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Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-
ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 –
ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/21 in 
187/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13,  175/20 – ZIUOPDVE in 7/22-
ZDeb), Sklepa o določitvi prednostnih področij pri sofinanciranju šolskih interesnih 
tekmovanj št. 600-290/2021/2 z dne 3.1.2022 in 19. člena Pravilnika o sofinanciranju 
šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/21) v postopku Javnega razpisa za 
sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 
2022/2023 in 2023/2024 (Uradni list RS, št. 6/22), Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport izdaja naslednji 

SKLEP

o izboru in sofinanciranju selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih 
letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024

1.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) je v skladu 
z 19. členom Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/21; v 
nadaljevanju: pravilnik) objavilo Javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih 
šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 (Uradni list RS, 
št. 6/22; v nadaljevanju: razpis). 

Predmet razpisa je sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj (v 
nadaljevanju: selekcijska in interesna tekmovanja) v šolskih letih 2021/2022, 
2022/2023 in 2023/2024, pri čemer bo prijavitelj za posamično tekmovanje sofinanciran 
le za eno vrsto tekmovanja (ali selekcijsko ali interesno tekmovanje).

Prijavitelji so v skladu z razpisom in navodili za prijavo na javni razpis za sofinanciranje 
selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 
2023/2024 oddali prijave.



Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, imenovana s Sklepom o začetku 
postopka in imenovanju komisije za vodenje postopka javnega razpisa za izbor in 
sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj  v letu 2021/2022, 2022/2023 
in 2023/2024 št. 600-290/2021/2 z dne 3.1.2022 (v nadaljevanju: komisija), je prejete in 
dopolnjene prijave obravnavala na sejah ter predlog za sofinanciranje selekcijskih in 
interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 
predložila v potrditev ministrici za izobraževanje, znanost, in šport (v nadaljevanju: 
ministrica).

Selekcijska in interesna šolska tekmovanja v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in
2023/2024, ki glede na določene pogoje in kriterije  razpisa niso izbrana, ministrica z 
odločbo zavrne.

Ministrica s tem sklepom izbere selekcijska in interesna šolska  tekmovanja v šolskih 
letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024, ki se sofinancirajo, in njihove prijavitelje, 
katerim se izda odločba o izbiri. 

Selekcijska in interesna šolska tekmovanja v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 
2023/2024, ki se sofinancirajo, in njihovi prijavitelji, kot tudi zavrnjena selekcijska in 
interesna šolska tekmovanja v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 in 
njihovi prijavitelji so razvidni iz Priloge 1 tega sklepa.

2.

Vsak prijavitelj bo o rezultatih svoje prijave obveščen s posamično odločbo. Zoper 
posamično odločbo  je dopustna tožba posameznega prijavitelja. 

3.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje selekcijskih in 
interesnih tekmovanj javnega razpisa znaša največ 720.000,00 EUR. Sredstva so 
predvidena v letih 2022, 2023 in 2024 (240.000,00 EUR za leto 2022, 240.000,00 EUR
za leto 2023 in 240.000,00 EUR za leto 2024), in sicer na projektu 3330-21-8267 
(Sofinanciranje šolskih tekmovanj 2022 – 2024), proračunski postavki 709810 
(Tekmovanja učencev in dijakov), kontu 4133/4120/4102. Skrbnika proračunske 
postavke sta Aleš Ojsteršek in Boris Zupančič, skrbnica sklepa je Mišela Mavrič, PhD.

Sredstva v višini 240.000,00 EUR, predvidena za posamezno leto (2022, 2023 in 
2024), se v okviru posameznega leta razdelijo na: 200.000,00 EUR za selekcijska 
tekmovanja in 40.000,00 EUR za interesna tekmovanja.

V primeru preostanka sredstev za isto vrsto tekmovanja se lahko sredstva 
prerazporedijo za drugo vrsto tekmovanja do porabe.

4.

Za selekcijska in interesna šolska tekmovanja iz Priloge 1 v točkah 1.1, 2.1 in 3.1 bo 
ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju šolskih tekmovanj v 
šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024.



5.

Sklep začne veljati z dnem izdaje.

                                                                                       prof. dr. Simona Kustec
MINISTRICA

Sklep prejme:

 Arhiv MIZŠ

Priloga 1: Seznam zavrnjenih in izbranih prijaviteljev selekcijskih in interesnih šolskih 
tekmovanj 
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