RAZPISNA DOKUMENTACIJA
k javnemu razpisu za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim
delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol
za štiriletno obdobje 2020 - 2024

Razpisna dokumentacija vsebuje :

1) Besedilo javnega razpisa

2) Določila pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni, pomembna za predmet javnega razpisa

3) Navodila za izpolnjevanje obrazcev

4) Vsebinska navodila za pripravo programov nacionalnih panožnih športnih šol (NPŠŠ)

5) Splošna navodila v zvezi s postopkom izbora, pripravo in oddajo vlog

6) Prijava:
Nacionalne panožne športne šole 2020-2024 s prilogami - Razpisni obrazec


Priloga št. 1 – izjava o lastnem financiranju plače strokovno izobraženim delavcem,
prispevkov delodajalca in ostalih dodatkov povezanih z delom



Priloga št. 2 – Seznam strokovno izobraženih delavcev

7) Vzorec pogodbe o sofinanciranju plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih
panožnih športnih šol
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1. Besedilo javnega razpisa
Številka: 6711-3/2019
Datum: 10. 1. 2020
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list, RS, št. 22/98; v nadaljevanju: Zakon), ter v
skladu z določili Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni (Uradni list RS, št 68/19), objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih
nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo nacionalne panožne športne zveze ki izpolnjujejo pogoje,
navedene v 26. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
na državni ravni.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač strokovno izobraženim delavcem, ki so
zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, namenjene pretežno
športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih
športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah, ki
so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač strokovno izobraženim
delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol, so določeni v 26. in 27. členu
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.
5. Za sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol je
predviden znesek za leto 2020 1.443.690 EUR, za leto 2021 predvidoma 1.924.920 EUR, za
leto 2022 predvidoma 1.924.920 EUR, za leto 2023 predvidoma 1.924.920 EUR in v letu
2024 predvidoma 481.230 EUR. Skupaj za vsa leta znaša znesek sofinanciranja do
7.699.680 EUR. Sredstva za leto 2020 in 2021 so zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije na proračunski postavki 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, kontu
4120 - Tekoči transferji neprofitnim organizacijam ter ukrepu št. 3311-11-0024 Programske in
razvojne naloge športa.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač strokovno izobraženih
delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol.
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 16,
1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 24. 1. 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
zadnji dan roka do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje plač strokovnim delavcem v
programih nacionalnih panožnih športnih šol mora biti predložena v zapečateni ovojnici,
ovojnica pa mora biti označena z »Ne odpiraj - NPŠŠ (6711-3/2019). Na hrbtni strani ovojnice
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mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan
način, se ne bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno
opremljene vloge dne 27. 1. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa, je najkasneje 60 dni od
datuma odpiranja vlog.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodila, kako izpolniti in oddati obrazce, so na
voljo na spletnih naslovih https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-zaizobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko vlagatelji
pokličejo ga. Ksenijo Cesar (01/400 53 53). Izvajalci izpolnijo razpisne obrazce preko spletne
strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-insport/javne-objave/. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce
ožigosa in podpiše pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in ožigosane obrazce izvajalci
pošljejo ali dostavijo v skladu z navodili tega javnega razpisa.

dr. Jernej PIKALO
MINISTER

2. Določila Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na
državni ravni, ki so pomembna za predmet javnega razpisa
7. člen
(izvajalci letnega programa športa)
(1) Za sofinanciranje lahko kandidira NPŠZ, če ima veljaven program usposabljanja.
(2) Strokovno izobražen delavec in strokovno usposobljeni delavec po tem pravilniku sta
tista, ki izpolnjujeta pogoje iz zakona, ki ureja področje športa.
(3) Ministrstvo lahko v javnem razpisu določi ustrezno finančno korekcijo pri
sofinanciranju izvajalcev, ki imajo do ministrstva neporavnane obveznosti iz preteklega obdobja ali
kako drugače ne izpolnjujejo svojih obveznosti do ministrstva. Podrobneje se razlogi za finančno
korekcijo in njena višina določijo v samem razpisu.
4.2. Nacionalne panožne športne šole
26. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje)
(1) Predmet sofinanciranja v programih NPŠŠ je plača strokovno izobraženega delavca, ki
je zaposlen pri NPŠZ v programu namenjenemu pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport.



