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1. Besedilo javnega razpisa 
 
 
Številka: 6712-1/2020 
Datum:   3. 3. 2020  
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 ZNOrg; v nadaljevanju: 
Zakon), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki ga je sprejel 
minister pristojen za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport  
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji 

v letu 2020 
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 6. 

členu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega 
program športa na državni ravni (Uradni list RS, 68/19). 

3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu: 
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 

 Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah 
B. Obštudijske športne dejavnosti: 

 Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti 
 Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni 
 Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU 

C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 
 Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine 

D. Vrhunski šport: 
 Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih 

športnih tekmovanjih 
 Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc 
 Sklad za vrhunske športnike 

E. Šport invalidov: 
 Državna prvenstva na področju športa invalidov 
 Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih 

organizacij 
F. Športna rekreacija: 

 Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven 
zdravstveni učinek 

G. Šport starejših: 
 Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven 

zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim 
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom: 

 Športni oddelki v srednjih šolah 
 Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike 
 Spremljanje pripravljenosti športnikov  
 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov 

I. Delovanje športnih organizacij: 
 Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez 
 Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega 

komiteja  
 Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez 
 Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije 



 
 
 
 

 5

 Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne 
dejavnosti 

 Delovanje zamejskih športnih zvez 
J. Mednarodna dejavnost v športu 

 Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam 
K. Športne prireditve: 

 Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji« 
L. Javno obveščanje v športu: 

 Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni 
rekreaciji 

M. Športno obnašanje: 
 Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja 
 Delovanje ambasadorja za šport,strpnost in »fairplay« 

N. Preprečevanje dopinga v športu 
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v 

letu 2020, so za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega 
program športa na državni ravni. 

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 navedenih vsebin ter 
razvojnih in strokovnih nalog v športu, je 11.691.076 EUR, in sicer: iz PP 561910 Šport otrok 
in mladine ter športna rekreacija 3.599.920 EUR, iz PP 710010 Program vrhunskega športa 
6.950.000 EUR in iz PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 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 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 27. marca 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 (6712-1/2020)«. 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 30. marca 2020. Zaradi 
velikega števila predvidenih vlog 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 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-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za pomoč pri 
vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića (01/434 
23 95). Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400 53 53). 
Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce 
vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. 
Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa. 

 
    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

    dr. Jernej PIKALO 
MINISTER 
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2. Splošna navodila v zvezi z javnim razpisom, izpolnjevanjem obrazcev in oddajo vlog 
 
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-organi/ministrstva/ministrstvo-
za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko 
spletne aplikacije. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na 
mag. Saša Grujića (01/434 23 95). Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za 
šport pri Kseniji Cesar (01/400 53 53). 
 
Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce 
prijavitelji natisnejo in ožigosajo. Obrazce podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Prijave s takimi 
obrazci, skupaj z zahtevanimi prilogami lahko prijavitelji pošljejo v eni ovojnici ali dostavijo na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana, najkasneje do 27. marca 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 (6712-1/2020)«. 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. 
 
Strokovni delavci v športu, ki izvajajo program morajo biti vpisani v razvid strokovno 
izobraženih in strokovno usposbljenih delavcev v športu oziroma morajo imeti že vloženo vlogo 
za vpis v ta razvid. 
 
 
3. Postopek izbora in sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa na državni ravni 
 
 
Izvajalce letnega programa športa se izbere v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 v nadaljevanju: pravilnik) in javnim 
razpisom.  
 
V posameznih določbah pravilnika, navedenih v razpisni dokumentaciji pri posamezni vsebini, je 
določen način izračuna oziroma določanja deleža, ki ga lahko prejeme posamezni prejemnik ob 
izpolnjevanju vseh pogojev. 
 
Predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev pripravi komisija, ki jo imenuje minister. Komisija pregleda 
popolne vloge in jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. 
 
O dodelitvi sredstev odloči minister, pristojen za šport, z odločbo na podlagi višine sredstev za 
posamezni program, kot je okvirno določena v letnem programu športa. 
 
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva 
neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži ugovor zoper odločbo o izboru v roku 8 dni od prejema 
odločbe na naslov ministrstva. V ugovoru mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga 
ugovor. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Ministrstvo z odločbo 
odloči o ugovoru v roku 30 dni. Odločitev o izbiri je s tem dokončna. 
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4. Podatki o predmetu javnega razpisa  
 
 
 
VSE VLOGE MORAJO VSEBOVATI: 
 
 Izpolnjen razpisni obrazec LPŠ 2020 št. 1 z osnovnimi podatki o prijavitelju. (V primeru, da se 

ob izpolnjevanju razpisnih obrazcev preko spletne aplikacije v le-tej pojavijo že vpisani 
podatki, vas prosimo, da jih pregledate in po potrebi posodobite.) 

 
 Letni program dela prijavitelja za leto 2020 z načrtovanimi vsebinami, ki mora biti potrjen na 

skupščini ali izvršnem odboru prijavitelja (kot dokazilo priložite podpisan zapisnik). 
  
 Letni finančni načrt prijavitelja za leto 2020 (s specifikacijo vseh virov financiranja in vseh 

stroškov), ki mora biti potrjen na skupščini ali izvršnem odboru prijavitelja (kot dokazilo 
priložite podpisan zapisnik).   

 
 Zapisnik seje zadnje skupščine – priložijo vsi prijavitelji, ki so ustanovljeni po Zakonu o 

društvih. 
 
 Prijavitelji za oddelke z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah in športne oddelke v 

srednjih šolah priložijo samo del letnega delovnega načrta šole, ki se nanaša na športne 
oddelke. 

 
 
POSAMEZNE VSEBINE, POGOJI IN MERILA, PO KATERIH SE IZBEREJO POSAMEZNI 

IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA DRŽAVNI RAVNI V LETU 2020 IN 

DOKUMENTI, KI JIH JE POTREBNO PREDLOŽITI:  

 
A. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
ODDELKI Z DODATNO ŠPORTNO PONUDBO V OSNOVNIH ŠOLAH 
 
Sofinancira se strokovno delo učitelja športa v dodatni športni ponudbi in uporaba oziroma najem 
dodatnih športnih objektov in površin za šport v naravi za izvajanje programa, ki se izvaja v šoli izven 
rednega vzgojno izobraževalnega programa v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
 
Za sofinanciranje lahko kandidirajo samo osnovne šole, ki že organizirajo oddelke z dodatno športno 
ponudbo, kakor je navedeno v prejšnjem odstavku. 
 
