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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU 
OBČINE ŽALEC ZA LETO 2022 

 
 
 
Razpisna dokumentacija vsebuje: 

1. Besedilo javnega razpisa; 
2. Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Žalec; 
3. Razpisne obrazce:  

 Vloge za sofinanciranje programa športa v Občini Žalec v letu 2022: 
- obrazec št. 1: Podatki o izvajalcu in splošna izjava 

- obrazec št. 2: Prostočasna športna vzgoja – šport invalidov 

- obrazec št. 3: Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport 

- obrazec št. 4: Izobraževanje  

- obrazec št. 5: Športne prireditve 

- obrazec št. 6: Delovanje društev 

- obrazec št. 7: Šport v vrtcih in šolah (izpolnijo samo vrtci in osnovne šole) 

 Poročila o izvedbi programov na področju športa za leto 2022: 

- obrazec št. 8: Poročilo – društva 

- obrazec št. 9: Poročilo – vrtci 

- obrazec št. 10: Poročilo – šole 

4. Navodila za reševanje razpisnih obrazcev;  
5. Osnutek pogodbe o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa; 
6. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v občini Žalec (Ur. l. RS, št. 28/18); 
7. Vzorec ovojnice. 

 

ROK ZA ODDAJO VLOG:  22. marec 2022  

 
Dodatne informacije:  
 
Kontaktna oseba: Blaž Tkalec 
Tel. št.: (03) 71 36 433 
E-mail: Blaz.Tkalec@zalec.si 
 
Številka zadeve: 671-0002/2022 
Datum: 7.3.2022
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OBČINA ŽALEC 

 Ul. Savinjske čete 5 
3310 ŽALEC 

 
 

 
na podlagi 19. člena Zakona o športu (ZSpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg in 82/20), 
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 26/09, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 9. člena Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 28/18; v 
nadaljevanju: odlok), Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 
29/2022, v nadaljevanju: LPŠ), Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (Uradni list št. 
202/2020 in 26/2022) ter Sklepa župana o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa na območju Občine Žalec za leto 2022, št. 671-0002/2022 z 
dne 7.3.2022 
 

objavlja 
 

 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE 

ŽALEC ZA LETO 2022 

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa za leto 2022, ki so v javnem 
interesu Občine Žalec: 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 

- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

- kakovostni šport, 

- šport invalidov, 

- šport starejših. 
 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu. 

 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

- delovanje športnih organizacij (članstvo), 

- zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra. 

 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 

- športne prireditve.       
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2. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU  

Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo 
naslednji izvajalci športnih programov: 

- športna društva in športna zveza,  
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z 

LPŠ, 
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,  
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu 

v RS,  
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu 

z zakonom, ki ureja ustanove in  
- zasebni športni delavci.  

 

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: 

- imajo sedež v Občini Žalec, 

- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa na območju 
Občine Žalec za leto 2022 najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov, 

- izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno 
prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 

- imajo za prijavljena športne programe/področja športa:  
 zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali 

usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,  
 izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov 

izvedbe programov,  
 izvajajo športne programe, ki so predmet javnega razpisa, najmanj 30 vadbenih 

tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne 
gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja 
posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,  

 imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o 
udeležencih programov. 

 

3. MERILA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE  

Vloge bodo ocenjene na podlagi pogojev in meril za izbiro in sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Žalec, ki je sestavni del (priloga) javnega razpisa. 
            

4. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Za predmet javnega razpisa so na voljo sredstva v višini: 
 

1. Športni programi           132.320 €  
 

2. Športni objekti in površine za šport v naravi                    43.900 € 

 

3. Razvojne dejavnosti v športu                                             2.000 € 
 

4. Organiziranost v športu                                                      9.600 € 
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5. Športne prireditve in promocijo športa          24.000 € 

 
Razdeljena sredstva se bodo zaokrožila na 1 €. 
 

5. OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV 

Dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022. 
 