(2) Sofinancira se programe NPŠŠ tistih NPŠZ, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
so na programu naslednjih OI,

4



imajo registrirane športnike, ki so v zadnjih štirih letih pred razpisom nastopali na
evropskih prvenstvih (v nadaljnjem besedilu: EP) ali svetovnih prvenstvih (v nadaljnjem
besedilu: SP) ali na olimpijskih igrah (v nadaljnjem besedilu: OI),
 imajo v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov najmanj 50 športnikov starih do
21. let v individualnih športnih panogah ali najmanj 100 športnikov starih do 21. let v
kolektivnih športnih panogah,
 ki mu po izračunu iz priloge 2 tega pravilnika pripadajo sredstva za vsaj enega strokovno
izobraženega delavca.
27. člen
(merila za sofinanciranje)
(1) Minister, pred objavo javnega razpisa, glede na obseg sredstev določenih v LPŠ, za
NPŠZ, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, določi za posamezno športno panogo število
sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ.
(2) Za namen določitve števila sofinanciranja plač strokovno izobraženih delavcev v
programu NPŠŠ za posamezno športno panogo se uporabijo naslednja merila:
 konkurenčnost športne panoge,
 nacionalni pomen športne panoge,
 število športnikov oziroma razširjenosti športne panoge in
 uspešnost športne panoge.
(3) Način določitve števila strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ za
posamezno športno panogo je podrobneje določen v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Število sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v individualnih in kolektivnih
športnih panogah se razdeli na naslednji način:

individualne športne panoge 60 odstotkov,

kolektivne športne panoge 40 odstotkov.
28. člen
(višina sofinanciranja)
(1) Plača strokovno izobraženega delavca se sofinancira v višini 80 odstotkov osnovne
plače, določene za 35. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
(2) NPŠZ zagotovi najmanj 20 odstotkov osnovne plače strokovno izobraženemu delavcu,
določene za 35. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju, in sredstva za
vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače.
(3) Javna sredstva za zaposlenega strokovno izobraženega delavca ne smejo presegati 100
odstotkov bruto plače določene v prvem odstavku tega člana.
29. člen
(izbor strokovnih delavcev)
(1) NPŠZ pripravi, na podlagi srednjeročne strategije panožne športne šole in štiriletnega
programa organiziranosti in delovanja NPŠŠ, za posamezno športno panogo oziroma disciplino,
merila za izbor strokovno izobraženih delavcev, ki bodo izvajali program. Merila, ki morajo biti javno
objavljena na spletni strani ali uradni oglasni deski, potrdi pristojni organ NPŠZ.
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(2) Na podlagi meril iz prejšnjega odstavka, pristojni organ NPŠZ določi seznam
strokovno izobraženih delavcev, s katerimi bo kandidiral na javnem razpisu.
30. člen
(trajanje sofinanciranja)
(1) Ministrstvo plačo strokovno izobraženih delavcev v programih NPŠŠ sofinancira
praviloma za obdobje štirih let. Menjave strokovno izobraženih delavcev niso mogoče, izjemoma le ob
koncu tekmovalnega obdobja in le enkrat za posameznega izbranega strokovno izobraženega delavca.
(2) Strokovno izobraženi delavec, ki se na novo vključi v sofinanciranje mora biti izbran
skladno z 29. členom tega pravilnika.
(3) V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo izvajalci v
skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa.

PRILOGA 2
Način določitve števila strokovnih delavcev v programu NPŠŠ za posamezno športno panogo
I. Splošno
Za namen določitve števila sofinanciranja plač strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ za
posamezno športno panogo se uporabijo naslednja merila:
a) konkurenčnost športne panoge,
b) število športnikov oziroma razširjenosti športne panoge,
c) uspešnost športne panoge in
d) nacionalni pomen športne panoge.
II. Merila
Število strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ (v nadaljnjem besedilu: kvota) za
posamezno športno panogo se določi po naslednjih merilih:
1. merilo konkurenčnost športne panoge predstavlja 65% in sicer:
a) št. kategoriziranih športnikov v perspektivnem razredu 40%,
b) št. kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu in št. kategoriziranih
do starosti 21 let v državnem razredu 25%,

