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F: 0\ 400532\

Na podlagi 16. in 39. elena Zakona 0 ddavni upravi (Uradni list RS, st. 113/05 - urad no
preeiseeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F,
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 19. ter 20. elena Zakona 0 sportu (Uradni list RS st. 29/17,
21/18 - ZNOrg in 82/20) v povezavi z 3. elenom Pravilnika 0 sofinanciranju izvajanja letnega
programa sporta na ddavni ravni (Uradni list RS, st. 68/19 in 91/20), Zakona 0 izvrsevanju
proraeunov Republike Siovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, st. 174/20, 203/20 -
ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP), Proraeuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS,
st. 75/19 in 174/20) in Zakona 0 integriteti in prepreeevanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11
- uradno preeiseeno besedilo), ministrica za izobrazevanje, znanost in sport izdaja

SKLEP

o zacetku postopka in imenovanju Strokovne komisije za vodenje postopka javnega
razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa sporta na ddavni ravni v Republiki

Sioveniji v letu 2021

1. C1en

Zaene se postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev: Javni razpis za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa sporta na ddavni ravni v Republiki Sioveniji v letu 2021 (v
nadaljevanju: javni razpis).

2. clen

Visina sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje javnega razpisa znasa do 11.671.076,00 EUR,
in sicer so zagotovljena na naslednjih proraeunskih postavkah (v nadaljevanju besedila: PP):

PP 561910 Sport otrok in mladine ter sportna rekreacija do 3.695.271,00 EUR,
PP 710010 Program vrhunskega sporta do 6.950.000,00 EUR in
PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v sportu do 1.025.805,00 EUR;

ukrepa 3311-11-0023 in 3311-11-0024.

3. clen

1. Predmetjavnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v sportu:

A. Obstudijske sportne dejavnosti:
• Celoletni sportni programi obstudijskih sportnih dejavnosti
• Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU

B. Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport:
• Priprave in nastopi ddavnih reprezentanc otrok in mladine

C. Vrhunski sport:



• Priprave in nastopi drzavnih reprezentanc na mednarodnih vee
panoznih sportnih tekmovanjih

• Priprave in nastopi ddavnih elanskih reprezentanc
• Sklad za vrhunske sportnike

D. Sport invalidov:
• Ddavna prvenstva na podroeju sporta invalidov
• Pilotski programi povezovanja sportnih, invalidskih ter dobrodelnih

organizacij
E. Sportna rekreacija:

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

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

pozitiven zdravstveni ueinek in so namenjene pretezno starejsim
G. Statusne pravice sportnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:

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

H. Delovanje sportnih organizacij:
• Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije - Zdruzenja sportnih

zvez
• Delovanje Zveze za sport invalidov Slovenije - Slovenskega

paralimpijskega komiteja
• Delovanje nacionalnih panoznih sportnih zvez
• Delovanje nacionalnih sportnih zvez na podroeju sportne rekreacije
• Delovanje nacionalnih sportnih zvez na podroeju obstudijske

sportne dejavnosti
• Delovanje zamejskih sportnih zvez

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

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

K. Javno obveseanje v sportu:
• Javno obveseanje v sportu 0 sportni vzgoji otrok in mladine ter

sportni rekreaciji
L. Sportno obnasanje:

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

M. Prepreeevanje dopinga v sportu.

2. Cilji javnega razpisa so:
poveeati delez sportno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
v skupnem delezu sportno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije poveeati
delez redno sportno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
poveeati delez sportno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,
poveeati stevilo sportnikov v tekmovalnih sistemih,
obddati stevilo vrhunskih sportnikov,
poveeati prepoznavnost sporta kot pomembnega druzbenega podsistema.



4. cleo

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta prilogi tega sklepa.

5. cleo

v Strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna
komisija) se imenujejo:

1. mag. Mojca PECNIK TERNOVSEK - predsednica,
2. Ksenija CESAR - clanica in
3. Tanja COLJA FRANK - clanica.

Naloge strokovne komisije so:
I. podpis izjave 0 interesni nepovezanosti in varovanju podatkov;
2. odpiranje pravocasno prispelih in pravilno oznacenih vlog in ugotavljanje popolnosti vlog

glede na to, ali so bili predlozeni vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost) ter priprava
pozivov za dopolnitev vlog

3. preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa v popolnih vlogah, z obrazlozitvijo
(ne)izpolnjevanja posameznih pogojev;

4. ocenjevanje popolnih vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa, po merilih za izbor
upravicencev izjavnega razpisa, z obrazlozitvijo ocen posameznih meril;

5. priprava posamicnih sklepov 0 izboru/zavmitvi/zavdbi vlog v sodelovanju z vodjo;
6. priprava predloga izbire in sofinanciranja izbranih programov in podroCij letnega programa

sporta oziroma izvajalcev javnega razpisa in predlozitev le-teh ministru/ici za sprejem
odloCitve v podpis ter sodelovanje z vodjo javnega razpisa pri obvescanju prijaviteljev;

7. sprotno vodenje zapisnika 0 delu komisije

6. cleo

Ciani strokovne komisije se sestajajo na sejah, ki jih sklicuje predsednica strokovne komisije.
Strokovna komisija sprejema odlocitve soglasno. V primeru, da ni dosezeno soglasje, strokovna
komisija sprejema odlocitve z vecino glasov prisotnih clanov.

7. cleo

Strokovna komisija opravlja naloge v skladu z Zakonom 0 sportu, Pravilnikom 0 sofinanciranju
izvajanja letnega program a sporta na drzavni ravni, javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. .
Javnega razplsa.

8. cleo

Mandat strokovne komisije traja do zakljucka vseh nalog, navedenih v 5. clenu tega skiepa.

9. cleo

Prepoved interesne povezanosti in zavezanost k varovanju podatkov.

Predsednik in ciani komisij/e ne smejo biti s prijavitelji (kar vkljucuje tako prijavitelja kot
partnerje, v nadaljevanju: prijavitelji) interesno povezani v smislu poslovne povezanosti,



sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vstetega cetrtega kolena), v zakonski
zvezi ali v svastvu do vstetega drugega kolena, cetudi je zakonska zveza ze prenehala ali v
izvenzakonski skupnosti. Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s
Kodeksom ravnanja javnih usluzbencev (Uradni list RS, st. 8/01). Taka oblika interesne
povezanosti je izlocitveni razlog. Predsednik in ciani komisij/e ne smejo sodelovati pri pripravi
prijav prijaviteljev. Predsednik in ciani komisij/e so zavezani k varovanju vseh zaupnih
podatkov, dejstev in okoliscin 0 prijaviteljih in koncnih prejemnikih sredstev, do katerih
dostopajo pri opravljanju svoje funkcije v postopku javnega razpisa.

Prilogi:
- javni razpis in razpisna dokumentacija,
- izjave 0 interesni nepovezanosti in varovanju podatkov.

Vrociti:
imenovanim,
Sluzbi za kadrovske zadeve MIZS,
zbirki dokumentamega gradiva.


