreda in so vpisani v javnoveljavni izobraževalni program v
Republiki Sloveniji. Prednost pri sofinanciranju izobraževanja imajo športniki iz 1. točke šestega
odstavka 35. člena tega zakona.
(7) Pri izboru upravičencev do sofinanciranja športne in gibalne dejavnosti otrok iz socialno
ogroženih družin OKS-ZŠZ upošteva zlasti povprečni mesečni dohodek na osebo v skladu s
predpisi, ki urejajo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Pri izboru upravičencev do
sofinanciranja štipendije in izobraževanja OKS-ZŠZ upošteva zlasti rezultat športnika na
velikem mednarodnem tekmovanju.
(8) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi višino prispevka iz tretjega odstavka tega člena,
način plačevanja in obračunavanja, morebitne oprostitve, delež sredstev, ki se razpisujejo za
posamezen namen iz tretjega odstavka tega člena, način nadzora nad porabo sredstev ter
dohodkovni razred za določitev upravičenosti do sofinanciranja iz petega odstavka tega člena.
(9) OKS-ZŠZ določi podrobnejše pogoje in merila za dodelitev sredstev v skladu s tem členom
in jih po pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za šport, objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
K 1. členu
Javni interes v športu v skladu s 4. členom Zakona o športu obsega naloge nacionalnega in
lokalnega pomena, ki so namenjene zagotavljanju pogojev, da se prebivalci Republike Slovenije
več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja.
Predlog dopolnitve zakona konkretizira uresničevanja javnega interesa in določa, da morajo
država in lokalne skupnosti organizirati Teden športa z namenom spodbujanja športne in
gibalne dejavnosti na nacionalni in lokalni ravni. Glavni cilj dopolnitve zakona je spodbuditi
najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti, zato je obveznost naložena tako državi kot
lokalnim skupnostim, z namenom, da se bodo aktivnosti organizirale na nacionalni ravni in tudi
v vseh lokalnih okoljih ter na ta način dosegle najširši krog prebivalcev.
Teden športa bo organiziran v tednu okrog 6. aprila. Generalna skupščina Organizacije
združenih narodov je 23. avgusta 2013 sprejela Resolucijo 67/296 s katero je določila 6. april za
mednarodni dan športa. Ocenjujemo, da je izvedba Tedna športa v začetku aprila primerna saj
omogoča začetek aktivnosti v naravi. Cilj Tedna športa je tudi, da se spodbudi športno in
gibalno dejavnost med celim letom in ne samo med Tednom športa in začetek pomladi je zelo
primeren za vzpostavitev novih navad, ki vključujejo športne in gibalne dejavnosti v naravi. Prav
tako bo to dobra dopolnitev aktivnostim, ki jih izvaja Evropska komisija s projektom Evropskega
tedna športa, ki poteka v zadnjem tednu septembra. Ocenjujemo, da se bo javni interes bolje
uresničeval, če bosta Teden športa in Evropski teden športa izvedena v različnih terminih, saj
bo na tak način v različne dejavnosti vključenih več prebivalcev. Termin konec septembra ne bi
bil primeren tudi zato, ker se bo v Tednu športa izdala doplačilna znamka. V skladu z Zakonom
o gasilstvu namreč v prvem tednu oktobra poteka Teden požarne varnosti v katerem mora
posameznik ali pravna oseba v poštnem prometu plačati prispevek v korist Gasilske zveze
Slovenije. Tako, bi bile fizične in pravne osebe dolžne plačevati prispevke v poštnem in
potniškem prometu v dveh zaporednih tednih.
V Tednu športa se bo primerjalno s Tednom požarne varnosti, ki je določen v Zakonu o
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter Tednom solidarnosti in
Tednom Rdečega križa, ki sta določena v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št.