športnikov

2. merilo razširjenost športne panoge predstavlja 15%:
a) št. registriranih športnikov do starosti 21 let,
3. merilo uspešnost športne panoge predstavlja 20%:
a) št. kategoriziranih športnikov v olimpijskem razredu 9%,
b) št. kategoriziranih športnikov v svetovnem razredu 7%,
c) št. kategoriziranih športnikov v mednarodnem razredu 4%,
4. merilo nacionalni pomen športne panoge:
a) v individualnih športnih panogah število medalj na olimpijskih igrah
b) v kolektivnih športnih panogah število medalj na evropskih ali svetovnih prvenstvih
oziroma delež registriranih športnikov v starosti do 21 let.
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Pri vrednotenju števila kategoriziranih vrhunskih športnikov (olimpijski, svetovni ali mednarodni
razred kategorizacije) se ne upošteva kategoriziranih vrhunskih športnikov, ki so kategorizirani v
disciplinah, ki niso na programu naslednjih olimpijskih iger.
Pri vrednotenju se upoštevajo podatki iz zadnje veljavne evidence registriranih in kategoriziranih
športnikov na dan razpisa.
III. Izračun
V prvem koraku se ugotovi izpolnjevanje pogojev za posamezne športne panoge določenih v prvi,
drugi in tretji alineji drugega odstavka 26. člen tega pravilnika.
V drugem koraku se izračuna število kvot po merilih iz prejšnje točke te priloge in sicer število kvot za
posamezno športno panogo predstavlja vsoto deležev, ki jih prejme posamezna športna panoga za
vsako posamezno merilo, pomnoženo s faktorjem števila kvot (faktor števila kvot na je število
strokovno izobraženih delavcev NPŠŠ deljeno s 100). Posamezni športni panogi pripada število kvot
do vrednosti decimalne vejice pridobljene z zgornjo metodologijo in se uporabi pravilo zaokroževanja
dobljenih decimalnih števil navzgor (npr. 0,50 = 0 ali 0,51 = 1).
Če po izračunu iz prejšnjega odstavka ostanejo nerazdeljena kvote za sofinanciranje strokovnih
delavcev se v tretjem koraku uporabi merilo nacionalni pomen športne panoge, na naslednji način:
a) v individualnih športnih panogah se upoštevajo športe panoge, ki po izračunu v drugem
koraku izgubijo kvote, ki so jim bile dodeljene v preteklem obdobju izvajanja programa
NPŠŠ,
b) v kolektivnih športnih panogah se upoštevajo športe panoge, ki po izračunu v drugem koraku
izgubijo kvote, ki so jim bile dodeljene v preteklem obdobju izvajanja programa NPŠŠ,
c) postopek razporejanja nerazporejenih kvot se ponavlja do porabe vseh nerazporejenih kvot
skladno z zgornjima točkama.

3. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
Na razpis se lahko prijavijo nacionalne panožne športne zveze, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 26.
členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni v
(nadaljevanju: pravilnik), Ur.l. RS št. 68, /2019.
Vse vloge morajo vsebovati izpolnjen RAZPISNI OBRAZEC – NACIONALNE PANOŽNE
ŠPORTNE ŠOLE 2020-2024.
NPŠZ izpolni obrazec za vsako športno panogo posebej.
Obvezne priloge k razpisnemu obrazcu:
 srednjeročna strategija panožne športne šole za športno panogo oz. disciplino, ki je potrjena s
strani pristojnega strokovnega organa NPŠZ za obdobje 2020 - 2028,
 štiriletni program organiziranosti in delovanja nacionalne panožne športne šole za športno
panogo oz. disciplino za obdobje 2020 - 2024 (sprejme oz. potrdi ga pristojni strokovni organ
NPŠZ) namenjen športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki
mora vsebovati program dela za obdobje štirih let, cilje, podatke o športnikih vključenih v
program (imena, priimki, spol in leto rojstva),
 seznam strokovno izobraženih delavcev, ki ga sprejme pristojni strokovni organ nacionalne
panožne športne zveze in iz katerega je razvidno osvojeno število točk oziroma razvrstitev
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glede na merila (priložen obrazec NPŠŠ 2020-PRILOGA št. 2-SEZNAM STROKOVNO
IZOBRAŽENIH DELAVCEV). Strokovno izobraženi delavci morajo biti vpisani v razvid
strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu (v nadaljevanju: razvid)
oziroma morajo imeti ob prijavi na javni razpis že vloženo vlogo za vpis v razvid strokovnih
delavcev v športu,
izjava o lastnem financiranju plačila strokovno izobraženega delavca, skladno z določili 28.
člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
(priložen obrazec NPŠŠ 2020-PRILOGA št. 1-IZJAVA O LASTNEM FINANCIRANJU PLAČE
STROKOVNO IZOBRAŽENIM DELAVCEM, PRISPEVKOV DELODAJALCA IN OSTALIH
DODATKOV POVEZANIH Z DELOM).

