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Razpisna dokumentacija vsebuje: 
 

1. Besedilo javnega razpisa; 
2. Razpisne obrazce:  

▪ Vloga za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih: 
- razpisni obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju in splošna izjava. 

- razpisni obrazec št. 2: Podatki o udeležencih na mednarodnem tekmovanju. 

▪ Zahtevek za izplačilo: 
- razpisni obrazec št. 3: Zahtevek za izplačilo sredstev - poročilo. 

3. Osnutek pogodbe o sofinanciranju; 
4. Vzorec ovojnice. 
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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), 20. 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 udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v letu 2022, št. 671-0015/2022 
z dne 7.9.2022 
 

objavlja 
 

 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UDELEŽBE NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH 

TEKMOVANJIH V LETU 2022 
 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v 
letu 2022.  
 

2. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU  

Prijavitelji na javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v 
letu 2022 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

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

v Občini Žalec, 

- prijavijo se lahko športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in nimajo 

sedeža v Občini Žalec, kandidirajo pa s športniki, ki imajo stalno prebivališče v Občini 

Žalec in športna panoga ni zastopana v Občini Žalec, 

- prijavijo se lahko športna društva, katerih športniki so se v letu 2022 udeležili 

mednarodnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, ali pa se jih v letu 

2022 še bodo. 

 
 

3. MERILA ZA IZBOR SOFINANCIRANJA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH 
ŠPORTNIH TEKMOVANJIH V LETU 2022 

Vloge bodo ocenjene, kot izhaja iz spodnje tabele: 
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VRSTA TEKMOVANJA TOČKE/UDELEŽENEC 

OLIMPIJSKE IGRE 400 

SVETOVNO PRVENSTVO 280 

EVROPSKO PRVENSTVO 240 

SVETOVNI POKAL 160 

EVROPSKI POKAL 120 

VELIKA NAGRADA (GP) 80 

 
Udeležba ekipe na mednarodnih tekmovanjih se točkuje kot 5 udeležencev. 
 

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

točk vseh vlagateljev = vrednost točke. 

 

4. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18101 – Mednarodna športna tekmovanja. 
Višina razpisanih sredstev je 9.000,00 €. 
 

5. OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV 

Dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022. 

 

6. POPOLNOST VLOGE 

Popolna vloga na javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih 
tekmovanjih v letu 2022 obsega: 

- izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju in splošna izjava 
(priloga 2 razpisne dokumentacije), 

- izpolnjen razpisni obrazec št. 2: Podatki o udeležencih na mednarodnem tekmovanju 
(priloga 2 razpisne dokumentacije). 

 

 
7. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PRIJAVE 

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 26. septembra 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. 
 
Vloge morejo biti oddane pisno v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti napisano:  
-   naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,  
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- v levem spodnjem kotu jasno označeno: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za      
sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v letu 2022« ter 
pripisana št. zadeve: 671-0015/2022, 

-   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 4 razpisne dokumentacije.  

Razpisne obrazce in pogodbo mora podpisati prijavitelj, kar je v primeru pravne osebe 
(društvo) njen zakoniti zastopnik (npr. predsednik društva). Navedene dokumente lahko 
podpiše tudi pooblaščena oseba, če je za to pooblaščena s strani zakonitega zastopnika in če 
je pooblastilo priloženo k vlogi. 

 

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

O IZIDU RAZPISA 

Odpiranje prejetih vlog bo v 10 dneh od roka za oddajo vlog opravila Komisija za izvedbo 
javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Odprle se bodo samo v roku dostavljene vloge. 
Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. 

V 8 dneh od zaključka odpiranja vlog bodo prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, pisno 
pozvani, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v 
roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene s sklepom. 

Na osnovi ocenitve vlog s strani komisije bo odločbe o izbiri za sofinanciranje udeležbe na 
mednarodnih športnih tekmovanjih v letu 2022, izdal Urad za negospodarske javne službe 
Občine Žalec. Pravnomočna odločba o izbiri bo podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju 
v okviru sredstev, ki so zagotovljena s proračunom. 
 
V 15 dneh po prejemu pogodb morajo prijavitelji podpisana izvoda pogodb vrniti občini. Če 
podpisani pogodbi s strani prijavitelja nista vrnjeni v 8 dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, 
se zadeva obravnava, kot da je prijavitelj odstopil od zahteve po sofinanciranju udeležbe na 
mednarodnih športnih tekmovanjih. 
 
Prijaviteljem bodo sredstva, dodeljena po razpisu, izplačana po predložitvi razpisnega obrazca 
št. 3: Zahtevek za izplačilo sredstev - poročilo, skupaj z zahtevanimi dokazili, ki ga posredujejo 
po pošti ali elektronsko v Glavno pisarno Občine Žalec, najkasneje do 30.11.2022. Razpisni 
obrazec št. 3 je priloga 2 razpisne dokumentacije. 
 

9. 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 7.9.2022 dalje.  
 
Številka zadeve: 671-0015/2022 
Datum: 7.9.2022 
                                                                                                          Janko Kos  
                                                                                                  Župan Občine Žalec 

http://www.zalec.si/

