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ZADEVA 

Povabilo k oddaji ponudbe za sodelovanje zunanjih izvajalcev pri projektu Finančna in 

poslovna pismenost v športu za športnike in trenerje   

 

 
Spoštovani! 
 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) vodi projekt z uradnim nazivom Financial and 
Business Literacy in Sport for Athletes and Coaches (FB-LS), ki je sofinanciran s strani EU programa 
Erasmus + sport.  
 
Projekt traja od 1.1.2021 do 31.12.2023. V projekt so vključene organizacije iz Slovenije in tuji partnerji.  
 
Med glavnimi nalogami projekta so: 

- vodenje projekta in konzorcija partnerjev;  
- promocija in informiranje javnosti o projektu in projektnih rezultatih;  
- analiziranje trenutnega stanja na področju finančne in poslovne pismenosti za športnike in 

trenerje in možnih primerov zlorab in nepravilnosti med športniki in trenerji;  
- priprava izobraževalnega gradiva za športnike in trenerje;  
- izvedba izobraževanih delavnic za športnike in trenerje; 
- razvoj in vzpostavitev tehnološkega orodja za podporo izobraževanju in samo-ocenjevanju 

športnikov in trenerjev. 
 
Zaradi zahtevnosti projektna in načrtovanih rezultatov projekta, je načrtovano sodelovanje zunanjih 
ekspertov za pomoč pri razvoju in vzpostavitvi tehnološkega orodja za podporo izobraževanju in samo-
ocenjevanju športnikov in trenerjev. 
 
 
Naloge zunanjega izvajalca bodo zlasti: 
 

1. Razvoj IT orodja za večanje finančne in poslovne pismenost za športnike ter samo-ocenjevalno 

orodje – aplikacija za športnike.  

2. Razvoj IT orodja za večanje finančne in poslovne pismenost za trenerje ter samo-ocenjevalno 
orodje – aplikacija za trenerje.  
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Zunanji izvajalec bo moral pri izdelavi upoštevati vsebine in gradiva, ki jih bodo skupaj razvili partnerji 
projekta. V IT orodje bo potrebno vključiti izobraževalne vsebine, ki jih bodo zagotovili partnerji projekta in 
sodelujoče organizacije.  
 
Zunanji izvajalec bo moral pred postavitvijo končne verzije orodja izvesti testni preizkus. Ob zaključku 
projekta se poroča Izvršni agenciji Evropske komisije. 
 
Rezultati projekta, ki so vključeni v delo zunanjega izvajalca in finančno pokriti po tek pogodbi, morajo biti 
javno dostopni in odprti za uporabo s strani športnikov in trenerjev.  
 
Delovni jezik projekta je angleščina. Vsi rezultati in dosežki projekta bodo morali biti pripravljeni v angleškem 
jeziku.  
 
Sistem bo moral biti prilagojen na uporabo tudi v jezikih vseh sodelujočih partnerjev (Slovenija, Litva, 
Avstrija in Nemčija, Srbija, Severna Makedonija).  
 
Ocenjeni pogodbeni znesek ne sme presegati 21.000,00 EUR bruto, vključno s pripadajočimi davki in 
dajatvami.  
 
Zainteresirane ponudnike naprošamo, da oddajo ponudbo za sodelovanje pri projektu kot zunanji izvajalci 
– eksperti.  
 
V ponudbi naj se navede: 
 

- Naziv ponudnika in podatke odgovorne osebe. 
- Vrednost ponudbe glede na predvideni obseg dela na projektih sklopih.  
- Reference o poznavanju področja projekta, poznavanju področja integritete, izvajanja 

delavnic za športnike, razvoju sistemov za podporo izobraževanju, samoocenjevanju stanja 
na področju integritete, finančne pismenosti in poslovnih znanj.  

 
Ponudbo lahko oddajo posamezniki, javne ali zasebne organizacije oz. institucije. V kolikor ponudbo oddaja 
več organizacij in institucij skupaj, je potrebno to zapisati in navesti vodilno organizacijo, s katero se bo 
sklenilo pogodbo.  
 
OKS bo skladno s ponudbo in na podlagi pregleda oddanih vsebin, z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo 
o sodelovanju.  
 
Zainteresirani ponudniki lahko pošljete ponudbo po e-pošti na naslov ales.solar@olympic.si in sicer 
najkasneje do 31.1.2022. Po tem roku bo strokovna služba pregledala ponudbe ter o izboru obvesti 
ponudnike.  
 
Ker je delovni jezik projekta angleščina, je lahko ponudba oddana v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku.  
 
Za več informacij lahko kontaktirate vodjo projekta g. Alešaa Šolarja (ales.solar@olympic.si, 051 376 289), 
ki vam lahko posreduje tudi podroben opis projekta v angleškem jeziku.  
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