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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA 

OBMOČJU OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (ZSpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in 9. člena Odloka o postopku in merilih za 

sofinanciranje izvajanja 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 Odloka o proračunu Občine Žalec (Ur. l. RS, št. 87/16, 12/18) 

Občina Žalec objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 

Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje vsebine: 

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 

1.1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 

1.2.  športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 

1.3. obštudijska športna dejavnost, 

1.4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

1.5. kakovostni šport, 

1.6. vrhunski šport, 

1.7. šport invalidov, 

1.8. športna rekreacija, 

1.9. šport starejših. 

Okvirna višina razpisanih sredstev za športne programe je 133.950,00 €. 

 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

Okvirna višina razpisanih sredstev za športne objekte in površine za šport v naravi je 48.900,00 €. 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

3.1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje  strokovnih delavcev v športu, 

       3.2. statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programom, 

       3.3. založništvo v športu, 

       3.4. znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu, 

       3.5. informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa. 

Okvirna višina razpisanih sredstev  za razvojne dejavnosti v športu je 2.500,00 €. 

 

       4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

Okvirna višina razpisanih sredstev za organiziranost v športu je 5.100,00 €. 

       5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 

       5.1. športne  prireditve, 

       5.2. javno obveščanje o športu, 

       5.3. športna dediščina in muzejska dejavnost v športu. 

Okvirna višina razpisanih sredstev za športne prireditve in promocijo športa je 28.000,00€. 

Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci 
športnih programov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
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izvajajo javnoveljavne programe, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. 
 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v Občini 
Žalec. 
 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 da imajo sedež v Občini Žalec, 

 da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, 

 da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, 

 da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za športna društva), 

 da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o 
realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke, 

 izvedba občnega zbora (priloga: zapisnik). 
 
Vloge bodo ocenjene na podlagi meril iz Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Žalec. 
 
Razpisna dokumentacija vam je na voljo v elektronski obliki, na spletnem naslovu: www.zalec.si in www.zkst-
zalec.si, od 25. 04. 2018 dalje. Le-to je potrebno oddati v elektronski obliki (glavna.pisarna@zalec.si) kot tudi v 
pisni obliki. 
 
Prijave pošljite po pošti v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj - ŠPORT 2018« na naslov: Občina Žalec, Ulica 
Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Rok za oddajo vlog je 25. 05. 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana 
zadnji dan roka na pošto kot priporočena pošiljka. Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja 
in razdelitve sredstev ne upoštevajo. Odpiranje vlog bo  v začetku junija in ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi. 
 
Vse kandidate obveščamo, da bodo upravičeni do sofinanciranja programov športa iz proračuna Občine Žalec 
samo tisti, ki bodo oddali popolno vlogo. O višini odobrenih sredstev bodo kandidati obveščeni, ko komisija 
zaključi z ocenjevanjem programov. 
 
Od župana pooblaščena oseba bo izdala sklepe o izboru izvajalcev in višini sredstev, s katerimi bodo programi 
financirani iz proračuna Občine Žalec za leto 2018, ter izvajalce pozvala k podpisu pogodbe. Zoper sklep o izboru 
bo možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru. O pritožbi bo odločil župan Občine Žalec. 
 
Če se izvajalec v roku osem (8) dni od prejema sklepa nanj ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski 
upravi, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev. 
 
Med izvajalci programov in Občino Žalec bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov športa na območju 
Občine Žalec za leto 2018. 
 
Številka zadeve: 671-0011/2018 
Datum: 25. 4. 2018 
Informacije: Jasmina Peklar, jasmina.peklar@zalec.si, tel.:  03 71 36 433 
 
 
                                                                                                                                         Janko Kos, 
                                                                                                                                   župan Občine Žalec 

  

http://www.zalec.si/
http://www.zkst-zalec.si/
http://www.zkst-zalec.si/
mailto:jasmina.peklar@zalec.si
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 

Občina Žalec poziva športna društva iz Občine Žalec, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, k oddaji vlog za dodelitev 

sredstev za sofinanciranje programov športa na območju Občine Žalec. 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

A. Besedilo javnega razpisa 

B. Razpisna dokumentacija 

1. Obrazec št. 1: Podatki o izvajalcu in splošna izjava 

2. Obrazec št. 2: Prostočasna športna vzgoja – šport invalidov 

3. Obrazec št. 3: Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

4. Obrazec št. 4: Izobraževanje  

5. Obrazec št. 5: Športne prireditve 

6. Obrazec št. 6: Delovanje društev 

7. Navodila za izpolnjevanje razpisnih obrazcev 

8. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programov športa 

9. Vzorec ovojnice 

10. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec 

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. 

 

 