Programi se ovrednotijo po merilih iz 10. člena pravilnika, sofinancirajo pa se programi, ki pri 
točkovanju zberejo najmanj 20 točk. Vrednost točke se določi skladno z 11. členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 9 
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B. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OBŠTUDIJSKIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI   
 
Sofinancira se delo strokovnih delavcev in uporaba/najem športnih objektov in površin za šport v 
naravi za izvedbo celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti, ki imajo visoko 
pozitiven zdravstveni učinek, in sicer v obsegu najmanj 60 ur letno, kar predstavlja 30 vadbenih 
tednov po dve uri tedensko. 
 
Za sofinanciranje celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti lahko kandidirajo 
nacionalna študentska športna zveza in študentske športne organizacije, ki delujejo v okviru univerz in 
visokošolskih zavodov. 
 
Sofinancirajo se programi, ki potekajo izven rednega študijskega programa in dopolnjujejo ponudbo 
športnih programov za študente ter niso že v celoti financirani iz drugih javnih sredstev pri čemer 
morajo biti posamezni programi vodeni s strani strokovno izobraženega delavca ali strokovno 
usposobljenega delavca z najvišjo stopnjo usposobljenosti. 
 
Vsi računi za opravljene storitve se morajo glasiti na izvajalca izbranega na tem razpisu. Iz 
računa mora biti razvidna natančna specifikacija stroškov, ki jih izvajalec uveljavlja. Izvajalec 
mora za vsak sofinanciran program voditi ločeno evidenco, s specifikacijo vseh virov 
financiranja in vseh stroškov. Povrnejo se samo stroški, ki so bili dejansko plačani. 
 
Način ovrednotenja programov je naveden v 18. členu pravilnika. Sofinancirajo se programi, ki pri 
točkovanju zberejo najmanj 55 točk. Vrednost točke se določi skladno s 19. členom pravilnika.  
 
Vloge morajo vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020 št. 11, 
- prilogi 

- dokazilo, da program poteka izven rednega študijskega programa in dopolnjuje 
ponudbo športnih programov za študente ter ni že v celoti financirani iz drugih  
javnih sredstev, 

- urnik, iz katerega bo razvidno, da vadba poteka najmanj 60 ur letno, kar predstavlja 
najmanj 30 vadbenih tednov po dve uri tedensko 

 
 
ŠPORTNE PRIREDITVE ŠTUDENTOV NA UNIVERZITETNI IN NACIONALNI RAVNI 
 
Sofinancira se materialne stroške za izvedbo športnih prireditev študentov na univerzitetni in 
nacionalni ravni, po merilih določenih v 22. členu pravilnika. 
 
Za sofinanciranje športnih prireditev študentov na univerzitetni ravni lahko kandidirajo športne zveze, 
ki delujejo na področju obštudijskih športnih dejavnosti in so članice nacionalne študentske športne 
zveze, ki je članica FISU in EUSA. 
Za sofinanciranje športnih prireditev študentov na nacionalni ravni lahko kandidirajo le nacionalne 
študentske športne zveze, ki so članice FISU in EUSA. 
 
Način ovrednotenja programov je naveden v 22. členu pravilnika. Sofinancirajo se športne prireditev 
študentov na univerzitetni in nacionalni ravni, ki pri točkovanju zberejo najmanj 35 točk. Vrednost 
točke se določi skladno z 23. členom pravilnika.  
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Vloge morajo vsebovati: 
- razpisni obrazec LPŠ 2020 št. 12. 

 
TEKMOVANJA ORGANIZIRANA POD OKRILJEM FISU IN EUSA 
 
Sofinancira se udeležbo študentov na tekmovanjih, organiziranih pod okriljem mednarodne zveze za 
univerzitetni šport FISU in evropske univerzitetne športne zveze EUSA. 
 
Za sofinanciranje tekmovanj iz prvega odstavka lahko kandidira samo nacionalna študentska športna 
zveza, ki je članica mednarodne zveze za univerzitetni šport FISU in evropske univerzitetne športne 
zveze EUSA. 
 
Sofinancira se stroške, ki so povezani neposredno s študenti – tekmovalci: prevozni stroški za 
tekmovalce, nastanitev za tekmovalce, prijavnina za tekmovalce, zdravstveno zavarovanje za 
tekmovalce in športna oprema za tekmovalce. Stroški, povezani z udeležbo strokovno izobraženega ali 
strokovno usposobljenega delavca (trenerja) niso predmet sofinanciranja. 
 
Vsi računi za opravljene storitve se morajo glasiti na izvajalca izbranega na tem razpisu. Iz 
računa mora biti razvidna natančna specifikacija stroškov, ki jih izvajalec uveljavlja. Izvajalec 
mora za vsak sofinanciran program voditi ločeno evidenco, s specifikacijo vseh virov 
financiranja in vseh stroškov. Povrnejo se samo stroški, ki so bili dejansko plačani. 
 
Način ovrednotenja programov je naveden v 23. členu pravilnika. Sofinancirajo se vsa na javni razpis 
prijavljena športna tekmovanja, organiziranih pod okriljem FISU in EUSA. Vrednost točke se določi 
skladno s 23. členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020 št. 13, 
- priloge 

- potrdilo o članstvu v mednarodni zvezi za univerzitetni šport – FISU, 
- potrdilo o članstvu v evropski zvezi za univerzitetni šport – EUSA, 
- seznam udeležencev po tekmovanjih in po panogah, 
- podroben finančni načrt  (s specifikacijo vseh virov financiranja in vseh stroškov) za 

vsako tekmovanje posebej, iz katerega mora biti razviden strošek posameznega 
udeleženca za izvajalca. 
 
 

C. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
 
PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH REPREZENTANC OTROK IN MLADINE 
 
Sofinancira se priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine za nastop na evropskem 
prvenstvu, svetovnem prvenstvu ali drugem mednarodnem tekmovanju, ki je v uradnem koledarju 
svetovne ali evropske panožne športne zveze. Kot priprave in nastope mladinske reprezentance se 
upošteva priprave in nastope v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci, mlajše mladinke, 
starejši mladinci, starejše mladinke, mlajši člani ali mlajše članice. Kot priprave in nastope mlajše 
reprezentance se upošteva priprave in nastope v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši pionirji, mlajše 
pionirke oziroma mlajši dečki, mlajše deklice ali starejši pionirji, starejše pionirke oziroma starejši 
dečki, starejše deklice ali kadeti, kadetinje. 
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Za sofinanciranje lahko kandidirajo nacionalne panožne športne zveze, s panogami, ki so na programu 
naslednjih OI, paralimpijskih iger oziroma so na podlagi prvega odstavka 5. člena tega pravilnika 
uvrščene v razrede športnih panog. 
 
