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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (ZSpo) Ur. list RS, št. 22/98, 72/02, 110/2 in 15/3 objavlja Občina 
Žalec in 12. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Žalec 

Ur. list RS, št. 11/12, ter proračuna Občine Žalec za leto 2016 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE 
ŽALEC ZA LETO 2016 

 
Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje vsebine: 
A PROGRAMI 
  
3.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE 

PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM 
3.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Ciciban planinec in 60-urni programi) 
3.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Mladi 

planinec in drugi 80-urni programi) 
3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (cicibani, cicibanke; mlajši dečki, 

mlajše deklice in starejši dečki, starejše deklice) 
3.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami – 80 urni programi 
3.1.5. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta – 80 urni programi 
3.1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti, kadetinje in mladinci, 

mladinke) 
3.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami – 80 urni programi 
3.1.8. Interesna športna dejavnost študentov – 80 urni programi 
  
3.2. ŠPORTNA REKREACIJA–80 urni programi članov, socialno-zdravstveno ogroženih in starejših 

od 65 let 
3.3. KAKOVOSTNI ŠPORT –  programi priprav in tekmovanj registriranih športnikov 
3.4. VRHUNSKI ŠPORT –  programi priprav in tekmovanj kategoriziranih športnikov 
3.5. ŠPORT INVALIDOV – 80 urni programi 

 
Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine pod točko A je 151.010,00 eur. 
 
B RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 
  
4.1. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV 
4.2. ZNANSTVENO IN RAZVOJNO- RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
4.3. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
4.4. MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE, OBČINSKE IN DRUGE ŠPORTNE 

PRIREDITVE  
4.4.1. Organizacija velikih mednarodnih športnih prireditev (OI, SP,EP ipd) 
4.4.2. Organizacija športnih prireditev na državni ravni (DP) 
4.4.3. Organizacija medobčinskih, občinskih in drugih športnih prireditev (Razpnimo jadra, Zajadrajmo v 

poletje, jubilejne športne prireditve, programi planinskih društev in druge športne prireditve) 
4.4.4. Udeležba športnikov iz občine Žalec na večjih mednarodnih tekmovanjih in uspešni nastopi na 

uradnih državnih tekmovanjih 
4.5. ŠPORTNI OBJEKTI – vzdrževanje, posodobitve in nakup športne opreme 
4.6. INFORMACIJSKI SISTEM – izdelava baz in programov ter nakup tehnologije 
4.7. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA KADRA 
4.8. DELOVANJE DRUŠTEV IN ZVEZ 

 
Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine pod točko B je 53.620,00 



 
Prijava na razpis 

 
Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji 
izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti 
na področju športa in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 

 
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),  
• občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila 

o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke. 
 
Vloge bodo ocenjene na podlagi meril iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v občini Žalec. 
 
Obrazce za prijavo lahko dvignete na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec od 22. aprila 2016 dalje ali 
na Občini Žalec (I. Nadstropje, soba št. 36 – ga. Nataša Vasle). Obrazci pa so vam na voljo tudi v 
elektronski obliki, na naslovu: www.zkst-zalec.si in www.zalec.si. 
  
Prijave pošljite po pošti v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj - ŠPORT 2016« na naslov: Zavod za 
kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, do vključno 16. maja 2016.  
 
Za področji: 4.4.4. Udeležba športnikov iz občine Žalec na večjih mednarodnih tekmovanjih in 4.5. 
ŠPORTNI OBJEKTI – vzdrževanje, novogradnje, posodobitve in nakup športne opreme je razpis odprt do 
porabe sredstev. 
 
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 za šport 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 2016, ter izvajalce pozval 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 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, Občino Žalec in ZKŠT Žalec bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov 

športa na območju občine Žalec za leto 2016. 
 
 
 

Informacije:  ZKŠT Žalec OE Šport, tel. 712 12 67 
                                                                           

Janko Kos, 
    župan Občine Žalec 