 
6. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PRIJAVE 

 Popolna vloga na javni razpis za sofinanciranje športnih programov za društva obsega: 

- izpolnjen in podpisan obrazec št. 1: Podatki o izvajalcu in splošna izjava (priloga 3 
razpisne dokumentacije), 

- izpolnjen obrazec št. 2, 3, 4, 5 ali 6 z obveznimi prilogami za posamezen program 
(društvo morajo izpolniti vsaj enega izmed naštetih obrazcev, ki so priloga 3 razpisne 
dokumentacije), 

- zapisnik zadnje skupščine društva pred razpisom, 

- seznam članov društva s plačano članarino1. 
 
 Popolna vloga na javni razpis za sofinanciranje športnih programov za vrtce in osnovne 

šole obsega: 

- izpolnjen in podpisan obrazec št. 1: Podatki o izvajalcu in splošna izjava (priloga 3 
razpisne dokumentacije), 

- izpolnjen obrazec št. 7: Šport v vrtcih in šolah (priloga 3 razpisne dokumentacije). 
 
Vloge morajo biti Občini Žalec dostavljene priporočeno po pošti ali osebno na naslov:  
Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.  
 
Vloge morajo biti Občini Žalec dostavljene najkasneje do 22. marca 2022. Šteje se, da je 

vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošto s 

priporočeno pošiljko (do 24.00 ure) ali oddana v glavni pisarni Občine Žalec. 

Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte poslane nazaj vlagatelju. 
 
Na ovitku vloge mora biti napisano:  
-  naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,  
- v levem spodnjem kotu jasno označeno: »Ne odpiraj – vloga na JR ŠPORT 2022« ter 

pripisana št. zadeve: 671-0002/2022, 
-  v levem zgornjem robu ovitka mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja, da mu je v primeru  

nepravočasne vložene vloge, le-to mogoče vrniti neodprto.  
 
Priporočena je uporaba vzorca ovojnice – PRILOGA 7 razpisne dokumentacije.  

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. 

                                                 
1 Občina Žalec se zavezuje, da bo s podatki ravnala v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo 
uporabila izključno za namen javnega razpisa. 
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Prijava na javni razpis mora biti podana izključno na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na razpisnih obrazcih, se šteje kot neustrezna in 
bo s sklepom zavržena.  
 
Vlog ne spenjati v mapo ali spiralo! 

 

7. POSTOPEK DODELITVE IN ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI 

O IZIDU RAZPISA 

Odpiranje prejetih vlog bo v 8 dneh od roka za oddajo vlog opravila Komisija za izvedbo 

javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Odprle se bodo samo v roku dostavljene in pravilno 

označene ovojnice vlog. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. 

V 8 dneh od odpiranja vlog bodo vlagatelji, katerih vloge niso bile popolne, pisno pozvani, da 

jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo 

dopolnili, bodo zavržene s sklepom. 

Na osnovi ocenitve vlog s strani komisije bo odločbe o izbiri sofinanciranih izvajalcev letnega 
programa športa, izdal Urad za negospodarske javne službe Občine Žalec. Odločba o izbiri bo 
podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 
 
V 15 dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občini. Če 
podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v 8 dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, 
se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju programa 
športa. 
 
Prijaviteljem bodo sredstva, dodeljena po razpisu, izplačana po predložitvi razpisnega obrazca 
št. 8: Poročilo – društva, ali obrazca št. 9: Poročilo – vrtci, ali obrazca št. 10: Poročilo – šole, 
ki ga skupaj z vsemi obveznimi prilogami pošljejo po pošti ali elektronsko v Glavno pisarno 
Občine Žalec, najkasneje do 15.11.2022. 
 
O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem roku 
razpisa. 
 
Rezultati javnega razpisa bodo po zaključku postopka objavljeni na spletni strani Občine Žalec. 

 

8. INFORMACIJE GLEDE JAVNEGA RAZPISA 

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Žalec, Uradu za 
negospodarske javne službe, tel. št. (03) 71 36 433 (Blaž Tkalec) ali preko elektronske pošte 
Blaz.Tkalec@zalec.si. 
 
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija 
je dosegljiva v elektronski obliki, na spletni strani Občine Žalec: www.zalec.si od 7.3.2022 
dalje.  
 
Številka zadeve: 671-0002/2022 
 

Janko Kos  
Župan Občine Žalec 

http://www.zalec.si/