Upravičeni stroški so tisti, ki so vezani neposredno na priprave in nastope na teh tekmovanjih, pri 
čemer stroški administrativnega dela ne smejo presegati 5% odobrenih sredstev. Vsi računi za 
opravljene storitve se morajo glasiti na izvajalca izbranega na tem razpisu. Iz računa mora biti 
razvidna natančna specifikacija stroškov, ki jih izvajalec uveljavlja. Izvajalec mora za vsak 
sofinanciran program voditi ločeno evidenco, s specifikacijo vseh virov financiranja in vseh 
stroškov. Povrnejo se samo stroški, ki so bili dejansko plačani. 
 
Višina sofinanciranja se določi v skladu z merili, navedenimi v 37. in 38. členu pravilnika. Vrednost 
točke se določi v skladu s 25. členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- za vsako športno panogo posebej je potrebno oddati razpisni obrazec LPŠ 2020  
št. 15. 

 
D. VRHUNSKI ŠPORT 
 
PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH ČLANSKIH REPREZENTANC NA EVROPSKA IN 
SVETOVNA PRVENSTVA  
 
Sofinancirajo se priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc v katere so vključeni vrhunski 
športniki s statusom olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda ter plačilo strokovnih 
delavcev - reprezentančnih trenerjev NPŠZ, katerih športne panoge so na programu naslednjih OI, 
glede na razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog.  
 
Sofinancira se stroške, ki so neposredno vezani na priprave in nastope iz prejšnjega odstavka in 
stroške dela, pri čemer stroški dela ne smejo presegati 20 odstotkov dodeljenih sredstev. Vsi računi za 
opravljene storitve se morajo glasiti na izvajalca izbranega na tem razpisu. Iz računa mora biti 
razvidna natančna specifikacija stroškov, ki jih izvajalec uveljavlja. Izvajalec mora za vsak 
sofinanciran program voditi ločeno evidenco, s specifikacijo vseh virov financiranja in vseh 
stroškov. Povrnejo se samo stroški, ki so bili dejansko plačani. 
 
Za sofinanciranje lahko kandidirajo nacionalne panožne športne zveze s panogami, ki so na podlagi 
prvega odstavka 5. člena pravilnika uvrščene v razrede športnih panog in izpolnjujejo pogoje iz 
prejšnjega odstavka. 
 
Višina sofinanciranja se določi v skladu z merili, navedenimi v 43., 44. in 45. členu pravilnika. 
Vrednost točke se določi v skladu s 40. členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- za vsako panogo posebej je potrebno oddati razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 15a. 
 
 

PRIPRAVE IN NASTOPI DRŽAVNIH REPREZENTANC NA MEDNARODNIH VEČ 
PANOŽNIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH 
 
Sofinancirajo se priprave in udeležba na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih v skladu z 
41. členom pravilnika. 
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Za sofinanciranje priprav in udeležbe na olimpijskih igrah, evropskih igrah, sredozemskih igrah, 
svetovnih igrah neolimpijskih športov, evropskemu olimpijskemu festivalu mladih, mladinskih 
olimpijskih igrah in mladinskih športnih igrah prijateljskih dežel lahko kandidira samo Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje športnih zvez,ki je nosilec teh dejavnosti. 
 
Za sofinanciranje priprav in udeležbe na paraolimpijskih igrah in olimpijskih igrah gluhih lahko 
kandidira samo Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite Slovenije, ki je nosilec teh 
dejavnosti. 
 
Vrednost točke se določi v skladu z 41. členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 16, 
- prilogo 

- večletni finančni načrt priprav za vsako tekmovanje posebej. 
 
 
SKLAD ZA VRHUNSKE ŠPORTNIKE 
 
Sofinancira se sklad za vrhunske športnike za nadstandardne priprave nosilcev olimpijskih medalj in 
nosilcev medalj s svetovnih prvenstev v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa 
olimpijskih iger v skladu s 46. členom pravilnika. 
 
Za sofinanciranje lahko kandidira samo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ki je 
nosilec te dejavnosti. 
 
Višina sredstev za sklad za vrhunske športnike je določena z letnim programom športa. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 16a, 
- prilogo 

- seznam športnikov, ki so upravičeni do nadstandardnih priprav v letu 2020. 
 
 
E. ŠPORT INVALIDOV 

 
PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH TER 
DOBRODELNIH DRUŠTEV IN ZVEZ 
 
Sofinancira se uporaba/najem športnih objektov in površin za šport v naravi ter delo strokovno 
izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev z najvišjo stopnjo usposobljenosti za izvedbo 
celoletnih športnih programov za invalide, ki so nastali s povezovanja športnih in invalidskih ter 
dobrodelnih društev in zvez. 
 
Vsi računi za opravljene storitve se morajo glasiti na izvajalca izbranega na tem razpisu. Iz 
računa mora biti razvidna natančna specifikacija stroškov, ki jih izvajalec uveljavlja. Izvajalec 
mora za vsak sofinanciran program voditi ločeno evidenco, s specifikacijo vseh virov 
financiranja in vseh stroškov. Povrnejo se samo stroški, ki so bili dejansko plačani. 
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Pogoji, merila in višina za sofinanciranje so določeni v 53. - 55. členu pravilnika. Sofinancira se 
pilotske programe povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez, ki je pri 
točkovanju na podlagi meril 54. člena pravilnika zberejo najmanj 60 točk. Vrednost točke se določi v 
skladu s 54. členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 26, 
- priloge 

- dolgoročni program iz katerega mora biti razvidno število vključenih posameznikov, 
nacionalna razpršenost, število povezanih športnih, invalidskih in dobrodelnih društev in 
zvez, reference strokovnih delavcev na področju gibalnih programov za invalide, cena 
programa na posameznika ter dostopnost vadbenih prostorov za invalide. 
 
 

DRŽAVNA PRVENSTVA NA PODROČJU ŠPORTA INVALIDOV 
 

Sofinancira se uporaba/najem objektov in površin za šport v naravi za izvedbo državnih prvenstev na 
področju športa invalidov. 
 
Za sofinanciranje državnih prvenstev na področju športa invalidov lahko kandidira nacionalna 
panožna športna zveza,ki je nosilec posamezne športne panoge na nacionalni ravni pod naslednjimi 
pogoji : 

- državna prvenstva invalidov potekajo istočasno z državnimi prvenstvi rednega programa 
posameznih športnih panog v individualnih športnih panogah in istočasno z državnimi prvenstvi 
oziroma zaključkom pokala Slovenije v kolektivnih športnih panogah, ki jih organizirajo NPŠZ,  

- posamezno državno prvenstvo invalidov je edino državno prvenstvo invalidov v posameznem 
letu. 

