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REPUBLIKA SlOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE,
ZNANOST IN ~PORT
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Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

F: 014005321

Stevilka: 4110-20/2021/3
Datum: 20.4.2021

Na podlagi Zakona 0 izvrsevanju' proraeunov Republike Slovenije za 1eti 2021 in 2022 (Uradni
list RS, st. 174/20, in 15/21 - ZDUOP), Proraeuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list
RS, st. 75/19 in 174/20), 3. elena Pravilnika 0 sofinanciranju izvajanja letnega program a sporta
na drzavni ravni (Uradni list RS, st. 68/19 in 91/20) in v skladu z Letnim programom sporta v
Republiki Sloveniji za leto 2021, ki ga je sprejela ministrica, pristojna za sport (st. 67122/2020/1, z dne 10. 2. 2021) ministrica za izobraievanje, znanost in sport izdaja

SKLEP
o zacetku postopka in imenovanju Strokovne komisije za vodenje postopka
javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije
sportnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih sportnih povrsin v
letu 2021

1. clen
Zaene se postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev: Javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje
investicij v rekonstrukcije
sportnih bazenov ter posodobitve ali
vzpostavitve novih zunanjih sportnih povdin v letu 2021 (v nadaljevanju: javni razpis).
Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tern javnem razpisu bo potekalo v dveh razlienih
sklopih:
sklop I - Rekonstrukcija sportnih bazenov.
sklop 2 - Posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih spOlinih povrsin.

2. clen
Visina sredstev, ki jih bo 1111l11strstvo
nalllenilo za sofinanciranje investicij v letu 2021 je
4.100.000,00 EUR. Pravice porabe so. zagotovljene na PP 222010 - Investicije v sportno
infrastrukturo. na kontu 4320 - Investicijski transfelji obcinalll.
Okvirna visina sredstev za sofinanciranje sklopa I za leto 2021 znasa 3.000.000,00 EUR. MIZS
bo sofinanciralo sest izbranih projektov investicij v rekonstrukcije sportnih bazenov v visini
500.000,00 EUR.
Okvirna visina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2021 znasa 1.100.000,00 EUR. MIZS
bo sofinanciralo petinpetdeset izbranih projektov investicij v posodobitev ali vzpostavitev novih
zunanjih sportnih povrsin v visini 20.000,00 EUR.

3. clen

Predmet javnega ra~pisa je sofin~~nciranje investicij v rekonstrukcije sportnih bazenov (sklop I)
ter
posodobitve
~Ii vzposta$itve
novih zunanjih sportnih povrsin (sklop 2), katerih
sofinanciranje se bojpricelo po lfyrstitvi projektov v Naert razvojnih programov za leto 2021 in
podpisom pogodb z i~branimi pr4javitelji.

4. clen
Cilj javnega razpi~a: je zagotgviti
uporabnikov ter uei1k.ovito kori~enje

kakovostne jayne sportne povrsine za vse
in ravnanje zjavnimi sportnimi objekti.

Stem sklepom se d~loci besedi!'o javnega
sklepa.

5. clen
razpisa in razpisna dokumentacija,

kategorije

ki sta prilogi tega

6. clen
V Strokovno komiSijo
komisija) se imenuj~j'o:
-

za vodenje

postopka

javnega

mag. Boris MuniFe, v.d. gen~,ralni direktor Direktorata
Maja Skale - ela~ica in nameSlnica predsednika;
Ales Rajlie - clan:;
mag. Ales Prijon.:. clan;
Sabina Camemiki~. clanica:
Janja Smrke Sikdvc - elanica.

razpisa

(v nadaljevanju:

za investicije- predsednik

strokovna

komisije;

Naloge strokovne kt)misije so:
I. podpis izjave 0 :interesni ne~pvezanosti in varovanju podatkov;
2. preverjanje pravoeasnosti \1,lbg, odpiranje pravoeasno prispelih in pravilno oznaeenih vlog
in ugotavljanje :ali je vlogo'1Podala upravieena oseba in ali je vloga popolna glede na to, ali
so bili predloz~Di vsi zaht~vani dokumenti (fonnalna popolnost) ter priprava pozivov za
dopolnitev vlog;
3. preverjanje
izp~b;lnjevanja pogojev javnega razpisa v popolnih vlogah. z obrazlozitvijo
(ne)izpolnjevanja
posamezn,ih pogojev;
4. ocenjevanje po~plnih vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa. po merilih za izbor
upraviceneev iijavnega ra~pisa. z obrazlozitvijo oeen posameznih meril:
5. priprava posam,icnih odloeao izboru/zavrnitvi/zavrzbi
vlog v sodelovanju z vodjo:
6. sprotno vodenje zapisnika Qdelu komisije.

7. {'len
CIani strokovne kqmisije se sestajajo na sejah. ki jih sklieuje predsednica strokovne komisije.
Strokovna komisij~ sprejema odloeitve soglasno. V primeru. da ni dosezeno soglasje, strokovna
komisija sprejema 6dlocitve z vecino glasov prisotnih clanov.
I

8. elen

••

.,
Strokovna komisija opravlja naloge v skladu z Zakonom 0 sportu, Pravilnikom 0 sofinf!ociranju
izvajanja letnega program a sporta na drZavni ravni, predmetnim javnim razpisomin razpisno
dokumentacijo javnega razpisa.
9. cleo
Mandat strokovne komisije traja do zakljucka vseh nalog, navedenih v 5. clenu tega skiepa.
10. cleo
Prepoved interesne povezanosti in zavezanost k varovanju podatkov.
Predsednik in ciani komisij/e ne smejo biti s prijavitelji (kar vkljucuje tako prijavitelja kot
partnerje, v nadaljevanju: prijavitelji) interesno povezani v smislu poslovlle povezanosti,
sorodstvellega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vstetega cetrtega kolena), v'Zakonski
zvezi, v zunajzakonski zvezi, v svastvu do vstetega drugega kolena, tudi ce so te zveze,
razmerja oziroma skupnosti ze prenehale. Pray tako ne smejo sodelovati pri delu komisije
osebe, pri katerih obstajajo druge okoliscine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in
nepristranskost (npr. osebne povezave).
Drugi elementi interesne povezanosti se presoJaJo v skladu s Kodeksom ravlillllj* javnih
usluzbencev (Uradni list RS, s1. 8/0 I). Taka oblika interesne povezanosti je izlocitY..e~f,razlog.
Predsednik in cIani komisijle ne smejo sodelovati pri pripravi prijav prijaviteljev. Pretlsednik in
ciani komisij/e so zavezani k varovanju vseh zaupnih podatkov, dejstev in okolisCin 0
prijaviteljih in koncnih prejemnikih sredstev, do katerih dostopajo pri opravljanju svoje.fullkcije
v postopku javnega razpisa.
prof. dr. Simona KUSTEC
JS~~

Prilogi:
- javni razpis in razpisna dokumentacija,
- izjave 0 interesni nepovezanosti in varovanju podatkov.
Vrociti:
imenovanim.
Sluzbi za kadrovske zadeve M IZS.
zbirki dokumentarnega gradiva.