Informativni znesek lastnega financiranja izračunan za strokovno izobraženega delavca brez
delovnih izkušenj upoštevajoč prevoz na delo v višini 37 EUR, regres za prehrano v višini 3,97
EUR dnevno, regres za letni dopust (1/12) v višini minimalne plače v letu 2020, ki znaša 940,58
EUR, 20% bruto plače 35. plačnega razreda v višini 334,19 EUR in prispevki delodajalca v višini
16,1% bruto plače v višini 269,02 EUR.
Št.zaposlenih
1
2
3
4

Znesek
Št.z.
801,96 €
5
1.603,92 €
6
2.405,88 €
7
3.207,84 €
8

Znesek
Št.z.
4.009,80 €
9
4.811,76 € 10
5.613,72 € 11
6.415,68 € 12

Znesek
Št.z.
7.217,64 € 13
8.019,60 € 14
8.821,56 € 15
9.623,52 € 16

Znesek
10.425,48 €
11.227,44 €
12.029,40 €
12.831,36 €

NPŠZ, kot delodajalec je dolžan skladno z veljavnimi predpisi s področja zaposlovanja za vsakega
zaposlenega strokovnega delavca posebej izračunati plačo z obveznimi dodatki, upoštevajoč
oddaljenost bivališča od delovnega mesta, dodatek za delovno dobo-0,33% na leto, vse potne stroške
in dnevnice v primeru napotitve na službene poti in morebitne druge zakonske obveznosti delodajalca.

4. Vsebinska navodila za pripravo programov panožnih športnih šol na državni ravni
A ) Srednjeročna strategija panožne športne šole za športno panogo oz. disciplino za obdobje 2020 –
2028 mora vsebovati:
 opis dejanskega stanja panožne športne šole na dan sprejema novega programa (mrežanacionalna in regijska raven, število strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo in strokovno
usposobljenostjo, število športnikov v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov po
starostnih kategorijah do 21 let, sodelovanje s športnimi oddelki v gimnazijah),
 smernice razvoja in prioritete panožne športne šole (kadrovske in vsebinske),
 organizacijsko shemo panožne športne šole (način zagotavljanja izvajanja programa na
nacionalni in regijskih ravneh, določitev vertikalnih nivojev organiziranosti športne panoge,),
 kriterije za vključitev športnikov v panožno športno šolo (posebej za nacionalni in posebej za
regijski nivo),
 način zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev (oprema, objekti) za izvajanje programov
panožne športne šole,
 način zagotavljanja usklajevanje šolskih in športnih obveznosti za dijake,
 način zagotavljanja finančnih virov za razvoj panožne športne šole (javna sredstva, prispevek
staršev, sponzorska sredstva),
 način vodenja in koordiniranja panožne športne šole,
 sistem spremljanja vključenih športnikov (ravni treniranosti) in sistem poročanja o njihovih
rezultatih in napredku,
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sistem ocenjevanja in spremljanja dela strokovno izobraženih delavcev, ki izvajajo program
panožne športne šole,
način povezovanja programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s tekmovalnimi
programi NPŠZ.

B ) Štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ mora vsebovati:
 okvirno razdelan program dela NPŠŠ za obdobje 2020-2024,
 merljive cilje programa NPŠŠ v skladu z Nacionalnim programom športa,
 podrobno razdelan program dela za prvo tekmovalno sezono ob objavi javnega razpisa,*
 podatke o vključenih športnikih **(leto rojstva, spol, kategorizacija, športni rezultati),
 kadrovsko strukturo, potrebno za izvedbo programa NPŠŠ (število strokovno izobraženih
delavcev in drugih oseb potrebnih za opravljanje strokovnega dela in dopolnilnega
strokovnega dela – psihološka podpora, fizioterapevtska podpora, svetovanje za ustrezno
prehrano),
 povezavo s šolskim sistemom, lokalnim okoljem, starši.
* Po zaključku tekmovalne sezone NPŠZ pripravi vsebinsko poročilo in predloži podrobno razdelan
program dela za naslednjo tekmovalno sezono.
** Pridobiti ustrezno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za vzpostavitev in vodenje zbirke
osebnih podatkov o športnikih vključenih v program NPŠŠ.
V kolikor srednjeročna strategija in štiriletni program ne bosta vsebovala zahtevanih elementov,
bo vloga izvajalca kot neustrezna zavrnjena.
C ) Pogodba o zaposlitvi strokovnega delavca pri izvajalcu mora vsebovati naslednje pomembne
elemente:
 podrobno opredelitev delovnih nalog strokovno izobraženega delavca (ime delovnega mesta,
podroben opis delovnih nalog),
 podroben opis drugega strokovnega dela, ki ne sme presegati dvajset odstotkov delovnih nalog
in jih strokovno izobražen delavec lahko nameni delu s športniki v članski kategoriji in
športniki v športnih panogah športa invalidov, opravljanju strokovnega dela na NPŠZ
(spremljanje izvajanja NPŠŠ, opravila vezana na registracijo, kategorizacijo in propozicije
tekmovalnih sistemov, organizacija strokovnih posvetov),
 opredelitev trajanja (pričetek in zaključek izvajanja programa, ki ne sme biti krajši kot je
veljavnost pogodbe o sofinanciranju s strani ministrstva),
 kraj opravljanja dela s pravicami strokovnega delavca v primeru opravljanja dela izven sedeže
izvajalca,
 višino plače strokovnemu delavcu (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, druge
upravičene stroške v zvezi z delom, regres, …) in način ter roki izplačevanja, pri čemer
morajo biti v skladu s pogodbo o sofinanciranju s strani ministrstva,
 določbe o obsegu in načinu izrabe letnega dopusta in drugih odsotnostih z dela,
 način poročanja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja programa,
 opredelitev pravic in obveznosti strokovnega delavca do izpopolnjevanja in njegovo
sodelovanje v strokovnih organih izvajalca in panožne zveze,
 opredelitev pogojev za predčasno prenehanja veljavnosti pogodbe (kršitev delovnih
obveznosti, neustrezno delo, ...).
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5. Splošna navodila v zvezi s postopkom izbora, pripravo in oddajo vlog
Splošna navodila
Izvajalce programa nacionalnih panožnih športnih šol se izbere v skladu s pravilnikom in Javnim
razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih
panožnih športnih šol, objavljenim v uradnem listu. Strokovna komisija, ki jo imenuje minister
pregleda prispele vloge, preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in pripravi predlog sofinanciranja
izbranih izvajalcev. O dodelitvi sredstev z odločbo odloči minister, pristojen za šport. Prijavitelj, ki
meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso
bila dodeljena, lahko vloži ugovor zoper odločbo o izboru oziroma pritožbo na naslov ministrstva, in
sicer v roku 8 dni od prejema odločbe. V zahtevku za preveritev ocene svoje vloge mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
sofinanciranje in izbor strokovnih delavcev. Ministrstvo z odločbo odloči o pritožbi v roku 15 dni.
Minister je dne 20. 12. 2019 izdal sklep št. 6711-3/2019/47 o določitvi števila sofinanciranih
strokovno izobraženih delavcev v programu nacionalnih panožnih športnih šol za posamezno športno
panogo za obdobje 2020-2024, ki določa naslednjo razdelitev kvot:
Individualne športne panoge:
NPŠZ
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
BADMINTONSKA ZVEZA
SLOVENIJE
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
GOLF ZVEZA SLOVENIJE
JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE
JUDO ZVEZA SLOVENIJE
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
KARATE ZVEZA SLOVENIJE
KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA
SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE
TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

ŠPORTNA PANOGA
ATLETIKA - STADIONSKA

ŠTEVILO
10

BADMINTON
GIMNASTIKA - RITMIČNA
GIMNASTIKA - ŠPORTNA
GOLF
JADRANJE
JUDO
KAJAK KANU - MIRNE VODE
KAJAK KANU - SLALOM
KARATE
KOLESARSTVO - CESTNO
KOLESARSTVO - GORSKO
LOKOSTRELSTVO - TARČNO

1
1
2
1
3
8
2
4
3
2
1
1

NAMIZNI TENIS
PLANINSTVO - ŠPORTNO
PLEZANJE
PLAVANJE
SMUČANJE - ALPSKO
SMUČANJE - BIATLON
SMUČANJE - NORDIJSKA
KOMBINACIJA
SMUČANJE - SMUČARSKI SKOKI
SMUČANJE - SMUČARSKI TEKI
STRELSTVO
TAEKWONDO - WTF
TENIS
TRIATLON
VESLANJE

2

10

4
6
4
3
1
2
2
2
2
3
1
1

Kolektivne športne panoge:
NPŠZ
HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

ŠPORTNA PANOGA
HOKEJ NA LEDU
KOŠARKA
KOŠARKA 3 NA 3
NOGOMET
ODBOJKA
ODBOJKA NA MIVKI
ROKOMET

ŠTEVILO
2
13
3
10
6
1
13

Iz sklepa izhaja, da so naslednje športne panoge izgubile kvote, ki so jim bile dodeljene v preteklem
obdobju izvajanja programa NPŠŠ in izpolnjujejo pogoje iz priloge 2 pravilnika:
Individualne športne panoge:
Športna panoga

Skupno

BADMINTON
GIMNASTIKA - ŠPORTNA
JUDO
KAJAK KANU - MIRNE VODE
KOLESARSTVO - CESTNO
NAMIZNI TENIS
SMUČANJE - ALPSKO
SMUČANJE - SMUČARSKI SKOKI
SMUČANJE - SMUČARSKI TEKI
VESLANJE