Višina sofinanciranja se določi v skladu z merili, navedenimi v 58. členu pravilnika. Vrednost točke se 
določi v skladu z 58. členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 5, 
- prilogi 

- dokazilo, da je posamezno državno prvenstvo invalidov edino državno prvenstvo  
invalidov v posameznem letu, 

- dokazilo, da državno prvenstvo invalidov potekajo istočasno z državnimi prvenstvi 
rednega programa posameznih športnih panog v individualnih športnih panogah in 
istočasno z državnimi prvenstvi oziroma zaključkom pokala Slovenije v kolektivnih 
športnih panogah, ki jih organizirajo NPŠZ, 

- dokazilo o številu nastopajočih na zadnjem državnem prvenstvu invalidov. 
 
 
F. ŠPORTNA REKREACIJA  
 
CELOLETNI ŠPORTNO REKREACIJSKI PROGRAMI NA NACIONALNI RAVNI, KI 
IMAJO VISOKO POZITIVEN ZDRAVSTVENI UČINEK 
 
Sofinancira se uporaba/najem športnih objektov in površin za šport v naravi, delo strokovnega 
delavca, z najmanj drugo stopnjo usposobljenosti, ki neposredno izvaja vadbo ter organizacijski 
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stroški za izvedbo programa, ki ne smejo presegati 5% odobrenih sredstev. Sofinancirajo se programi, 
ki izpolnjujejo pogoje iz 61. člena pravilnika. 
 
Vsi računi za opravljene storitve se morajo glasiti na izvajalca izbranega na tem razpisu. Iz 
računa mora biti razvidna natančna specifikacija stroškov, ki jih izvajalec uveljavlja. Izvajalec 
mora za vsak sofinanciran program voditi ločeno evidenco, s specifikacijo vseh virov 
financiranja in vseh stroškov. Povrnejo se samo stroški, ki so bili dejansko plačani. 
 
Izvajalci morajo pri izvedbi programov, ki so sofinancirani, na primeren način z logotipom Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport seznaniti udeležence programov, da jih sofinancira ministrstvo. Za 
sofinanciranje programov športne rekreacije lahko kandidirajo le neposredni izvajalci teh programov.  
 
Sofinancira se največ 15 programov, ki so pri točkovanju na podlagi meril iz 62. člena pravilnika 
zbrali najvišje število točk in število točk ni nižje od 45 točk. Vrednost točke se določi v skladu z 62. 
členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 18, 
- priloge: 

- natančen opis programa, 
- in izjavo prijavitelja, da program nima negativnih vplivov na naravo in okolje.  

 
 
G. ŠPORT STAREJŠIH 
 
ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE, KI IMAJO VISOKO 
POZITIVEN ZDRAVSTVENI UČINEK IN SO NAMENJENE PRETEŽNO STAREJŠIM 
 
Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo športno-družabnih medgeneracijskih prireditev, ki imajo 
pomemben pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim, pri čemer organizacijski 
stroški ne smejo presegati 5% odobrenih sredstev. 

Za sofinanciranje izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev, ki imajo pomemben 
pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim, lahko kandidirajo občinske športne 
zveze, NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni, 
ob izpolnjevanju pogojev iz 75. člena pravilnika. 

Merila za sofinanciranje, izbor programov in višina sofinanciranja je določena v 76. členu pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020 št. 29, 
- priloge 

- dolgoročni načrt izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev, ki imajo 
pomemben pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim, ki ga 
sprejme pristojni organ prijavitelja, 

- letni načrt izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev, ki imajo 
pomemben pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim, ki ga 
sprejme pristojni organ prijavitelja, 

- izjava, da je udeležba na športno-družabni medgeneracijski prireditvi, ki ima 
pomemben pozitiven zdravstveni učinek za starejše brezplačna. 
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H. STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA 
PROGRAMOM 
 
ŠPORTNI ODDELKI V SREDNJIH ŠOLAH 
 
Sofinancira se stroške dopolnilnega strokovnega dela, ki ni sofinancirano iz javnih virov prijavitelja 
(psiholog, fizioterapevt, športni koordinator) in stroške meritve in spremljanje gibalnih, morfoloških in 
funkcionalnih sposobnosti dijakov. 
 
Za sofinanciranje lahko kandidirajo srednje šole, ki izpolnjujejo pogoje iz 84. člena pravilnika.  Merila 
in vrednost točke za sofinanciranje športnih oddelkov v srednjih šolah in so določena v 85. členu 
pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 10, 
- prilogo 

- seznam dijakov po letnikih, iz katerega naj bo razvidna panoga in status, potrjen s 
strani športnega koordinatorja in ravnatelja. 

 
 

ŠTIPENDIJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV 
 

Za sofinanciranje štipendij nadarjenih in vrhunskih športnikov lahko kandidira le Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje športnih zvez, ki je nosilec te dejavnosti. 
 
Štipendije nadarjenih in vrhunskih športnikov se sofinancirajo v skladu s podrobnejšimi pogoji in 
merili, kijih določi OKS-ZŠZ in dogovorom med sofinancerji (ministrstvom, Fundacijo za 
sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Olimpijskim komitejem Slovenije – 
Združenjem športnih zvez). 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 14, 
- prilogi: 

- poročilo strokovne komisije OKS za štipendiranje športnikov, 
- seznam štipendiranih nadarjenih športnikov v letu 2019. 

 
 

SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV  
 
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 pripravi program.  
Nosilec programa spremljanja pripravljenosti športnikov na nacionalni ravni izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

1. predloži nacionalni program meritev, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt,  
2. v program meritev je združenih pretežno število NPŠZ in pretežno število izvajalcev z 

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

3. nosilec programa z izvajalci in uporabniki podpiše ustrezno letno pogodbo, 
4. NPŠZ so podale soglasje k programu za panoge, ki jih pokrivajo (NPŠZ lahko poda soglasje 

samo enemu nosilcu programa spremljanja pripravljenosti športnikov), 
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5. nosilec je s cenikom meritev, analiz in svetovanja ter izvajalci storitev predhodno pisno 
seznanil NPŠZ. 

Sofinancirajo se stroški meritev. 
 
Višina sredstev za sofinanciranje izvajanja nacionalnega programa spremljanja pripravljenosti 
športnikov je določena z letnim programom športa. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020,  št. 22, 
- prilogi 

- soglasje NPŠZ k programu za panoge, ki jih pokriva, in dokazilo, da so predhodno 
pisno seznanjeni s cenikom in izvajalci storitev, 

- seznam izvajalcev storitev. 
 
