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Razpisna dokumentacija vsebuje : 
 
 

1) Besedilo javnega razpisa 
 
2) Določila pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni 

ravni, pomembna za predmet javnega razpisa 
 

3) Navodila za izpolnjevanje obrazcev 
 

4) Vsebinska navodila za pripravo nacionalnega programa spremljanja pripravljenosti športnikov 
po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19 

 
5) Splošna navodila v zvezi s postopkom izbora, pripravo in oddajo vlog 

 
6) Prijava: 

  Razpisni obrazec LPŠ 2020-meritve  št. 1 z obveznimi prilogami 
Razpisni obrazec LPŠ 2020-meritve  št. 2 z obveznimi prilogami 

 
7) Vzorec pogodbe o sofinanciranju nacionalnega programa spremljanja pripravljenosti 

športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19 
 
 
1. Besedilo javnega razpisa 
 
Številka: 6712-77/2020/1 
Datum:   16. 7. 2020  
 
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20; v 
nadaljevanju: Zakon), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2020 št. 
6712-2/2020, in Sklepom o prerazporeditvi sredstev LPŠ 2020 št. 6712-2/2020/18, ki ga je sprejela 
ministrica pristojna za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport  
 

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020  
za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe  

zaradi epidemije COVID-19  
 

1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljubljana. 
 

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 7. 
členu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v 88. členu Pravilnika o sofinanciranju 
izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, 68/19 in 91/20, v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik). 

 
3. Predmet javnega razpisa je spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa 

športne vadbe zaradi epidemije COVID-19.   
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4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v 
letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi 
epidemije COVID-19 so določeni v pravilniku. 
 

5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za leto 2020 in bo na razpolago za sofinanciranje spremljanja pripravljenosti 
športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19, je 300.000 EUR, 
in sicer: iz PP 710010 Program vrhunskega športa; ukrep 3311-11-0023. 

 
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.  

 
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na 

naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 
16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 4. septembra 2020. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno 
ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti 
na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2020 – meritve (6712-
77/2020)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti 
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj 
predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne 
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.  

 
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 7. septembra 2020. Zaradi 

obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) odpiranje vlog ne bo 
javno. 

                  
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu 

javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. 
  

10. Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-
sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400 
53 53). 
 

 
 

    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
    prof. dr. Simona KUSTEC LIPICER 

MINISTRICA 
 
 
2. Določila Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na 

državni ravni, ki so pomembna za predmet javnega razpisa 
 

87. člen 
(predmet sofinanciranja) 

(1) S sredstvi za spremljanje pripravljenosti športnikov se sofinancirata: 
-        nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov. 
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 (2) Sofinancira se stroške meritev, ki so neposredno vezani na izvedbo meritev 
opredeljenih v nacionalnem programu spremljanja pripravljenosti športnikov. 

 
88. člen 

(pogoji za sofinanciranje) 

(1) Za sofinanciranje izvajanja nacionalnega programa spremljanja pripravljenosti 
športnikov lahko kandidirajo izvajalci znanstvenoraziskovalnega dela na področju športa v skladu s 7. 
členom zakona (v nadaljnjem besedilu: nosilec programa), ki skupaj z izvajalci in uporabniki meritev 
pripravijo program. 

(2) Nosilci programa morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
-        predložijo nacionalni program meritev, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt, 
-        v program meritev je združeno pretežno število NPŠZ in pretežno število izvajalcev meritev z 

ustreznimi referencami na področju meritev, kadrovskimi in prostorskimi potenciali, ter ustrezno 
merilno opremo, 

-        nosilec programa z izvajalci meritev in uporabniki podpiše letno pogodbo, 
-        NPŠZ podajo soglasje k programu za panoge, ki jih pokrivajo (NPŠZ lahko poda soglasje samo 

enemu nosilcu programa), 
-        nosilec programa je s cenikom meritev, analiz in svetovanja ter izvajalci meritev predhodno 

pisno seznanil NPŠZ. 

(4) Izvajalci meritev morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
-        izvajalec meritev je pridobil soglasje nosilca programa spremljanja pripravljenosti športnikov na 

nacionalni ravni. 

 
3. Navodila za izpolnjevanje obrazcev 
 
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci znanstvenoraziskovalnega dela na področju športa v skladu s 7. 
členom zakona. 
 
Vse vloge morajo vsebovati izpolnjen:  
 
Razpisni obrazec LPŠ 2020-meritve št. 1 s prilogami: 

- Letni program dela prijavitelja za leto 2020 z načrtovanimi vsebinami, potrjen na skupščini 
ali izvršnem odboru prijavitelja, 

- Letni finančni načrt prijavitelja za leto 2020 s specifikacijo vseh virov financiranja in vseh 
stroškov, potrjen na skupščini ali izvršnem odboru prijavitelja in 

- Zapisnik seje zadnje skupščine (priložijo vsi prijavitelji ustanovljeni po Zakonu o društvih) 
 
Prijavitelj, ki je v letu 2020 oddal popolno vlogo na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa 
športa v Republiki Sloveniji v letu 2020 ne rabi prilagati obveznih prilog k obrazcu LPŠ 2020 – 
meritve št.1. 
 