7/93 in 79/10) določilo obvezno plačilo prispevka za opravljeno poštne storitve in storitve v
potniškem prometu. Prispevek se bo zbiral v korist Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez (OKS-ZŠZ) za športne in gibalne dejavnosti otrok iz socialno ogroženih družin, za
štipendije športnikov in za izobraževanje športnikov. OKS-ZŠZ je v skladu s 41. členom Zakona
o športu določen kot krovna športna organizacija v Republiki Sloveniji in povezuje vse
nacionalne in občinske športne zveze ter druge športne organizacije.
Za zagotavljanje transparentnosti nad dodeljevanjem javnih sredstev in enakih možnosti
konkuriranja na zbrana sredstva je določeno, da mora OKS-ZŠZ zbrana sredstva razdeliti z
javnim razpisom.
Do sofinanciranja športne in gibalne dejavnosti otrok iz socialno ogroženih družin so upravičeni
otroci iz socialno ogroženih družin. Posamezniki bodo to dokazovali v skladu z uveljavljenim
sistemom iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15,
90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 in 61/17 – ZUPŠ). V skladu z navedenim
zakonom se vsem prosilcem, po enaki metodologiji, določi neto dohodek na družinskega člana.
V uredbi, ki jo bo sprejela Vlada RS bo določen dohodkovni razred za določitev upravičenosti
do sofinanciranja otrok iz socialno ogroženih družin.
Do štipendije in do sredstev za izobraževanje bodo upravičeni športniki, ki so dosegli vrhunski
športni dosežek in so, razvrščeni v naziv perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali
olimpijskega razreda. Športniki bodo morali biti vpisani tudi v javnoveljavni izobraževalni
program v Republiki Sloveniji. Prednost pri sofinanciranju izobraževanja bodo imeli športniki dobitniki olimpijskih, paraolimpijskih medalj, medalj z olimpijade gluhih, medalj s šahovske
olimpijade ali medalj s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali
olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog.

Pri izboru upravičencev do sofinanciranja športne in gibalne dejavnosti otrok iz socialno
ogroženih družin bo OKS-ZŠZ pri izboru upošteval povprečni neto mesečni dohodek na osebo v
skladu z veljavno odločbo pristojnega Centra za socialno delo. To pomeni, da bodo imeli
prednost pri sofinanciranju tisti z nižjim povprečnim neto mesečni dohodkom na osebo. Pri
izboru upravičencev do sofinanciranja štipendije in izobraževanja pa bo OKS-ZŠZ upošteva
rezultat športnika na velikem mednarodnem tekmovanju. To pomeni, da bodo imeli prednost pri
dodelitvi sredstev ali določitvi višine sredstev tisti športniki, ki bodo dosegli boljši rezultat.
Vlada Republike Slovenije bo z uredbo določila višino prispevka, ki ga bodo posamezniki in
pravne osebe dolžni plačati za opravljene storitve v poštnem in potniškem prometu, prav tako
bo v uredbi določen način plačevanja in obračunavanja prispevka ter morebitne oprostitve
plačila prispevka. Z uredbo se bo določil tudi delež sredstev, ki se bodo razpisala za
posamezen namen, to pomeni, koliko od zbranih sredstev se bo namenilo za pomoč otrokom iz
socialno ogroženih družin, koliko za štipendije in koliko za stroške izobraževanja. Uredba bo
nadalje določila tudi način nadzora nad porabo zbranih sredstev oziroma obliko poročanja o
porabi zbranih sredstev. Kot je bilo navedeno že predhodno pa bo z uredbo določen tudi
dohodkovni razred za določitev upravičenosti do sofinanciranja otrok iz socialno ogroženih
družin.
Podrobnejše pogoje in merila za dodelitev sredstev zbranih iz prispevka bo določi OKS-ZŠZ.
Podrobnejše pogoje in merila bo OKS-ZSZ moral uskladiti z ministrstvom, pristojnim za šport in
jih po pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za šport, objaviti v Uradnem listu Republike
Slovenije
K 2. členu (prehodna določba)
Z navedenim členom je določeno, kdaj zakon začne veljati.

