
Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 

Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje leto 2011 (Ur. l RS, 

št. 110/2010), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega 

programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/2004, 44/2006) 

in Letnega programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011  

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji 

v letu 2011 

 

1. Naziv in sedeţ naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji 

 

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa 

je sofinanciranje naslednjih programov: 

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, 

– športna rekreacija, 

– kakovostni šport, 

– vrhunski šport, 

– šport invalidov, 

– izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 

– delovanje društev, 

– promocijske športne prireditve. 

 

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2011.  

 

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje:  

- imajo sedeţ oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, razen OŠ Litija – Enota s 

prilagojenim programom, 

- imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtovanih 

programov, 

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o 

društvih, 

- da so registrirani kot pravni subjekti. 

 

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je 

na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba št. 5) ali na spletnih straneh 

www.smartno-litija.si. 

 

6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju športa iz 

točke 2. javnega razpisa, je 23.000 EUR. 

 

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji 

do 8.4.2011. 

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Šport 2011«. 

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, 

priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo: 

- oddane po določenem roku za oddajo predlogov, 

- neustrezno naslovljene, 

http://www.smartno-litija.si/


- nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka 

za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.  

 

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 

in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne 

bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma 

odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov 

na področju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 

 

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa športa dobijo na 

Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: 

karmen.sadar@smartno-litija.si. 

 

Šifra: 621-005/2011 

Datum: 22.2.2011 

 

 

                                                                                        Ţupan Občine Šmartno pri Litiji 

                                                                                      Milan Izlakar l.r. 
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