
 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA KADRA NA 

PODROČJU ŠPORTA V OBČINI ŽALEC ZA LETO 2018 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (ZSpo-1, Ur. l. RS , št. 29/17),  20. člena Odloka o postopku in 

merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 28/18), Letnega 

programa športa v Občini Žalec za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 14/18) in 3. člena Odloka o proračunu Občine 

Žalec za leto 2018 (Ur. list RS št. 87/16, 12/18) Občina Žalec objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA KADRA NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2018 

1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v društvih, ki 

igrajo v prvi članski ligi v kolektivnih športih. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis, so: 

 prijavijo se lahko športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in imajo sedež 

v Občini Žalec, 

 nastopajo v najvišji ligi članskega državnega prvenstva Slovenije v kolektivnih športih, 

 imajo zaposlenega ali pogodbenega strokovnega delavca, ki opravlja vsaj 25 ur 

tedensko v programu kakovostnega športa z ustrezno strokovno usposobljenostjo, 

 ima ustrezno strokovno izobrazbo oz. strokovno usposobljenost, 

 društvo ima zagotovljene tekmovalce v nižjih starostnih kategorijah uradnega 

tekmovalnega sistema NPŠZ, 

 stalnost števila mladih športnikov – društvo skrbi za ohranjanje števila otrok in mladine 

v društvu. 

3. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18111 – Financiranje strokovnega kadra na 

področju športa. Višina razpisanih sredstev je 20.000,00 €. 

4. Merila za izbor sofinanciranja strokovnega kadra: 

Obrazložitev točke  Maksimalno št. 

možnih točk 

Merila TOČKE TOČK NE VEČ KOT 

Število športnikov v vadbenih skupinah, ki jih vodi trener 

(točka na udeleženca): 

1  50 

Število ur vadbe/tedensko: 1 40 

Izobrazba strokovnega kadra glede na stopnjo: 20 60 

Število otrok in mladine v društvu (100 udeležencev = 50 

točk) 

1 50 

Število kategoriziranih športnikov – točke na 

kategoriziranega športnika 

5 50 

SKUPAJ: 
 

maks. 250 točk 

 



5. Vrednost točke se izračuna: Razpoložljiva sredstva na proračunski postavki/skupno število 

doseženih točk vseh vlagateljev = vrednost točke. 

6. Sofinancirane bodo plače  treh trenerjev v treh društvih, ki se bodo glede na število doseženih 

točk uvrstila na prva tri mesta. Plače bodo sofinancirane v enakem znesku za vsakega trenerja.  

7. Popolna vloga obsega: 

 izpolnjeno prijavo na razpis s podatki o prijavitelju skladno z vsebino in zaporedju 

obrazca Podatki o prijavitelju in splošna izjava, 

 izpolnjeno prijavo na razpis s podatki o strokovnem delavcu, skladno z vsebino in 

zaporedju obrazca Prijava na javni razpis z zahtevanimi prilogami. 

8. Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018. 

9. Rok za predložitev vlog in način predložitve: Vloge morajo prijavitelji poslati priporočeno po 

pošti ali jo oddati osebno na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec najkasneje 

do 25. 05. 2018. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 

vlog oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni Občine Žalec. 

10. Vloge morajo biti oddane pisno v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis 

za sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa za leto 2018«. Na kuverti mora biti 

naveden naslov prijavitelja tako, kot je navedeno na vzorcu ovojnice. 

11. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: Odpiranje vlog bo komisija, imenovana s strani 

župana, opravila najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za oddajo vlog na javni razpis.  

12. Izid razpisa: Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 8 dneh od datuma 

odpiranja vlog. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov v 

okviru sredstev, ki so zagotovljena s proračunom.  

13. Izplačilo sredstev, dodeljenih po razpisu: Prijaviteljem bodo sredstva, dodeljena po razpisu, 

izplačana po predložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora biti priloženo vsebinsko 

in finančno poročilo o izvedenem projektu z dokazili o realizaciji, skladno z vsebino in 

zaporedjem obrazca Poročilo o porabi sredstev. Dokazila o realizaciji so plačila strokovnemu 

delavcu. 

14. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je 

dosegljiva na spletni strani Občine Žalec in na ZKŠT Žalec v času uradnih ur. 

15. Kontakt: dodatne informacije posreduje Jasmina Peklar na tel. št. 03 71 36 433. 

 

Št. zadeve: 671-0010/2018 

Datum: __________________________ 

                                                                                                                                        Župan 

                                                                                                                               Občine Žalec 

                                                                                                                                   Janko Kos 

 

B. PRILOGE 

1. Razpisna dokumentacija 

2. Vzorec pogodbe 

3. Vzorec ovojnice  

  



RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA KADRA NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2018 

Občina Žalec poziva izvajalce športnih programov, ki nastopajo v najvišji ligi članskega državnega 

prvenstva Slovenije v kolektivnih športih in imajo ustrezno usposobljen strokovni kader za izvajanje 

programa v Občini Žalec, k oddaji vlog za dodelitev sredstev za sofinanciranje strokovnega kadra v 

športnih društvih. 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

A. Besedilo javnega razpisa z merili za izbor in vrednotenje 

B. Priloge: 

1. Razpisna dokumentacija: 

 Razpisni obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju in splošna izjava 

 Razpisni obrazec št. 2: Podatki o strokovnem delavcu 

 Razpisni obrazec št. 3: Poročilo o realizaciji  

2. Vzorec pogodbe 

3. Vzorec ovojnice 

Pojasnilo posameznih elementov razpisne dokumentacije: 

Besedilo javnega razpisa določa pogoje, roke in način oddaje vlog. Javni razpis določa tudi pravila 

izvedbe, ocenjevanja  in odločanja o vlogah. Merila za izbor in vrednotenje projektov podrobno 

prikazujejo kriterije in merila, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog. 

Opozorilo: 

1. Vlogo, pogodbo in poročilo mora podpisati prijavitelj, kar je v primeru pravne osebe (zavod, 

društvo) njen zakoniti zastopnik (npr. predsednik društva, direktor zavoda). Navedene 

dokumente lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če je za to pooblaščena s strani zakonitega 

zastopnika in če je pooblastilo priloženo k vlogi. 

2. Vlog ne spenjati v mapo ali spiralo! 

3. Priloge prosim oštevilčite. 

 


