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Stevilka: 6712-1/2020/122
Datum: 3.7.2020
Na podlagi 17. elena Zakona 0 sportu(Uradni list RS, 29/17, 21/18-ZNOrg in 82/2020-ZSpo1A), Letnim iprogramom sporta za leto 2020, Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa sporta na drZavni ravni v Republiki Sioveniji v letu 2020 (Uradni list RS, st.
21/2020), Pr~vilnika 0 sofinanciranju izvajanja letnega program a sporta na drZavni ravni
(Uradni list RS, 68/19 in 91/2020), izdaja ministrica pristojna za sport

SKLEP
o dolocitvi vtednosti tock posameznih vsebin letnega programa sporta na driavni ravni v

Republiki Sioveniji v letu 2020
Vrednost tocke za oddelke z dodatno sportno ponudbo v osnovnih solahje 144,93 EUR.
Vrednost tocke za celoletne sportne programe obstudijskih sportnih dejavnosti je 240,00 EUR.
Vrednost tocke za sportne prireditve studentov na univerzitetni in nacionalni ravni je 102.56
EUR.
Vrednost tocke za sportna tekmovanja organizirana pod okriljem FISU je 1500,00 EUR.
Vrednost tocke za programe priprav in nastopov reprezentanc otrok in mladine je 10,54 ELJR.
Vrednost tocke za programe priprav in nastopov drZavnih clanskih reprezentanc je 8,51 EUR.
Vrednost tocke za programe priprav in nastopov drZavnih reprezentanc na mednarodnih vee
panoznih tekmovanjih je 12,05 EUR.
Vrednost tocke za programe drZavnih prvenstev na podrocju sporta invalidov je 55,56 ElJR.
Vrednost

tocke

za celoletne

sportno

rekreativne

programe,

ki imajo visoko

pozitiven

zdravstveni ucinekje 497,34 EUR.
Vrednost tocke za sportne oddelke v gimnazUah in srednjih strokovnih in poklicnih solah je
8,57 ElJR.
Vrednost tocke za podrocje delovanja naciona1nih panoznih sportih zvez je 6,72 ELJR.
Vrednost

tocke

za delovanje

nacionalnih

sportnih

zvez na podrocju

sportne

rekreacije.

delovanje naciona1nih sportnih zvez na podrocju prostocasne sportne vzgoje otrok in mladine

tel' delovanje nacionalnih sportnih zvez na podrocju obstudijske sportne dejavnosti je 7,20
EUR.

Vrednost tocke za mednarodno dejavnostje 0,39 EUR.
Vrednost tocke za produkcijo

in predvajanje

periodicnih

izobrazevalnih

oddaj

0

razlicnih

pojavnih oblikah sportne vzgoje otrok in mladine tel' sportne rekreacije je 215,83 EUR.

Obrazlozitev:
Vrednost tock za tekoce leto za posamezne vsebine do loci mlnJstrstvo na podlagi do loeb
Pravilnika 0 merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa sporta na drZavni ravni.
Ministrstvo vrednost tocke za vsako posamezno podrocje (oddelki z dodatno sportno ponudbo v
osnovn ih solah, celoletni programi obstudijskih sportnih dejavnosti, sportne prireditve
stlldentov na lIniverzitetni in nacionalni ravni, sportna tekmovanja organizirana pod okriljem
FISU, priprave in nastopi reprezentanc otrok in mladine, priprave in nastopi drZavnih clanskih
reprezentanc, priprave in nastopi na mednarodnih vee panoznih tekmovanjih,
drzavna
prvenstva na podrocju sporta invalidov, celoletni sportno rekreativni programi, ki imajo visoko
pozitiven zdravstveni uCinek, sportni oddelki v srednjih solah, delovanje NPSZ, delovanje
nacionalnih sp0l1nih zvez na podrocju sportne rekreacije ter delovanje nacionalnih sportnih zvez
obstlldUske sportne dejavnosti, mednarodna dejavnost, produkcija in predvajanje periodicnih
izobrazevalnih oddaj 0 razlicnih pojavnih oblikah sportne vzgoje otrok in mladine tel' sportne
rekreacije) izracuna kot razmerje med obsegom dejansko razpolozljivih sredstev pri
posameznem podrocju in skupnim stevilom tock vseh na posamezno podrocje javnega razpisa
prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje teh vsebin. V izreku sklepa
navedene vrednosti posameznih tock so osnova za izracun visine sofinanciranja izbranih vsebin
izvajalcev letnega program a sporta na drzavni ravni v letu 2020.
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