 
RAZVOJ DIAGNOSTIKE V ŠPORTU 
 
Za sofinanciranje razvoja diagnostike v športu lahko kandidirajo izvajalci programa meritev. 
Sofinancira se stroške razvoja diagnostične opreme v športu, ter razvoj novih metod treninga in novih 
merilnih postopkov pod naslednjimi pogoji: 

1. izvajalec programa meritev je pridobil soglasje nosilca programa spremljanja pripravljenosti 
športnikov na nacionalni ravni, 

2. razvoj opreme za diagnostiko v športu je uvrščena v nacionalni program spremljanja 
pripravljenosti športnikov in 

3. razvoj novih metod treninga in novih merilnih postopkov je vključen v nacionalni program 
spremljanja pripravljenosti športnikov. 

Vloga mora vsebovati: 
- razpisni obrazec LPŠ 2020,  št. 22a, 
- prilogi 

- soglasje nosilca programa spremljanja pripravljenosti športnikov na nacionalni ravni,  
- izjava nosilca programa, da je razvoj diagnostične opreme v športu ter razvoj novih 

metod treninga in novih merilnih postopkov vključen v nacionalni program 
spremljanja pripravljenosti športnikov. 

 
 
 
 
 
 
NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV 
 
Sofinancira se nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov, ki imajo status 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, in sicer v višini 25 odstotkov vrednosti 
zavarovanja, v skladu z 90. členom pravilnika. 
 
Za sofinanciranje lahko kandidira samo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ki je 
nosilec te dejavnosti. 
 
Vloga mora vsebovati: 
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- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 17, 
- prilogi 

- ponudba zavarovalnice za nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih 
športnikov v letu 2020, 

- seznam nadstandardno zavarovanih vrhunskih športnikov v letu 2019. 
 
 

I. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ  
 

DELOVANJE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - ZŠZ 
 

Sofinancira se delovanje OKS - ZŠZ kot krovne civilno družbene organizacije na področju športa v 
Republiki Sloveniji na področjih in v skladu s 102. členom pravilnika, pri čemer delež sofinanciranja 
stroškov dela na projektih in programih ne sme presegati 30% odobrenih sredstev.  
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 6, 
 
 

DELOVANJE ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV - PARAOLIMPIJSKEGA KOMITEJA 
SLOVENIJE  

 
Sofinancira se delovanje ZŠIS – POK  kot krovne športne organizacije na področju športa invalidov v 
Republiki Sloveniji na področjih in v skladu s 103. členom pravilnika, pri čemer delež sofinanciranja 
stroškov dela na projektih in programih ne sme presegati 30% odobrenih sredstev.  
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 6, 
 
 

DELOVANJE NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ 
 

Za sofinanciranje delovanja nacionalnih panožnih športnih zvez lahko kandidirajo tiste nacionalne 
panožne športne zveze, ki imajo registrirane športnike.  
 
Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, ki imajo registrirane športnike se sofinancira v skladu z 
merilom nacionalne razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti. Delovanje posamezne 
nacionalne panožne športne zveze, ki ima registrirane športnike se ovrednoti v skladu z merili in na 
način, ki je opredeljen v 104. - 106. členu pravilnika. Kot upravičeni stroški za delovanje se ne 
upoštevajo amortizacija, sodne takse in plačilo odvetniških storitev. Plače in/ali druga povračila 
stroškov dela ne smejo presegati 20% odobrenih sredstev. Vrednost točke se določi v skladu s 107. 
členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 2. 
 
 
DELOVANJE NACIONALNIH ŠPORTNIH ZVEZ NA PODROČJU ŠPORTNE 
REKREACIJE 
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Sofinancira se delovanje ene nacionalne športne zveze na področju športne rekreacije, ki izpolnjuje 
pogoje iz tretjega odstavka 101. člena pravilnika in v katero je včlanjenih najmanj 30 športnih društev, 
ki izvajajo programe športne rekreacije. Športna društva, člani zveze, morajo imeti skupaj najmanj 
5.000 individualnih članov, ki so zavedeni v registru članov, s poimenskim seznamom individualnih 
članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe. 
 
Delovanje ene nacionalne športne zveze na področju športne rekreacije se sofinancira v skladu z merili 
in na način, ki je opredeljen v 109. členu pravilnika. Kot upravičeni stroški za delovanje se ne 
upoštevajo amortizacija, sodne takse in plačilo odvetniških storitev. Plače in/ali druga povračila 
stroškov dela ne smejo presegati 20% odobrenih sredstev. Vrednost točke se določi v skladu s 109. 
členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 4. 
- prilogo 

- poimenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program 
vadbe. 

 
DELOVANJE NACIONALNIH ŠPORTNIH ZVEZ NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Sofinancira se delovanje nacionalne športne zveze na področju obštudijske športne dejavnosti, ki 
izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 101. člena pravilnika, v skladu z merili in na način, ki je 
opredeljen v 111. členu pravilnika, pri čemer plače in/ali druga povračila stroškov dela ne smejo 
presegati 20% odobrenih sredstev. 

Vrednost točke se določi v skladu s 109. členom pravilnika. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 3, 
- prilogo 

- poimenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program 
vadbe. 

 
DELOVANJE ZAMEJSKIH ŠPORTNIH ZVEZ 
 
Sofinancira se delovanje zamejskih športnih zvez in izvajanje projekta »Zamejska športna šola« v 
skladu s 112. členom pravilnika.  
 
Dodeljena sredstva se morajo porabiti na naslednji način: 

- 50 %  za delovanje zveze, 
- 50 % za projekt »Zamejska športna šola«. 

 
Za namen izvajanja projekta »Zamejska športna šola« mora zamejska športna zveza zagotoviti 
dodatnih 50% sredstev. V kolikor zveza ne zagotovi lastnega deleža v enaki višini, se dodeljena 
sredstva ministrstva sorazmerno zmanjšajo.  
 
S sredstvi se sofinancira delo strokovnega delavca v programu namenjenemu pretežno športni vzgoji 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pri čemer mora vadba potekati v 
slovenskem jeziku. 
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Vloga mora vsebovati: 
- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 6a, 
- opis projekta »Zamejska športna šola« (organizacijska shema-vključenost športnih panog, 

smernice razvoja-kadrovske in vsebinske, kadrovska struktura potrebna za izvedbo projekta..), 
- izjava zveze, da se bo projekt »Zamejskih športnih šol« v celoti izvajal v slovenskem jeziku.  

 
 
J. MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU 
 
ČLANARINE EVROPSKIM IN SVETOVNIM ŠPORTNIM ZVEZAM 
 
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se na podlagi dokazil o plačilih sofinancira plačilo članarine 
v eni evropski in svetovni športni zvezi. Način in višino sofinanciranja članarine v evropski in 
svetovni zvezi določa 114. člen pravilnika.  
 
Povrnejo se stroški članarin, ki so bili dejansko plačani. Uveljavljanje kompenzacij ni možno. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 7. 
 
