
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
za zbiranje predlogov za 

 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI 
V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2018 

 
 
I. SPLOŠNO 
 
1. Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih 

dejavnosti v letu 2018. 
 
2. Javni razpis se izvaja po Pravilniku o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih 

dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 41/04). 
 
3. Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Izpisane morajo biti čitljivo (s tiskanimi 

črkami, tiskopis). 
 
 
II. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA 
 
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2018: 
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
 
 
III. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU  
 
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki, ki 
delujejo na področju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmarje pri 
Jelšah. 
 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci, navedeni v prejšnjem odstavku, ki: 
- so registrirani in delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu oz. uporabnikih programa in ostalo dokumentacijo v 

skladu z določili o registraciji,  
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, 
- program izvajajo v občini Šmarje pri Jelšah, oziroma se izvaja tudi za občane občine 

Šmarje pri Jelšah s sedežem izven občine. 
 
Prijava mora vsebovati: 
- izpolnjen OBRAZEC A (Splošni podatki – izjava) z zahtevanimi prilogami.  
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IV. PREDMET RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih, neprofitnih organizacij, 
združenj in zasebnikov, ki delujejo na področju programov socialnih in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, oziroma izvajajo program tudi za občane občine Šmarje 
pri Jelšah. 
 
Vsebine se bodo financirale na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov socialnih in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 41/04). 
 
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev bo izvedla komisija, ki jo bo 
imenoval župan in jo bodo sestavljali trije člani: 
- predstavnik odbora za družbene dejavnosti Občine Šmarje pri Jelšah, 
- dva predstavnika občinske uprave oz. občinskega sveta. 
 
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih vlog upoštevala naslednje kriterije: 
1. vlogo s prilogami: 
- o registraciji in dokazilu o delovanju na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti, 
- dokazilo o urejeni evidenci o članstvu, 
- izkaz o zagotovljenih osnovnih pogojih za realizacijo načrtovanih programov, 
2. poročilo o delu v preteklem letu ter realizacijo finančnega načrta iz preteklega leta, 
3. program dela za razpisno leto: 
- ocena kvalitete in realnosti programa (jasno opredeljeni cilji in uporabniki programa ter 

metode dela), 
- sodelovanje z rizičnimi skupinami (število vključenih strokovnih delavcev, namen izvedbe 

programa), 
- sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa, 
- rednost delovanja (izvajanje programa skozi daljše časovno obdobje), 
- finančni načrt za razpisano leto, 
4. število članov iz občine Šmarje pri Jelšah. 
 
 
V. VIŠINA SREDSTEV 
 
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. javnega razpisa je 
10.000,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunsko 
postavko 20019. 
 
 
VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
I. Rok za prijavo na javni razpis je 27. 3. 2018. 
 
Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečatenem ovitku z oznako »Javni razpis 
za programe socialnih in humanitarnih dejavnosti 2018 – ne odpiraj!« na naslov: 
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OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

AŠKERČEV TRG 12 
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. 
 
 
VII. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
 
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 29. 3. 2018.  
 
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa je 
najkasneje 45 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci programov bomo sklenili 
pogodbe o sofinanciranju za leto 2018. 
 
 
 
 Župan: 

Stanislav ŠKET, l.r. 
 
 