0
11
5
0
0
0
9
5
2
6

Olimpijska
medalja Zlata
0
5
2
0
0
0
2
0
0
1

Zlata
0
0
0

Srebrna
0
0
2

Kolektivne športne panoge:
Športna panoga
HOKEJ NA LEDU

Skupno
0
0
2

Olimpijska
medalja Srebrna
0
2
0
0
0
0
4
2
0
1

Bronasta
0
0
0

Olimpijska
medalja Bronasta
0
4
3
0
0
0
3
3
2
4

Delež*
2,0
39,1
13,3

NOGOMET
ODBOJKA
*delež registriranih športnikov do 21 let med vsemi registriranimi športniki do 21 let v kolektivnih športnih
panogah

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati vlogo, so na voljo na
spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanostin-sport/javne-objave/.
Prijavitelji obrazce, opremljene z žigom in podpisom, skupaj z vlogo pošljejo oziroma dostavijo
ministrstvu v skladu z navodili tega razpisa.
Priprava vloge
 prijavitelj na razpis odda enotno in popolno vlogo z vsemi potrebni obrazci in obveznimi
prilogami
 prijavitelj prijavi največ toliko strokovno izobraženih delavcev, kot jih je bilo določenih s
sklepom o določitvi števila sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu
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nacionalnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo za obdobje 2020-2024 (v
nadaljevanju: kvota)
v primeru da iz štiriletnega programa organiziranosti in delovanje NPŠŠ izhaja, da na
nacionalni ravni prijavitelj ne potrebuje toliko strokovno izobraženih delavcev, kot jih je bilo
določeno s kvotami oziroma prijavitelj nima dovolj lastnih finančnih sredstev za
sofinanciranje zaposlitev, prijavi manj strokovno izobraženih delavcev kot je določeno s
kvotami

V primeru, da prijavitelj prijavi več strokovno izobraženih delavcev, kot jih je bilo določenih s
sklepom o določitvi števila sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu
nacionalnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo za obdobje 2020-2024 bo vloga
kot neustrezna zavrnjena.
Podroben postopek izbire
 komisija dodeli kvote v skladu s prejetimi prijavami
 v kolikor ostanejo nerazdeljena kvote, se med upravičene NPŠZ razdelijo, ločeno za
individualne in kolektivne športne panoge, v skladu z merilom nacionalnega pomena športne
panoge iz priloge 2
 v individualnih športnih panogah dobi vsaka panoga z osvojeno olimpijsko medaljo eno
dodatno kvoto. V primeru, da je kvot manj kot upravičenih športnih panog se kvote najprej
razdelijo panogam z osvojeno zlato medaljo. V primeru, da ima več športnih panog zlato
medaljo, se kvota najprej razdeli tisti, ki imajo več zlatih medalj. V primeru, da ima več
športnih panog isto število zlatih medalj, se kvota najprej dodeli tisti, ki ima skupno osvojenih
več olimpijskih medalj. V primeru, da ostane več nerazporejenih kvot kot je upravičenih
športnih panog, se postopek razdelitve ponavlja do razdelitve vseh kvot, pri čemer posamezna
športna panoga ne more dobiti več kvot, kot jih je imela v preteklem obdobju.
 v kolektivnih športnih panogah dobi eno dodatno kvoto tista panoga, ki ima osvojeno medaljo
na evropskih ali svetovnih prvenstvih, pri čemer ima prednosti tista športna panoga, ki ima
medaljo na svetovnih prvenstvih in glede na prvenstvo tista športna panoga, ki ima medaljo
višje kakovosti. Naslednje kvote se dodelijo upravičenim športnim panogam glede na delež
registriranih športnikov do 21 let od najvišjega do najnižjega. Postopek se ponavlja do
razdelitve vseh kvot, pri čemer posamezna športna panoga ne more dobiti več kvot, kot jih je
imela v preteklem obdobju.
 komisija pozove NPŠZ iz prejšnje točke, do v roku 3 dni predložijo seznam strokovno
izobraženih delavcev za zapolnitev kvot, ki so jim bile dodatno dodeljene
Dodatne informacije lahko izvajalci dobijo na Direktoratu za šport na tel 01/400 53 53 (ga. Ksenija
Cesar).