 
K. ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
PRIREDITEV »ŠPORTNIK LETA V REPUBLIKI SLOVENIJI« 
 
Sofinancira se prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«, ki ga organizira Društvo športnih 
novinarjev Slovenije, ki je tudi upravičeno do sofinanciranja. Višina sredstev za prireditev »Športnik 
leta v Republiki Sloveniji« je določena z LPŠ. 

Vloga mora vsebovati: 
- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 24. 

 
 

L. JAVNO OBVEŠČANJE O ŠPORTU 
 
JAVNO OBVEŠČANJE V ŠPORTU O ŠPORTNI VZGOJI OTROK IN MLADINE TER 
ŠPORTNI REKREACIJI 
 
S sredstvi za javno obveščanje o športu se sofinancira produkcija in predvajanje periodičnih 
izobraževalnih oddaj na medijih nacionalnega dosega o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje 
otrok in mladine ter športne rekreacije v različnih športnih panogah. 

Sofinancirajo se projekti, ki po merilih iz 121. člena pravilnika dosežejo minimalno 58 točk, pri čemer 
se sofinancirajo največ trije najvišje ocenjeni projekti. Sofinancirajo se stroški produkcije oddaj. 

Vrednost točke za produkcijo in predvajanje periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih 
oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije v medijih nacionalnega dosega se 
izračuna skladno s 121. členom pravilnika.  
 
Vloga mora vsebovati: 
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- razpisni obrazec LPŠ 2020 št. 21. 
 
 
M. ŠPORTNO OBNAŠANJE 
 
NACIONALNA KAMPANJA ZA SPODBUJANJE ŠPORTNEGA OBNAŠANJA 
 
Za sofinanciranje nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja lahko kandidirajo OKS-
ZŠZ, NPŠZ, nacionalni mediji, športna in druga društva, občinske športne zveze, občine in njihovi 
športni ali drugi zavodi, vrtci, osnovne šole, srednje šole, univerze in zasebniki. Sofinancirajo se 
stroški dela in materialni stroški povezani s kampanjo. 
 
Sofinancira se en projekt, in sicer tisti, ki pri točkovanju ne podlagi meril iz 125. člena pravilnika 
zbere najvišje število točk, pri čemer število točk ne sme biti nižje od 30. Višina sredstev za 
sofinanciranje nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja je določena z LPŠ. 

Vloga mora vsebovati: 
- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 25. 

 
DELOVANJE AMBASADORJA ZA ŠPORT, STRPNOST IN »FAIR PLAY«  
 
Za sofinanciranje delovanja ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay« lahko kandidira OKS-ZŠZ, ki 
mora predložiti program, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt delovanja ambasadorja za 
šport, strpnost in »fairplay«. 
 
Višina sredstev za sofinanciranje delovanja ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay« je določena z 
LPŠ. 

Vloga mora vsebovati: 
- razpisni obrazec LPŠ 2020, št. 8a, 
- prilogo 

- program ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay« z razvidno vsebino in natančnim 
finančnim načrtom.  

 
 
N. PREPREČEVANJE DOPINGA V ŠPORTU 
 
S sredstvi za preprečevanje dopinga v športu se sofinancirajo stroški dopinških testiranj na nacionalni 
ravni ter nacionalna kampanja o zlorabi dopinga v tekmovalnem in rekreativnem športu. 
 
Za sofinanciranje dejavnosti lahko kandidira nacionalna organizacija za boj proti dopingu, ki je  
včlanjena v svetovno protidopinško agencijo in sicer na podlagi programa, iz katerega morata biti 
razvidna vsebina in finančni načrt, ki vključuje specifikacijo vseh virov financiranja in vseh stroškov 
delovanja organizacije ter število testiranj. 
 
Višina sredstev za preprečevanje dopinga v športu je določena z letnim programom športa. 
 
Vloga mora vsebovati: 

- razpisni obrazec LPŠ 2020,  št. 23, 
- prilogo 
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- program Nacionalne organizacije za boj proti dopingu ki je včlanjena v svetovno protidopinško 
agencijo, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt, ki vključuje 
specifikacijo vseh virov financiranja in vseh stroškov ter predvideno število testiranj. 

 
 
 
5.  Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni 

list RS, št. 68/19) 
 
Nahaja se na spletnem naslovu  https://www.gov.si/teme/letni-program-sporta-v-republiki-sloveniji/ 
 
 
 
6.  Razpisni obrazci 
 
 
Nahajajo se v spletni aplikaciji. 
 
 
 
7. Upravičeni stroški 
 
 
Upravičeni stroški po vsebinah so razvidni iz kataloga upravičenih stroškov in so del pogodbe o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa na državni ravni. VSI RAČUNI ZA 
OPRAVLJENE STORITVE SE MORAJO GLASITI NA IZVAJALCA IZBRANEGA NA TEM 
RAZPISU. IZ RAČUNA MORA BITI RAZVIDNA NATANČNA SPECIFIKACIJA 
STROŠKOV, KI JIH IZVAJALEC UVELJAVLJA. IZVAJALEC MORA ZA VSAK 
SOFINANCIRAN PROGRAM VODITI LOČENO EVIDENCO, S SPECIFIKACIJO VSEH 
VIROV FINANCIRANJA IN VSEH STROŠKOV. POVRNEJO SE SAMO STROŠKI, KI SO 
BILI DEJANSKO PLAČANI. 
IZVAJALEC ZA STROŠKE, KI JIH UVELJAVLJA V ZAHTEVKIH ZA IZPLAČILO, NE 
SME PREJETI SREDSTEV IZ DRUGIH VIROV FINANCIRANJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATALOG UPRAVIČENIH STROŠKOV JR LPŠ  
 

2020 
 

Področje Vsebina Upravičeni stroški 

LPŠ 2  Delovanje NPŠZ 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 20% 
odobrenih sredstev), pisarniški material in storitve, 
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški 
oglaševalskih storitev, elektronske storitve, 
računovodske storitve, telefon,  faks, stroški konferenc, 
seminarjev in simpozijev, najemnine, poštnina in 
kurirske storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja, stroški elektrike in ogrevanja 
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prostorov . 

LPŠ 3 

Delovanje nacionalnih športnih zvez na 
področju prostočasne športne vzgoje otrok 
in mladine ter Obštudijske športne 
dejavnosti 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 20% 
odobrenih sredstev), pisarniški material in storitve, 
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški 
oglaševalskih storitev, elektronske storitve, 
računovodske storitve, telefon,  faks, stroški konferenc, 
seminarjev in simpozijev, najemnine, poštnina in 
kurirske storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja, stroški elektrike in ogrevanja 
prostorov. 

