
Zapisnik  

 

o delu komisije za dodelitev finančnih sredstev za programe na področju športa v občini 

Šmartno pri Litiji v letu 2020 o pregledu in oceni prispelih ponudb za izbor izvajalcev 

športnih programov v občini Šmartno pri Litiji za leto 2020 preko javnega razpisa, ki je bil 

objavljen v 9.6.2020  na https://smartno-litija.si.. 

 

Višina sredstev v sprejetem proračunu občine Šmartno za leto 2020, ki je namenjena za 

sofinanciranje programov športa v občini Šmartno pri Litiji, v okviru proračunske postavke 

18218302 »Dotacije športnim društvom – razpis«  znaša  56.500,00 €.  

 

Komisija za dodelitev finančnih sredstev za programe na področju športa občini Šmartno pri 

Litiji v letu 2020 (v nadaljevanju: Komisija), ki jo je župan občine Šmartno pri Litiji imenoval 

s sklepom št. 671-02/2020 z dne 3.6.2020, v sestavi: 

 

1. Janez Tomažič, Dragovšek  10a, 1275 Šmartno pri Litiji 

2. Domen Merzel Bartlova ulica 11, 1275 Šmartno pri Litiji 

3. Darko Vidic, Levstikova 1, 1275 Šmartno pri Litiji  

 

Na sestanku dne, 15.7.2020 je komisija opravila odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti in 

popolnosti prejetih vlog (ugotavljanje formalne popolnosti; zapisnik z dne, 15.7.2020).  

Nepopolnih vlog ni bilo. 

 

V nadaljevanju je komisija na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 10/18), Letnega programa 

športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 ter skladno z zagotovljenimi proračunskimi 

sredstvi,  opravila točkovanje prispelih vlog in ugotovila sledeče: 

 

1. V postopek točkovanja se uvrsti 10 izvajalcev letnega programa športa (ŠD Dolina, 

Društvo prosti čas, RD Šmartno 99, Taekwondo klub Šmartno-Litija, KŠD Velika Štanga, 

Strelsko društvo Šmartno, Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri 

Litiji, OŠ Šmartno, ŠD LIK, PGD Primskovo), ki kandidirajo za sofinanciranje redne 

dejavnosti, programov športne rekreacije, kakovostnega športa, športne vzgoje otrok, 

mladine in študentov, za sofinanciranje izobraževanj in množičnih prireditev.  

2. V postopku vrednotenja in točkovanja programov izvajalcev letnega programa športa je 

Komisija dosledno upoštevala kriterije Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji in ugotovila sledeče: 

- Kriterije za sofinanciranje programov prostočasne (interesne) športne vzgoje otrok in 

mladine izpolnjuje 7 izvajalcev, ki skupaj dosegajo 5894 točk. Vrednost točke znaša 

0,898 €. 

- Kriterije za sofinanciranje programov Športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport izpolnjujejo 3 izvajalci, ki skupaj dosegajo 11144 točk. 

Vrednost točke znaša 1,584 €. 

- Kriterije za sofinanciranje Kakovostnega športa izpolnjujejo 3 športna društva, ki 

skupaj dosegajo 26671 točk. Vrednost točke znaša 0,265 €. 

- Kriterije za sofinanciranje Športa invalidov izpolnjuje 1 društvo, ki dosega 840 točk. 

Višina točke znaša 1,05 €. 

- Kriterije za sofinanciranje Športne rekreacije izpolnjuje 7 izvajalcev, ki skupaj 

dosegajo 2023  točk. Vrednost točke znaša 0,871 €. 



- Kriterije za sofinanciranje razvojnih nalog v športu izpolnjujeta 2 izvajalca, s skupnim 

številom točk 415. Vrednost točke znaša 2,128 €. 

- Kriterije za sofinanciranje organiziranosti v športu izpolnjuje 8 izvajalcev, s skupnim 

številom točk 8434. Vrednost točke znaša 2,51 €. 

- Kriterije za sofinanciranje športno-rekreativnih prireditev izpolnjujejo 4 izvajalci, s 

skupnim številom točk 1330. Vrednost točke znaša 1,326 €. 

 

 

 

Ob upoštevanju zgoraj navedenih ugotovitev Komisija zato 

 

PREDLAGA 

 

1. Da se posamezni programi sofinancirajo v višini sredstev, ki je razvidna iz priložene 

tabele. 

 

 

 

 

                                                                                                 Člani komisije: 

                                                                                                  Janez Tomažič 

                                                                                                  Domen Merzel 

                                                                                                  Darko Vidic                                                                                                        

 

 

Številka: 671-02/2020-14 

Šmartno pri Litiji, 15.7.2020 