6. Priloge, potrdila in dokazila:
Vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge, potrdila in dokazila:
- Nacionalne panožne športne šole 2020-2024 - Razpisni obrazec
- Priloge:
 NPŠŠ 2020 Priloga št. 1-Izjava o lastnem financiranju plače strokovno izobraženim delavcem,
prispevkov delodajalca in ostalih dodatkov povezanih z delom
 NPŠŠ 2020 Priloga št. 2-Seznam strokovno izobraženih delavcev
 Srednjeročna strategija panožne športne šole za športno panogo oz. disciplino, ki je potrjena s
strani pristojnega strokovnega organa NPŠZ za obdobje 2020 - 2028
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Štiriletni program organiziranosti in delovanja nacionalne panožne športne šole za športno
panogo oz. disciplino za obdobje 2020 - 2024, namenjen športni vzgoji otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki je potrjen s strani pristojnega strokovnega
organa NPŠZ

Strokovno izobraženi delavci morajo biti vpisani v razvid, oziroma morajo imeti ob prijavi na javni
razpis že vloženo vlogo za vpis v razvid (ministrstvo preveri v svojih evidencah).
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih
panožnih športnih šol:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova 16, Ljubljana
Transakcijski račun: SI56011006300109972
Davčna številka: 14246821
ki ga zastopa minister dr. Jernej PIKALO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
in
IZVAJALEC,
transakcijski račun:
davčna številka:
ki jo zastopa ________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
skleneta
POGODBO št: ____________
O SOFINANCIRANJU PLAČ STROKOVNIM DELAVCEM V PROGRAMIH
NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL
1. člen
(uvodna določba)
Pogodbene stranke ugotavljajo, da:
 ministrstvo zagotavlja 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);
 je ministrstvo objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim
delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol (Uradni list RS, št. _, z dne _____),
 se je izvajalec prijavil na razpis in je bil po opravljenem postopku izbran s sklepom ministra
št.: _______, z dne ____2020,
 Ministrstvo ima zagotovljena finančna sredstva v proračunu Republike Slovenije za leti 2020
in 2021 na proračunski postavki 561910 - Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, kontu
4120 - Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam, Ukrep št. 3311-11-0024
Programske in razvojne naloge športa.
2. člen
(predmet pogodbe)
Predmet te pogodbe je sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih
športnih šol (v nadaljnjem besedilu: program).
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3. člen
(trajanje pogodbe)
Izbor izvajalcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol je bil na podlagi javnega razpisa
izveden za obdobje od 1. 3. 2020 do 29. 2. 2024. V skladu s to pogodbo se določa višino
sofinanciranja plač strokovnim delavcem za leto 2020 in 2021. Višina sofinanciranja za leta 2022,
2023 in 2024 se uredi z aneksi k pogodbi v skladu s proračunskimi zmožnostmi za posamezno leto
navedenega obdobja sofinanciranja. V primeru, da v proračunu za posamezno leto predvidenega
obdobja sofinanciranja ni zagotovljenih sredstev za sofinanciranje v skladu s to pogodbo, se pogodba
lahko enostransko predčasno prekine.
4. člen
(pogodbena vrednost)
Ministrstvo bo sofinanciralo mesečno bruto plačo ________ strokovnih delavcev, ki izvajajo program
nacionalnih panožnih športnih šol, v višini 1.336,75 EUR za posameznega strokovnega delavca, kar
skupaj znese mesečno_______ EUR. Ministrstvo se zaveže ta znesek nakazovati na račun izvajalca in
sicer najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Ministrstvo bo sofinanciralo plače strokovnih delavcev, ki izvajajo program nacionalnih panožnih
športnih šol od 1. 3. 2020 dalje. Prvo sofinanciranje zapade v plačilo 5. 4. 2020. Skupna višina
sofinanciranja v letu 2020 znaša ______ EUR v letu 2021 pa _____EUR.
Izvajalec je dolžan najkasneje v roku petih dni po prejemu sredstev s strani ministrstva izplačati
osnovno bruto plačo strokovnemu delavcu, najmanj v višini 1.670,94 EUR, kar je delež ministrstva
povečan za najmanj 25 %. Izvajalec je nadalje dolžan strokovnemu delavcu povrniti stroške v zvezi z
delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, druge opravičene stroške v zvezi z delom) in
izplačati regres za letni dopust oziroma druge osebne prejemke v skladu z veljavno delovno
zakonodajo. Poleg tega mora delodajalec plačati še predpisane prispevke za socialno in pokojninsko
zavarovanje oziroma druge predpisane prispevke na bruto plačo v skladu z veljavno zakonodajo.