LPŠ 4 Delovanje nacionalnih športnih zvez na 
področju športne rekreacije 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 20% 
odobrenih sredstev), pisarniški material in storitve, 
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški 
oglaševalskih storitev, elektronske storitve, 
računovodske storitve, telefon,  faks, stroški konferenc, 
seminarjev in simpozijev, najemnine, poštnina in 
kurirske storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja, stroški elektrike in ogrevanja 
prostorov. 

LPŠ 5 Državna prvenstva na področju športa 
invalidov Stroški uporabe športnih objektov . 

LPŠ 6 Delovanje OKS-ZŠZ ter ZŠIS-POK 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 30% 
odobrenih sredstev), pisarniški material in storitve, 
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški 
oglaševalskih storitev, elektronske storitve, 
računovodske storitve, telefon,  faks, stroški konferenc, 
seminarjev in simpozijev, najemnine, poštnina in 
kurirske storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja, stroški elektrike in ogrevanja 
prostorov. 

LPŠ 6a Delovanje zamejskih športnih zvez 

Delovanje zveze do 50%: stroški administrativnega 
dela (do višine 5% odobrenih sredstev za delovanje) , 
pisarniški material in storitve, časopisi, revije, knjige in 
strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, 
elektronske storitve, računovodske storitve, telefon,  
faks, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, 
najemnine, poštnina in kurirske storitve, prevozni 
stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, 
stroški elektrike in ogrevanja prostorov.  
Projekt »Zamejska športna šola« do 50%: stroški dela 
strokovnega delavca, ki neposredno izvaja vadbo v 
programu namenjenemu pretežno športni vzgoji otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 

LPŠ 7 Mednarodna dejavnost nacionalnih panožnih 
športnih zvez - članarina 

Članarina v eni evropski in eni svetovni športni zvezi. 
POVRNEJO SE STROŠKI ČLANARIN, KI SO 
BILI DEJANSKO PLAČANI. UVELJAVLJANJE 
KOMPENZACIJ NI MOŽNO. 

LPŠ 8a Športno obnašanje - Dejavnost ambasadorja 
za šport, strpnost in Fair play Stroški prevozov, nastanitve, telefonov. 
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LPŠ 9 Oddelki z dodatno športno ponudbo v OŠ 
Strokovno delo učitelja športa v dodatni športni 
ponudbi in uporaba/najem dodatnih športnih objektov 
in površin za šport v naravi za izvajanje programa.  

LPŠ 10 Športni oddelki v srednjih šolah 

GIMNAZIJE: 
Dopolnilno delo strokovnega kadra ki ni sofinanciran 
iz javnih virov prijavitelja (psiholog, fizioterapevt, 
športni koordinator) meritve in spremljanje gibalnih, 
morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov. 
SREDNJE STROKOVNE IN POKLICNE ŠOLE: 
Dopolnilno delo strokovnega kadra ki ni sofinanciran 
iz javnih virov prijavitelja (psiholog, fizioterapevt, 
športni koordinator, profesor-mentor, ki v šoli ali na 
daljavo opravlja individualno pedagoško delo), meritve 
in spremljanje gibalnih, morfoloških in funkcionalnih 
sposobnosti dijakov. 

LPŠ 11 Celoletni športni programi obštudijskih 
športnih dejavnosti 

Delo strokovno izobraženega delavca ali strokovno 
usposobljenega delavca z najvišjo stopnjo 
usposobljenosti, ki neposredno izvaja vadbo in je 
vpisan v razvid strokovnih delavcev v športu ter 
uporaba/najem športnih objektov in površin za šport v 
naravi za izvedbo celoletnih športnih programov 
obštudijskih športnih dejavnosti. 

LPŠ 12 Športne prireditve študentov na univerzitetni 
in nacionalni ravni 

Materialni stroški za izvedbo prireditev (najem, stroški 
promocije (do višine 5% odobrenih sredstev), nagrade, 
priznanja, prevozi,ozvočenje, zdravniške storitve ). 

LPŠ 13 Tekmovanja pod okriljem FISU 

Sofinancira se stroške, ki so neposredno povezani s 
študenti - tekmovalci (prevozni stroški za tekmovalce, 
nastanitev za tekmovalce, prijavnina za tekmovalce, 
zdravstveno zavarovanje za tekmovalce). Stroški, 
povezani z udeležbo strokovnega kadra (trenerja) niso 
upravičen strošek. 

LPŠ 14 Štipendije nadarjenih in VŠ Stroški štipendij. 

LPŠ 15 Priprave in nastopi državnih reprezentanc 
otrok in mladine 

Stroški administrativnega dela (do višine 5% 
odobrenih sredstev), stroški neposredno vezani na 
priprave in nastope (prevozi, gorivo, nastanitve, 
dnevnice, prehrana, stroški dela strokovnih delavcev, 
ki so vpisani v razvid strokovnih delavcev v športu, 
stroški fizioterapije, zdravniške storitve, prijavnine, 
stroški meritev ipd.) Stroški državnih prvenstev, 
stroški vezani na organizacijo tekmovanj in 
nagrade športnikom niso upravičeni stroški. 

LPŠ 15a Priprave in nastopi državnih članskih 
reprezentanc 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 20% 
odobrenih sredstev), pri čemer morajo biti strokovni 
delavci vpisani v razvid strokovnih delavcev v športu, 
stroški neposredno vezani na priprave in nastope 
(prevozi, gorivo, nastanitve, dnevnice, prehrana, 
stroški fizioterapije, zdravniške storitve, prijavnine, 
stroški meritev ipd.) Stroški državnih prvenstev,  
stroški vezani na organizacijo tekmovanj in 
nagrade športnikom niso upravičen strošek. 

LPŠ 16 
Priprave in udeležba na mednarodnih več 
panožnih športnih tekmovanjih ( OKS in 
POK) 

Stroški neposredno vezani na priprave in udeležbo 
(prevozi, gorivo, nastanitve, dnevnice, prehrana, 
stroški fizioterapije, zdravniške storitve, prijavnine, 
stroški meritev) 

LPŠ 16a Sklad vrhunskih športnikov Do višine določene v pogodbi za posamezne športnike. 
LPŠ 17 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje Stroški zavarovanja. 
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LPŠ 18 Celoletni športno rekreativni programi, ki 
imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek 

Uporaba/najem športnih objektov in površin za šport v 
naravi, delo strokovnega delavca z ustrezno izobrazbo 
oziroma usposobljenostjo, ki neposredno izvaja vadbo 
in je vpisan v razvid strokovnih delavcev v športu ter 
organizacijski stroški (stroški dela, pisarniški material 
in storitve, stroški oglaševalskih, tiskarskih, 
elektronskih in računovodskih storitev, telefon,  faks, 
elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, 
prevozni stroški in storitve), ki ne smejo presegati 5% 
odobrenih sredstev. 

