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Na podlagi 12. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 29/17, 21/18-ZNOrg in 82/20), Letnega
programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, št. 6712-2/2020 (LPŠ 2020), Odločbe o 
sofinanciranju izbranih izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 št. 
6712-1/2020/124, izdaja ministrica pristojna za šport

S K L E P 
o prerazporeditvi sredstev LPŠ 2020

Nerazdeljena sredstva na Javnem razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 
na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 (Uradni list RS, št. 21/2020) v višini
239.600,00 EUR ter sredstva iz področja Nagrade vrhunskih športnikom in trenerjem v višini
60.400,00 EUR se prerazporedijo na področje Spremljanje pripravljenosti športnika v skupni 
višini 300.000,00 EUR.

Obrazložitev:

Strokovna komisija, ki je bila imenovana za vodenje postopka Javnega razpisa za izbor 
izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS št. 21/20, dne 13. 3. 2020, je 11. 6. 2020 pričela z odpiranjem vlog, kjer je preverila 
pravočasnost in popolnost vlog, ki so bile vložene do 9. 6. 2020, ko se je rok za prijave v skladu 
z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list 
RS, št. 36/20 in 61/20) iztekel.

Strokovna komisija je nato opravila pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in 
meril, ki so bila navedena v javnem razpisu in v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa na državni ravni (Uradni list RS, 68/19 in 91/2020). 

Strokovna komisija je na podlagi izvedenega ocenjevanja, pripravila predlog izbire in 
sofinanciranja programov in področij letnega programa športa za leto 2020 in ga posredovala 
ministrici.

Ministrica je na podlagi predloga strokovne komisije 3. 7. 2020 izdala odločbo št. 6712-
1/2020/124  o sofinanciranju izbranih izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 
2020 ter o zavrnitvi sofinanciranja letnega programa športa.

Iz navedene odločbe je razvidno, da sredstva, ki so bila določena v LPŠ 2020 v skladu s pogoji
in merili, ki so bila navedena v javnem razpisu in pravilniku, ki ureja sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa na državni ravni niso bila v celoti razdeljena, in sicer: 

6.1.2.3.1 Oddelki z dodatno športno ponudbo v višini 2.700,00 EUR

6.1.4.3 Tekmovanja pod okriljem FISU in EUSA v višini 8.600,00 EUR 



6.1.5.2.2 Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine v višini 21.100,00 

EUR

6.1.7.1.1.1 Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc v višini 164.600,00 EUR

6.1.7.1.2.2   Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih večpanožnih šp.

tekmovanjih v višini 4.000,00 EUR

6.1.9.4 Celoletni ŠR programi na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni 

učinek v višini 36.100,00 EUR

6.3.2.3.1.        Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov v višini 2.500,00 

EUR.

Prav tako se sredstva na področju 6.1.7.1.5 Nagrade vrhunskih športnikom in trenerjem v višini 
60.400,00 EUR ne bodo razdelila v načrtovani višini, zaradi odpovedi velikih mednarodnih 
športnih tekmovanj zaradi COVID-19.

V skladu z zgoraj navedenim se sredstva prerazporedijo kot izhaja iz izreka sklepa.

prof.dr. Simona KUSTEC LIPICER
         MINISTRICA
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