5. člen
(obveznosti ministrstva)
Ministrstvo se obvezuje, da bo:
 redno zagotavljalo finančna sredstva v skladu z določili te pogodbe,
 spremljalo izvajanje programa,
 nudilo pomoč strokovnim delavcem in v program vključenim športnikom pri uveljavljanju
pravic na podlagi Zakona o športu.
6. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec se obvezuje, da bo:
 v roku 15 dni po podpisu pogodbe dostavil na ministrstvo ustrezno veljavno pogodbo med
strokovnim delavcem in izvajalcem,
 strokovnega delavca zaposlil za polni delovni čas
 strokovni delavec tedensko opravil najmanj 20 ur pedagoškega dela oz. neposrednega dela s
športniki,
 vodil mesečno evidenco o opravljenem pedagoškem delu posameznega strokovnega delavca
(kraj in čas opravljenega dela, vključeni športniki),
 izvajal program v skladu s sprejeto srednjeročno strategijo in štiriletnim programom
nacionalnih panožnih športnih šol
 skrbel za dolgoročno načrtovanje programov nacionalne panožne športne šole in za
zaposlovanje strokovnih delavcev v teh programih,
 omogočal strokovno izpeljavo programa,
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omogočal strokovnemu delavcu opravljanje programa, ki je namenjen pretežno (vsaj 80
odstotkov) športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pri
čemer lahko do največ 20 odstotkov svojega dela nameni delu s športniki v članski kategoriji
in športniki v športnih panogah športa invalidov, opravljanju strokovnega dela na NPŠZ
(spremljanje izvajanja NPŠŠ, opravila vezana na registracijo, kategorizacijo in propozicije
tekmovalnih sistemov, organizacija strokovnih posvetov),
redno nadzoroval in ocenjeval izvajanje programa,
ministrstvu vsako leto podal oceno najvišjega strokovnega organa o programu in strokovnem
delavcu,
sodeloval z ministrstvom pri spremljanju izvajanja programa,
po zaključku tekmovalne sezone pripravil vsebinsko poročilo in predložil podrobno razdelan
program dela za naslednjo tekmovalno sezono,
omogočal sodelovanje strokovnega delavca v svojih strokovnih organih,
najkasneje v roku petih dni po prejemu sredstev s strani ministrstva izplačal bruto plačo
strokovnemu delavcu, najmanj v višini določeno v 4. členu te pogodbe,
redno v skladu navodili ministrstva dostavljal ministrstvu ustrezna dokazila o izplačevanju
plače strokovnemu delavcu,
spodbujal sodelovanje strokovnega delavca v svojih strokovnih organih,
podpiral in omogočal usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega delavca,
zagotavljal ustrezne materialne in prostorske pogoje za izvajanje programa.

7. člen
(prepoved dela)
Izvajalec se obvezuje, da strokovni delavec ne bo, brez soglasja ministrstva, v času sofinanciranja po
tej pogodbi, opravljal kateregakoli drugega strokovnega dela v športu.
Izvajalec je dolžan ministrstvo obvestiti o nameravanem delu, ministrstvo pa mu mora v roku 15 dni
poslati svoje soglasje, sicer se šteje, da uveljavlja prepoved dela.
Strokovni delavec, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali ki je bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ne more skleniti
delovnega razmerja oziroma opravljati dela, predvidenega s to pogodbo.
8. člen
(prekinitev pogodbe in vračilo sredstev)
Ta pogodba se lahko predčasno enostransko prekine:
 v primeru, da izvajalec krši določila te pogodbe,
 v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev v skladu s to pogodbo,
 v primeru ugotovljenega dvojnega financiranja iz javnih sredstev,
 v primeru, da ministrstvo nima v proračunu zagotovljenih dovolj sredstev za sofinanciranje
programa.
V primeru ugotovljene nenamenske uporabe prejetih sredstev ali dvojnega financiranja mora izvajalec
vrniti prejeta sredstva v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. člen
(obdelava podatkov)
Izvajalec se strinja, da ministrstvo in Zavod za šport RS Planica lahko obdelujeta osebne podatke, ki
jih je ministrstvo pridobilo od izvajalca v času izvajanja te pogodbe. Namen obdelave osebnih
podatkov je optimalno izvajanje in načrtovanje programov ministrstva in s tem povezano zagotavljanje
racionalne porabe javnih sredstev.
10. člen
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(izvajanje pogodbe)
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh okoliščinah, pomembnih za izvajanje te
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. Namestnik skrbnice pogodbe je Robert Marin.
11. člen
(končne določbe)
Pogodbene stranke so soglasne, da bodo morebitne spore iz te pogodbe reševale sporazumno, v
nasprotnem primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme ministrstvo tri izvode, izvajalec pa
en izvod.
Ljubljana, _____________

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
dr. Jernej PIKALO
MINISTER
___________________
(podpis)
V Ljubljani, dne ______________

Izvajalec
Odgovorna oseba

___________________
(podpis)
V __________________, dne ________
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