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KONČNO POROČILO - JAVNI RAZPIS MEDNARODNA ŠPORTNA TEKMOVANJA 2021 

 

Občina Žalec je dne 18.1.2021 na spletni strani Občine Žalec objavila Javni razpis za 

sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v letu 2021. Pravočasno je na 

razpis prispelo 8 vlog. Ena vloga je na razpis prispela prepozno, zato je bila s sklepom 

zavržena in neodprta poslana nazaj vlagatelju. Ena vloga je bila pred izdajo končne odločbe 

umaknjena. 

 

 IMENOVANJE KOMISIJE 

 

Za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih 
v letu 2021 in vrednotenje vlog je bila s sklepom župana, št. 671-0004/2021 imenovana 
komisija v naslednji sestavi: 

 
1. Nataša Gaber Sivka, predsednica, predstavnica uprave Občine Žalec, 
2. Matej Sitar,  član,  predstavnik ZKŠT Žalec, 
3. Blaž Tkalec,  član,  predstavnik uprave Občine Žalec. 

 
S sklepom o imenovanju komisije je bilo določeno, da komisija opravi naslednje naloge: 

- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije; 
- odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog; 
- pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v odloku 

oziroma razpisni dokumentaciji; 
- pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev prijaviteljem; 
- vodenje zapisnikov o svojem delu, priprava dodatnim meril in pogojev, ki se po 

potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri vrednotenju 
prijavljenih dejavnosti.  
 

Administrativne in strokovne naloge za razpisno komisijo opravlja Občina Žalec, Urad za 
negospodarske javne službe. 
 

 RAZDELITEV SREDSTEV 

 

Razdelitev sredstev po predmetnem javnem razpisu izhaja iz spodnje tabele: 

Društvo 
Vrednost odločbe/ 

pogodbe 

KARATE KLUB LJUBLJANA 
915,00 €  

KARATE KLUB ŽALEC 
                1.347,00 €  

CELJSKI ŠAHOVSKI KLUB 
                636,00 €  

KLUB BORILNIH VEŠČIN FODUSHIN 
             2.619,00 €  

JUDO KLUB Z'DEŽELE SANKAKU CELJE 
                1.246,00 €  

ŠPORTNI KLUB HYONG 
             2.237,00 €  

SKUPAJ              9.000,00 €  

 

Po javnem razpisu je bilo na podlagi prejetih vlog (10 vlog) razdeljenih 8.999,00 €.  
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 PORABLJENA SREDSTVA NA PODLAGI POROČIL IN ZAHTEVKOV 

  

 

Realizacija sredstev po javnem razpisu je znašala 3.534,40 €. Posamezna društva niso 

realizirala vseh prijavljenih programov in aktivnosti, zato jim sredstva dodeljena po odločbi in 

pogodbi o sofinanciranju, v celoti niso bila izplačana. 

 

December 2021 

Društvo Porabljena sredstva  

KARATE KLUB LJUBLJANA                 203,38 €  

KARATE KLUB ŽALEC                 559,17 €  

CELJSKI ŠAHOVSKI KLUB                          -   €  

KLUB BORILNIH VEŠČIN FODUSHIN             2.135,85 €  

JUDO KLUB Z'DEŽELE SANKAKU CELJE                 636,00 €  

ŠPORTNI KLUB HYONG                          -   €  

SKUPAJ 3.534,40 € 