Razpisni obrazec LPŠ 2020-meritve št. 2 s prilogami: 

– nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne 
vadbe zaradi epidemije COVID-19, 

– seznam izvajalcev meritev, ki bodo vključeni v nacionalni program spremljanja 
pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19 in 

– soglasje NPŠZ k programu za panoge, ki jih pokriva, in dokazilo, da so predhodno pisno 
seznanjeni s cenikom in izvajalci storitev. 
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4. Vsebinska navodila za pripravo nacionalnega programa spremljanja pripravljenosti 
športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19 

 
Nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi 
epidemije COVID-19 mora vsebovati: 

- vsebinski načrt in 
- finančni načrt. 

 
Iz vsebinskega načrta mora biti razvidno katere športne panoge bodo v program vključene in 
predvideno število registriranih športnikov, ki jih NPŠZ nameravajo vključiti v nacionalni program 
spremljanja pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-
19. Program naj vsebuje različne paketa meritev glede na dejanske potrebe različnih kategorij 
športnikov (registrirani, kategorizirani, vrhunski).  
 
Iz finančnega načrta mora biti razvidna cena posameznega paketa meritev in predviden obseg sredstev 
po športnih panogah. 
  
Iz vloženega programa meritev mora biti razvidno, da je v program združeno pretežno število NPŠZ in 
pretežno število izvajalcev meritev z ustreznimi referencami na področju meritev, kadrovskimi in 
prostorskimi potenciali, ter ustrezno merilno opremo.  

 
 
5. Splošna navodila v zvezi s postopkom izbora, pripravo in oddajo vlog 
 
Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-
objave/. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za šport (01/400 53 53). 
 
Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce. Obrazce podpiše pooblaščena oseba predlagatelja in jih 
ožigosane, skupaj z zahtevanimi prilogami pošlje v eni ovojnici ali dostavi na naslov: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje 
do 4. septembra 2020. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka 
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v 
zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – vloga 
LPŠ 2020 - meritve (6712-77/2020)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, 
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del 
razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
 

 
6. Prijava: 
 
Razpisni obrazec LPŠ 2020-meritve št. 1 
Razpisni obrazec LPŠ 2020-meritve št. 2 
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7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju: 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 
Masarykova 16, Ljubljana 
Transakcijski račun: SI56011006300109972 
Davčna številka: 14246821 
ki ga zastopa prof. dr. Simona Kustec Lipicer (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)  
in 

IZVAJALEC: «Naziv_izvajalca» 
Naslov: «Ulica», «Kraj» 
Transakcijski račun: «TRR» 
Davčna številka: «Davčna_številka» 
ki ga zastopa «Zakoniti_zastopnik», «Funkcija_zakonitega_zastopnika» (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec) 
skleneta 

 
POGODBO št. «Štpogodbe» 

O SOFINANCIRANJU IZVAJALCA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA DRŽAVNI 
RAVNI V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2020 

 
1. člen 

(Uvodna določba) 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 
1. ministrstvo zagotavlja javna sredstva za uresničevanje javnega interesa v športu na podlagi 5. 

člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Letnega programa 
športa v Republiki Sloveniji za leto 2020  in Pravilnika sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20); 

2. je ministrstvo objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v 
letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.___, dne _____); 

3. se je izvajalec prijavil na javni razpis in bil po opravljenem postopku izbran z odločbo ministrice, 
številka 6712-77/2020/__, z dne _______; 

4. da se s to pogodbo zagotavlja izvajanje ukrepa 3311-11-0023 – Programi vrhunskega športa; 
5. da ima ministrstvo zagotovljena sredstva za sofinanciranje po tej pogodbi v proračunu RS na 

proračunski postavki 710010 Program vrhunskega športa, konto 4133 Tekoči transferi v javne 
zavode. Skrbnik postavke je mag. Mojca Pečnik Ternovšek. 

