
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov na področju športa v Občini 

Šmartno pri Litiji v letu 2009 

 

 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

 

1. Besedilo javnega razpisa 

 

 2. Pravilnik 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) 

 

3. Obrazci:   

- Povzetek prijave 

- Podatki o izvajalcu 

- Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev 

- Program športne vzgoje predšolskih otrok (I.a) 

- Interesni programi športa šoloobveznih otrok (I.b) 

- Športna vzgoja otrok in šolske mladine do 15 let (I.c) 

- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (II) 

- Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine (III) 

- Interesna športna vzgoja mladine (IV) 

- Športna rekreacija (V) 

- Kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip (VI) 

- Kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip (VII) 

- Množične športne prireditve (VIII) 

- Šport invalidov (IX) 

- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje v športu (X) 

- Vrhunski šport (XI)



------------------------------------------------------------------ 

       (ime – naziv izvajalca)  

 

-----------------------------------------------------------------   

                      (sedeţ)   

POVZETEK PRIJAVE 

 

Za sofinanciranje programov športa v Občini Šmartno pri Litiji  v letu 2009 smo prijavili naslednje programe: 

KATEGORIJA (po prilogi) VRSTA PROGRAMA VSEBINA (IME) PROGRAMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                                                                Odgovorna oseba izvajalca: 

  Datum: ______________________              Ţig                         ______________________ 

  

                                                                                                                                                                                  podpis:___________________



 

PODATKI O IZVAJALCU 
 

 

1. ------------------------------------------------------------------ 

     (ime izvajalca -društva, kluba, pravne osebe,…)  

 

 

2. -----------------------------------------------------------------   

           (sedeţ, natančen naslov – ulica , kraj, pošta)   

 

3. Telefon / fax / e – mail: 

 

___________________________________________ 

 

 

4. Predsednik / direktor:                                                   Zakoniti zastopnik: 

 

____________________________________             ______________________________  

 

 

telefon: _____________________________             telefon: ________________________ 

 

 

5. Davčna številka: ______________________         davčni zavezanec za DDV:     da          ne 

 

6. Številka transakcijskega računa in  ime agencije/banke, pri kateri je odprt:   

 

______________________________________________ , pri _____________________________ 

 

 

7. Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu – priloţiti kopijo (odločbo društva o vpisu v register 

društev, izpisek iz sodnega registra za firme oz. odločbe za zasebnike);  

Opomba: dokazila ne zahtevamo za šole.  

 

8. Priloţiti finančno in vsebinsko poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih 

sredstev občine Šmartno pri Litiji v minulem letu (društva in klubi lahko priloţijo tudi kopijo zaključnega 

finančnega poročila posredovane na Nadzorni odbor občine Šmartno pri Litiji)  

 

9. Podatki o članstvu – priloţiti kopijo iz vaše evidence o številu članov s plačano članarino za minulo leto  

Opomba: dokazila ne zahtevamo:  

- za podjetja in gospodarske druţbe ter za zasebnike s.p. 

- za osnovne šole  

 

10. Društva in klubi, ki izpolnjujejo  pogoje za sofinanciranje iz 3. člena Pravilnika o pogojih in merilih za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji, morajo v skladu 

s predpisano društveno zakonodajo v prilogi priloţiti tudi zapisnik zadnje redne letne Skupščine oz. Občnega 

zbora društva.  

 

Podjetja – gospodarske druţbe oz. zasebniki – s.p. morajo predloţiti: 

- potrdilo pristojnega DURS, da njihov ţiro račun v obdobju zadnjih 6 mesecev ni bil blokiran, 

- potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih, 

- potrdilo pristojnega sodišča, da niso v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, 

ki ne sme biti starejše od 30 dni. 

 

 

Skupno število članov kluba/društva: _______ Višina članarine (če jo plačujete): _________________ 

Sekcije kluba/društva (če obstajajo): ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Strokovni delavci, ki delujejo v klubu/društvu (poimensko): 

 

a) strokovno usposobljeni vaditelji (I. stopnja) _____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________

  

b) ..................   učitelji (II. stopnja) _____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________  

c) ..................   trenerji (III. stopnja) _____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________  

d) ..................   sodniki   _____________________________________ 

_____________________________________ 

 

e) diplomanti Fakultete za šport: _______________________________________________________ 

 

 

 

Število strokovnih delavcev, ki delujejo v klubu/društvu: 

 

 

Volontersko (zastonj)    Honorarno    Profesionalno 

_________________    __________    ___________ 

 

 

Število športnikov, ki delujejo v klubu/društvu: 

 

Kategorija/starostna meja Kakovostni in vrhunski šport 

Rekreacija, interesna dejavnost 

dečki in deklice (do 15 let) ___________ __________ 

kadeti in kadetinje (do 17 let) ___________ __________ 

mladinci in mladinke (do 20 let) ___________ __________ 

člani in članice ___________ __________ 

veterani in veteranke ___________ __________ 

starostniki ___________ __________ 

ostalo  ___________ __________ 

 

Organizirana redna vadba za člane kluba/društva (polletna – P oz. celoletna – C): 

 

Naziv programa ___________________  Št. udeleţencev _______  št. vadbenih enot/teden _______ 

Naziv programa ___________________  Št. udeleţencev _______  št. vadbenih enot/teden _______ 

Naziv programa ___________________  Št. udeleţencev _______  št. vadbenih enot/teden _______ 

Naziv programa ___________________  Št. udeleţencev _______  št. vadbenih enot/teden _______ 



Naziv programa ___________________  Št. udeleţencev _______  št. vadbenih enot/teden _______ 

Naziv programa ___________________  Št. udeleţencev _______  št. vadbenih enot/teden _______ 

 

Vadbena enota, na kateri se program izvaja (športna dvorana, telovadnica pri OŠ, druge površine – 

igrišča):  
 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Vsakoletne tradicionalne športno rekreativne prireditve v organizaciji vašega kluba/društva (datum in 

naziv prireditve ter okvirno št. udeležencev prireditve): 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Vaše morebitne pripombe: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Kraj in datum:                                                                                        Ime in Priimek odgovorne osebe izvajalca: 

 

                                                                                                                __________________________ 

_______________                                           ţig  

                                                                                                                Podpis:  

 

                     ___________________________ 

 

 

 

 

 



           

____________________________________ 

           (ime – naziv izvajalca)  

 

____________________________________  

                   (sedeţ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z J A V A  
 

 

 

Izjavljamo, da se strinjamo z razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentacije na javni 

razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2009, ki jih bo 

Občina Šmartno pri Litiji v letu 2009 sofinancirala iz občinskega proračuna ter da 

bomo svojo prijavo podali na priloženih razpisnih obrazcih skupaj s potrebnimi dokazili 

o izpolnjevanju pogojev. 

 

V primeru zahteve komisije po dopolnitvi podatkov bomo vlogo dopolnili na prvi poziv 

v roku 8 dni, sicer se strinjamo in izjavljamo, da od vloge za sofinanciranje programov 

športa v letu 2009 ODSTOPAMO. 

 

 

 

 
Datum: ______________________          

 

 

 

 

                                                                           Ţig                                          Odgovorna oseba izvajalca: 

                

                                                                                                                           ______________________ 

 

 

                                                                                                                                          podpis: 

 

                                                                                                                             ______________________ 

 

 


