
Št. 59  Ljubljana, torek 3. 5. 2022 ISSN 1318-9182 Leto XXXII

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

 Št. 6711-1/2022-2 Ob-2246/22
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 26. člena Odlo-
ka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 74/17), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 – UPB), Letnih programov športa v 
Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022 ter 
Sprememb in dopolnitev Letnih programov športa v Me-
stni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022 objavlja 
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: MOL) najavo 

dodatnega javnega razpisa 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih 

programov športa za leto 2022
Predmet sofinanciranja so dejavnosti na področju 

tekmovalnega športa, ki so predmet Sprememb in do-
polnitev Letnih programov športa v Mestni občini Ljublja-
na za leta 2020, 2021 in 2022.

1. Kakovostni šport – Panožni športni centri
2. Velika in druga mednarodna tekmovanja in pri-

reditve
3. Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka 18. 5. 2022 dosegljiva na spletni 
strani MOL: https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrni-
tve-in-javne-objave/.

Vlagatelj mora vlogo izpolniti in oddati v elektronski 
sistem (e-Razpis). Razpis je dostopen na: https://razpi-
sisport.ljubljana.si/.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se zastavijo iz-
ključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.si, 
najkasneje do 16. 5. 2022.

Mestna občina Ljubljana
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