 
2. člen 

(Predmet pogodbe) 
Ministrstvo se s to pogodbo zaveže sofinancirati naslednje vsebine, ki jih bo izvajalec izvedel v letu 
2020, in sicer: 
Tabela iz Excela 
 
Vsebina in obseg programa iz prejšnjega odstavka, čas realizacije programa ter pričakovani dosežki 
izvajalca se izvedejo v skladu s prijavo izvajalca. 
Ministrstvo bo izvajalcu za izvedbo vsebin iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovilo v 
proračunskem letu 2020 finančna sredstva v skupni višini «Skupaj» EUR. 
Ministrstvo bo sredstva nakazalo na račun izvajalca 30. dan po uradnem prejemu e-računa (z 
obveznimi prilogami v pdf., ki ne smejo presegati 1MB), ki ga potrdi skrbnik pogodbe oz. v skladu z 
veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna. 
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3. člen 

(zagotavljanje sredstev v proračunu oz. finančnem načrtu) 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe odvisna od proračunske zmogljivosti oz. 
finančnega načrta ministrstva za leto 2020. V primeru, da pride do sprememb v proračunu oz. 
finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpliva na izvajanje te pogodbe, sta stranki soglasni, da z 
ustreznim pisnim aneksom spremenita določila te pogodbe. 
 

4. člen 
(Obveznosti izvajalca) 

Izvajalec se zavezuje, da bo vsebine iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe izvedel v skladu s svojo 
prijavo.  
Izvajalec se zavezuje, da k vsakemu izdanemu e-računu priložil vsebinsko in finančno poročilo o 
porabljenih sredstvih. 
Izvajalec se zavezuje, da bo vodil ločeno evidenco stroškov, ki nastanejo pri izvedbi posameznega 
programa. 
Izvajalec se zavezuje, da bo zadnji e-račun za izplačilo sredstev po tej pogodbi posredoval na 
ministrstvo najkasneje do 20. 11. 2020. 
Izvajalec se zavezuje, da bo posredoval tudi končno vsebinsko in finančno poročilo o porabi sredstev 
iz te pogodbe. 
Če izvajalec zamudi rok iz drugega odstavka tega člena, ministrstvo odstopi od te pogodbe, izvajalec 
pa izgubi pravico do sofinanciranja po tej pogodbi. 
 
 

5. člen 
(Namenskost sredstev, upravičeni stroški) 

Izvajalec se zavezuje, da bo sredstva, dodeljena po tej pogodbi, uporabil izključno za namen iz prvega 
odstavka 2. člena te pogodbe. 
 
Izvajalec lahko za sofinanciranje vsebin v skladu s to pogodbo, uveljavlja upravičene stroške (računi 
za opravljene storitve se morajo glasiti na izvajalca), ki so za posamezne vsebine določeni v katalogu 
upravičenih stroškov in je sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Ministrstvo ima kadarkoli pravico do nadzora nad porabo s to pogodbo dodeljenih namenskih sredstev 
in uveljavljanih upravičenih stroškov. Povrnejo se samo stroški, ki so bili dejansko plačani. V primeru, 
da ministrstvo ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, dvojno financiranje ali uveljavljanje 
nepriznanih upravičenih stroškov, mora izvajalec vrniti prejeta sredstva v proračun skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi vred, od dneva prejema do dneva vračila in povrniti morebitno škodo, 
ki je s tem nastala. 
 

6. člen 
(Dolžnost objave) 

Izvajalec se zavezuje, da v vseh izdanih publikacijah in drugem informativnem gradivu v zvezi s 
programi, ki se sofinancirajo v skladu s to pogodbo, ustrezno uporabi logotip ministrstva in navede, da 
programe sofinancira ministrstvo. 
 

7. člen 
(Dolžnost obveščanja) 

Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh okoliščinah, ki so 
pomembne za izvajanje te pogodbe. Vsako spremembo te pogodbe bosta stranki sklenili sporazumno, 
z aneksom k tej pogodbi. 
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8. člen 

(Skrbništvo pogodbe) 
Skrbnik pogodbenih obveznosti s strani ministrstva je Robert Marin, ki skrbi za izvedbo določil te 
pogodbe in za usklajevanje morebitnih sprememb in dopolnitev, ki jih bosta stranki določili s 
posebnim aneksom k tej pogodbi. Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je «Zakoniti_zastopnik». 
V primeru spremembe skrbnika pogodbe na katerikoli pogodbeni strani ni potrebna sklenitev aneksa k 
pogodbi. Zadošča pisno obvestilo nasprotni strani o spremembi. Enako velja pri spremembi skrbnika 
proračunske postavke. 
 

9. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

Izvajalec se zavezuje, da on sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja ne bo obljubil, ponudil ali dal 
kakšne nedovoljene koristi za pridobitev sredstev ali za pridobitev sredstev pod ugodnejšimi pogoji ali  
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa 
pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 
 

10. člen 
(Reševanje sporov) 

Vsa morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma 
ne moreta priti, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

11. člen 
(Veljavnost pogodbe) 

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 (en) izvod, 
ministrstvo pa 3 (tri) izvode. Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki. 
 

 
 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

 
___________________ 

(podpis)  
 
V Ljubljani, dne ______________  

IZVAJALEC 
Odgovorna oseba 

 
_________________ 

(podpis) 
 
V __________________, dne ________ 


