
Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – 
ZNOrg), Pravilnika o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 33/03), 7. 
člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in  54/19) ter Letnega programa 
športa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2020 

 
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri 

Jelšah. 
 

II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v 
Občini Šmarje pri Jelšah: 
- športna društva, 
- zveze športnih društev, 
- vrtec in osnovna šola, 
- zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v 

športu, so splošno koristne in neprofitne. 
 
Prijava mora vsebovati: 
- izpolnjen OBRAZEC A (Splošni podatki – izjava) z zahtevanimi prilogami. 
 

III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu: 
 

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov: 
1.1.   Športna vzgoja predšolskih otrok, 
1.2.   Športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
1.3.   Športna vzgoja mladine, 
1.4.   Športna dejavnost študentov, 
2. Športna rekreacija, 
3. Kakovostni šport, 
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
5. Organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev, 
6. Delovanje športnih društev. 

 
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni 

v letu 2020, so določeni v Pravilniku o financiranju športa v občini Šmarje pri Jelšah. 
 
V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. javnega razpisa je 

90.800,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod 
proračunskimi postavkami 18043, 18044, 18045, 18046, 18047 in 18049. 

 
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.  
 
VII. Rok za prijavo na javni razpis je 10. 3. 2020. 
 



 Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečatenem ovitku z oznako »Javni 
razpis šport 2020 – ne odpiraj!« na naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, AŠKERČEV TRG 
15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH. 

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

na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena na 
vložišče občine. Občina bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse 
prepozne in nepopolne vloge. 

 
VIII. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 12. 3. 2020.  
 
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 

najkasneje 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe 
o sofinanciranju izvajanja programov na področju športa v Občini Šmarje pri Jelšah za 
leto 2020. 

 
X. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani 

dobijo na Občini Šmarje pri Jelšah, Oddelku za družbene dejavnosti, pri Damjanu 
Boštjančiču, oz. na tel. št. 81-71-629 ali 81-71-600. 
 
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani: www.smarje.si. 
 

 
 
 Župan: 

Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike, l.r. 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

http://www.smarje.si/

