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Na podlagi 17. in 19. elena Zakona 0 sportu (Uradni list RS, st. 29/17 in 21/18 ZNOrg; v
nadaljevanju: Zakon), v skladu z Letnim program om sporta v Republiki Sloveniji za leto 2020,
ki ga je sprejel minister pristojen za sport, objavlja Ministrstvo za izobraievanje, znanost, in
sport

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa sporta na driavni ravni v Republiki
Sioveniji v letu 2020

1. Naziv in sedez izvajalca razpisa: Ministrstvo za izobraievanje, znanost, III sport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa sporta navedeni v
6. elenu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku 0 sofinanciranju
izvajanja letnega program sporta na drzavni ravni (Uradni list RS, 68/l9).

3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne na10ge v sportu:

A. Prostoeasna sportna vzgoja otrok in m1adine:
• Oddelki z dodatno sportno ponudbo v osnovnih solah

B. Obstudijske sportne dejavnosti:
• Celoletni sportni programi obstudijskih sportnih dejavnosti
• Sportne prireditve studentov na univerzitetni in nacionalni ravni
• Tekmovanja organizirana pod okriljem F1SU

C. Sportna vzgoja otrok in mladine usmeIjenih v kakovostni in vrhunski sport:
• Priprave in nastopi drzavnih reprezentanc otrok in mladine

D. Vrhunski sport:
• Priprave in nastopi drzavnih reprezentanc na mednarodnih vee

panoznih sportnih tekmovanjih
• Priprave in nastopi drZavnih elanskih reprezentanc
• Sklad za vrhunske sportnike

E. Sport invalidov:
• Drzavna prvenstva na podroeju sporta invalidov
• Pilotski programi povezovanja sportnih, inva1idskih ter dobrodelnih

organizacij
F. Sportna rekreacija:

• Celoletni sportno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven
zdravstveni uCinek

G. Sport starejsih:
• Sportno druzabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko

pozitiven zdravstveni ueinek in so namenjene pretefuo starejsim
H. Statusne pravice sportnikov, treneIjev in strokovna podpora programom:

• Sportni oddelki v srednjih solah
• Stipendije za nadaIjene in vrhunske sportnike
• Spremljanje pripravljenosti sportnikov
• Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih sportnikov

1. Delovanje sportnih organizacij:



• Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije - Zdruzenja sportnih
zvez

• Delovanje Zveze za sport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega
komiteja

• Delovanje nacionalnih panofuih sportnih zvez
• Delovanje nacionalnih sportnih zvez na podrocju sportne rekreacije
• Delovanje nacionalnih sportnih zvez na podrocju obstudijske

sportne dejavnosti
• Delovanje zamejskih sportnih zvez

J. Mednarodna dejavnost v sportu
• Clanarine evropskim in svetovnim sportnim zvezam

K. Sportne prireditve:
• Prireditev »Sportnik leta v Republiki Sloveniji«

L. Javno obvescanje v sportu:
• Javno obvescanje v sportu 0 sportni vzgoji otrok in mladine ter

sportni rekreaciji
M. Sportno obnaSanje:

• Nacionalna kampanja za spodbujanje sportnega obnasanja
• Delovanje ambasadorja za sport,strpnost in »fairplay«

N. Preprecevanje dopinga v sportu

4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega prograrna sporta na drzavni
ravni v letu 2020, so za razpisane vsebine doloceni v Pravilniku 0 sofinanciranju
izvajanja letnega program sporta na drzavni ravni.

5. Okvima visina sredstev, ki bo zagotovljena v financnem nacrtu Ministrstva za
izobraZevanje, znanost in sport za leto 2020 in bo na razpolago za sofinanciranje
navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v sportu, je 11.691.076 EUR, in
sicer: iz PP 561910 Sport otrok in mladine ter sportna rekreacija 3.599.920 EUR, iz PP
710010 Program vrhunskega sporta 6.950.000 EUR in iz PP 715910 Strokovne in
razvojne naloge v sportu 1.141.156 EUR; ukrepa 3311-11-0023 in 3311-11-0024.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

7. Rok, do katerega morajo biti predlozene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene
na naslov Ministrstvo za izobraZevanje, znanost in sport, Direktorat za sport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 27. marca 2020. Steje se, da je
vloga prispela pravocasno, ce je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na posti priporoceno ali do 10. ure oddana v vloziScu Ministrstva za
izobraZevanje, znanost in sport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti
predlozena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani oznacen z napisom
»Ne odpiraj - vloga LPS 2020 (6712-1/2020)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
oznacen polni naslov posiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici, oznaceni na zgoraj predpisani nacin. Vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo
izlocene iz nadaljnjega postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo zacela odpirati vloge 30. marca 2020.
Zaradi velikega stevila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obvesceni 0 izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo 0

izidu javnega razpisa obvesceni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.

10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce
preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-

http://https://www.gov.si/drzavni-


organi/ministrstva/ministrstvo-za- izobrazevanje-znanost -in-sport/j avne-objave/. Za pomoc pri
vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obmejo na mag. Sasa Grujiea
(01/434 23 95). Za dodatne informacije lahko vlagatelji poklicejo Ksenijo Cesar
(01/400 53 53). Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije.
Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ozigosa in podpise
pooblaScena oseba vlagatelja. Podpisane in ozigosane obrazce vlagatelji posljejo ali
dostavijo v skladu s 7. tocko razpisa.


