
 

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 98/14, 8/15) in 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Šmartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 89/07) objavlja 
naslednji 
 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE ZAGOTAVLJANJA TEHNIČNE PODPORE ZA LETO 2015 

 
1. RAZPISANA SREDSTVA - ZNESEK JAVNEGA RAZPISA 
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015, so v okviru proračunske postavke 11214209 »Finančne 
pomoči kmetijstvu«, zagotovljena sredstva v višini do 12.000,00 EUR za sofinanciranje zagotavljanja tehnične 
podpore. 
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, 
organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, 
publikacij in spletišč ter stroškov delovanja društev. 
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci. 
Občina Šmartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem pogodbo o 
pokrivanju do 100 % upravičenih stroškov.  
 
3. POTREBNA DOKUMENTACIJA 
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke - naziv in sedež, 
odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke.  
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: 
− dokazilo o registraciji društva, združenja ali izvajalca, 
− letni finančno ovrednoten program,  
− izjavo o točnosti navedenih podatkov, 
− reference o izvajanju programa, 
− izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega 

proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev. 
 
4. OBRAVNAVANJE VLOG 
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od 
posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za 
ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.  
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.  
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
 

5. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS  
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2015. 
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej 
obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu. 
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v 
zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z 
označbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS TEHNIČNA PODPORA 2015", na naslov: Občina Šmartno pri 
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 
 
6. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji 
(soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh 
www.smartno-litija.si 
 

Datum: 25.2.2015 
Številka: 321-02/2015          
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