LPŠ 20 Področni centri gibanja za zdravje 
Plača strokovno izobraženega delavca, ki izvaja 
program in je vpisan v razvid strokovnih delavcev v 
športu. 

LPŠ 21 Javno obveščanje v športu o športni vzgoji 
otrok in mladine ter športni rekreaciji Stroški produkcije. 

LPŠ 22 Spremljanje pripravljenosti športnikov Stroški meritev. 

LPŠ 22a Razvoj diagnostike Stroški razvoja diagnostične opreme v športu ter razvoj 
novih metod treninga in novih merilnih postopkov. 

LPŠ 23 Dopinška testiranja na nacionalni ravni Stroški testiranj ter nacionalne kampanje. 
LPŠ 24 Prireditev "Športnik leta" Stroški prireditve. 

LPŠ 25 Nacionalna kampanja za spodbujanje 
športnega obnašanja  Stroški dela in materialni stroški povezani s kampanjo. 

LPŠ 26 Pilotski programi povezovanja športnih in 
invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez 

Uporaba/najem športnih objektov in površin za šport v 
naravi ter delo strokovno izobraženega delavca za 
izvedbo pilotskih programov, pri čemer mora biti le ta 
vpisan v razvid strokovnih delavcev v športu. 

LPŠ 27 Občinske trim šole 
Plača strokovno izobraženega delavca, ki izvaja 
program in je vpisan v razvid strokovnih delavcev v 
športu. 

LPŠ 28 
Gibalni programi za starejše na nacionalni 
ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni 
učinek 

Plača strokovno izobraženega delavca - kineziologa, ki 
izvaja program in je vpisan v razvid strokovnih 
delavcev v športu. 

LPŠ 29 

Športno-družabne medgeneracijske 
prireditve, ki imajo pomemben pozitiven 
zdravstveni učinek in so namenjene pretežno 
starejšim 

Materialni stroški za izvedbo prireditev (najem, stroški 
promocije, nagrade, priznanja, prevozi,ozvočenje, 
zdravniške storitve) pri čemer organizacijski stroški ne 
smejo presegat 5% odobrenih sredstev. 

 
 
8. Vzorci pogodb za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa  
 
 
A) VZOREC POGODBE  

 
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 
Masarykova 16, Ljubljana 
Transakcijski račun: SI56011006300109972 
Davčna številka: 14246821 
ki ga zastopa _________________ (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)  
in 

IZVAJALEC: «Naziv_izvajalca» 
Naslov: «Ulica», «Kraj» 
Transakcijski račun: «TRR» 
Davčna številka: «Davčna_številka» 
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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 in 21/18 ZNOrg), 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); 

2. je ministrstvo objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v 
Republiki Sloveniji v letu 2020 (Uradni list RS, št.___, dne _____); 

3. se je izvajalec prijavil na javni razpis in bil po opravljenem postopku izbran z odločbo ministra, 
številka 6712-1/2020/__, z dne _______; 

4. da se s to pogodbo zagotavlja izvajanje ukrepa 3311-11-0023 – Programi vrhunskega športa in 
ukrepa 3311-11-0024 – Programske in razvojne naloge športa; 

5. da ima ministrstvo zagotovljena sredstva za sofinanciranje po tej pogodbi v proračunu RS na 
proračunski postavki 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 Tekoči 
transferi neprofitnim organizacijam in konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode. Skrbnik 
postavke je mag. Mojca Pečnik Ternovšek.  Na proračunski postavki 710010 Program vrhunskega 
športa, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam. Skrbnik postavke je mag. Mojca 
Pečnik Ternovšek.  Na proračunski postavki 715910 Strok. in razvojne naloge v športu, konto 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in 
konto 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini. Skrbnik postavke je mag. Darko 
Repenšek. 

 
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. 
 

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. 
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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. 
 

8. člen 
(Skrbništvo pogodbe) 

Skrbnik pogodbenih obveznosti s strani ministrstva je Ksenija Cesar, 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». 
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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. 
 
 

 
 
B) VZOREC POGODBE ŠPORTNI ODDELKI 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 
Masarykova 16, Ljubljana 
Transakcijski račun: SI56011006300109972 
Davčna številka: 14246821 
ki ga zastopa ___________ (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 
in 

IZVAJALEC:  
Naslov:  
Transakcijski račun: 
Davčna številka: 
ki ga zastopa ravnatelj/ica ___________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

 
___________________ 

(podpis)  
 
V Ljubljani, dne ______________  

IZVAJALEC 
Odgovorna oseba 

 
_________________ 

(podpis) 
 
V __________________, dne ________ 
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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 in 21/18 ZNOrg), 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); 

2. je ministrstvo objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni 
ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 (Uradni list RS, št.___, dne _____); 

3. se je izvajalec prijavil na javni razpis in bil po opravljenem postopku izbran z odločbo 
ministra, številka 6712-1/2020/__, z dne _______; 

4. da se s to pogodbo zagotavlja izvajanje ukrepa 3311-11-0024 – Programske in razvojne 
naloge športa; 

5. da ima ministrstvo zagotovljena sredstva za sofinanciranje po tej pogodbi v proračunu RS na 
proračunski postavki 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, 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 do 
najkasneje 31. 8. 2020: 
 

 Vsebina 
 

v višini: ___________. 
 
Natančna 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 proračunska sredstva v skupni višini ______ EUR, iz proračunske postavke 
561910 Šport otrok in mladine, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode. 
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. 

 
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) 
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Izvajalec se zavezuje, da bo vsebine iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe izvedel v skladu s svojo 
prijavo  najkasneje do 31. 8. 2020. 
Izvajalec se zavezuje, da bo e-račun za izplačilo sredstev po tej pogodbi posredoval na ministrstvo 
najkasneje do 15. 10. 2020, skupaj z  vsebinskim in finančnim poročilom o porabi sredstev iz te 
pogodbe. 
Če izvajalec zamudi rok iz drugega odstavka tega člena, lahko 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, ki so za 
posamezne vsebine določeni v tabeli Upravičeni stroški, ki je priloga te pogodbe in je sestavni del 
razpisne dokumentacije. 
Ministrstvo ima kadarkoli pravico do nadzora nad porabo s to pogodbo dodeljenih namenskih sredstev 
in uveljavljanih upravičenih stroškov. V primeru, da ministrstvo ugotovi nenamensko porabo prejetih 
sredstev 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 obvezuje, 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. 
 

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. 
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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 ________ 


