
 
 
 
 
 

 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  

 Oddelek za družbene dejavnosti  
 

Številka:  410-0023/2018-4 
Datum:  28. 2. 2018 
 
IZVAJALCEM ŠPORTNIH PROGRAMOV  
V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
 
Zadeva: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2018  
 
Spoštovani! 
 
Občina Šmarje pri Jelšah je 19. 2. 2018 v občinskem glasilu Šmarske novice (št. 18) in na 
spletni strani občine objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v 
letu 2018. 
 
Javni razpis je objavljen v skladu s Pravilnikom o financiranju športa v občini Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 33/03). Sprejeti pravilnik je bil pripravljen v skladu z 
določili Zakona o športu in Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji. 
 
V prilogah vam posredujemo besedilo objavljenega javnega razpisa skupaj z obrazcem A 
(splošni podatki – izjava). Izpolnjen obrazec je obvezna priloga ob prijavi na javni razpis.  
 
Ob prijavi na razpis mora društvo priložiti delovno ter finančno poročilo o realizaciji 
programa v letu 2017 ter delovni in finančni plan dela za leto 2018. Finančno poročilo in 
finančni plan morata biti pripravljena v obliki, ki jasno prikazujeta razčlenitev prihodkov 
(lastni prihodki – članarina, drugo, prihodki iz naslova sponzorstva, dotacij, prihodki iz 
občinskega proračuna, drugi prihodki) ter razčlenitev odhodkov oz. stroškov. Vzorec (Excel 
tabela), ki ga lahko uporabite (če želite) za pripravo finančnega poročila društva za leto 2017 
ter pripravo finančnega plana za leto 2018, vam lahko posredujemo po elektronski pošti oz. 
ga najdete tudi na spletni strani občine. Finančno poročilo oz. plan morata vsebovati 
(stolpci v tabeli) naslednje podatke: Realizacija 2016, Plan 2017, Realizacija 2017 in Plan 
2018.  
 
Iz poročila o realizaciji programa v preteklem letu naj bodo razvidni pomembnejši športni 
dosežki ekip oz. članov društva. 
 
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti Podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 
1. 2017 do 31. 12. 2017 (fotokopija) in Podatke iz bilance stanja na dan 31. 12. 2017 
(fotokopija), ki ju je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES). V kolikor društvo v času oddaje prijave na javni razpis še ne razpolaga z 
omenjeno dokumentacijo, jo je možno priložiti naknadno, vendar najkasneje do 31. 3. 2017. 
 
Rok za prijavo na javni razpis je: 21. 3. 2018. 
 
Za kandidiranje za sredstva javnega razpisa za organizacijo večjih množičnih športno 
rekreativnih prireditev je potrebno izpolniti obrazec B (množična športno rekreativna 
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prireditev). Obrazec je potrebno izpolniti za vsako prireditev posebej. Obrazec B najdete na 
spletni strani občine. Prosimo, da prijavljate samo večje množične športno rekreativne 
prireditve!!! Na razpis ni možno prijavljati prireditev, ki so namenjene samo članom 
športnega društva.   
 
Za kandidiranje za sredstva za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 
strokovnih kadrov v športu (preko tistih nosilcev usposabljanja, ki jih določi Strokovni svet 
Republike Slovenije za šport) je potrebno izpolniti obrazec C. Sofinancira se lahko kotizacija 
za udeležbo do višine odobrenih sredstev na javnem razpisu, zato je potrebno čim bolj 
natančno predvideti znesek kotizacij. Obrazec C najdete na spletni strani občine. 
 
V kolikor bo komisija ugotovila, da so bile predlagane množične športno rekreativne 
prireditve oz. predlagano izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanja strokovnih kadrov 
podprte že v preteklih javnih razpisih, vendar niso bile realizirane zaradi neupravičenih 
razlogov, predlagatelj v tem primeru ne more kandidirati za sofinanciranje podobnih 
programov in izobraževanj na letošnjem javnem razpisu. 
 
Izvajalce programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport 
(Nogometni klub Šmarje pri Jelšah, Košarkarski klub Šmarje pri Jelšah in Šahovski klub Šmarje 
pri Jelšah – delno) opozarjamo, da morajo natančno izpolniti Obrazec D (Kakovostni šport) v 
kolikor želijo tudi v letu 2018 kandidirati za sredstva  PP 18047 – Šport v društvih – 
kakovostni šport. Obrazec D najdete na spletni strani občine. 
 
Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin v občini se izvaja na 
podlagi zbranih pisnih predlogov društev. Prednost pri investicijah in investicijskem 
vzdrževanju imajo tista dela, ki so čim natančneje predstavljena s strani predlagatelja (opis 
investicije oz. investicijsko vzdrževalnih del, predračuni, lastni vložek predlagatelja,…). 
 
Objavo javnega razpisa, obrazce in razpisno dokumentacijo lahko dobite pri Damjanu 
Boštjančiču (pisarna št. 29, I. nadstropje), e-mail: damjan.bostjancic@smarje.si ter na spletni 
strani Občine Šmarje pri Jelšah: www.smarje.si . Informacije na tel. št. 81-71-629. 
 
G. župan bo podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem športnih programov pod pogojem, da 
bo pred podpisom pogodbe dostavljen ustrezen zapisnik občnega zbora društva v letu 
2018.  
 
Lep pozdrav, 
 
 

 
 

Damjan BOŠTJANČIČ 
Vodja oddelka za družbene dejavnosti 

 
 
Priloge:  
1. obrazec A (splošni podatki o društvu),  
2. besedilo objavljenega javnega razpisa. 
 
Poslano: 
- izvajalci športnih programov v občini Šmarje pri Jelšah, 
- arhiv, tu. 
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