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KONČNO POROČILO - JAVNI RAZPIS STROKOVNI KADER 2020 

 

Občina Žalec je na spletni strani Občine Žalec objavila Javni razpis za sofinanciranje 

strokovnega kadra na področju športa v letu 2020«. Pravočasno, to je do 17.1.2020 so na javni 

razpis prispele 4 vloge.  

 

 IMENOVANJE KOMISIJE 

 

Za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v Občini 
Žalec za leto 2020 je bila s sklepom župana, št. 671-0014/2019 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: 

- Odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog. 
- Vrednotenje prispelih vlog v skladu z določili Odloka o postopku in merilih za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec.  
- Priprava predloga sofinanciranja strokovnega kadra. 
- Pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev za sofinanciranje strokovnega 

kadra. 
- Vodenje zapisnikov o svojem delu, priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po 

potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju 
strokovnega kadra.  

- Priprava poročila županu. 
- Spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti in analiza poročil prijavitelja. 

 
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 z 
aneksi 

ODBOJKARSKO DRUŠTVO ŠEMPETER              6.000,00 €  

ODBOJKARSKI KLUB SPODNJA SAVINJSKA ŠEMPETER              6.000,00 €  

NOGOMETNI KLUB ŽALEC              6.000,00 €  

ROKOMETNI KLUB ZELENE DOLINE              6.000,00 €  

SKUPAJ            24.000,00 €  

 

Po javnem razpisu je bilo na podlagi prejetih vlog (4 vloge) razdeljenih 20.000,00 €. S 

sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2020 so se za sofinanciranje strokovnega kadra 

dodatna namenila proračunska sredstva v višini 4.000,00 €. Za dodatna sredstva je bil z društvi 
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sklenjen aneks k pogodbi, v višini 1.000,00 € na društvo, skladno s pogoji in merili javnega 

razpisa. 

 

 PORABLJENA SREDSTVA NA PODLAGI POROČIL IN ZAHTEVKOV 

  

Društvo 
Znesek izplačanih 

sredstev 

ODBOJKARSKO DRUŠTVO ŠEMPETER                6.000,00 €  

ODBOJKARSKI KLUB SPODNJA SAVINJSKA ŠEMPETER                6.000,00 €  

NOGOMETNI KLUB ŽALEC                6.000,00 €  

ROKOMETNI KLUB ZELENE DOLINE                6.000,00 €  

SKUPAJ              24.000,00 €  

 

Realizacija sredstev po javnem razpisu je znašala 24.000,00 €.  

 

December 2020 


