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KULTURNIM DRUŠTVOM IN SEKCIJAM V 
OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
 
Zadeva: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja   
              ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 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 kulturnih programov in projektov 
s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2018. 
 
Javni razpis je objavljen v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 05/10).  
 
V prilogah vam posredujemo besedilo objavljenega javnega razpisa skupaj z obrazcem A 
(Splošni podatki - izjava) ter obrazcem B (Realizacija programa in plan dela društva oz. 
sekcije). V primeru, da v društvu deluje več sekcij, ki kandidirajo na razpisu, je potrebno 
obrazec B izpolniti za VSAKO sekcijo posebej. Če društvo kandidira samo za sredstva za 
izvedbo kulturne prireditve in NE hkrati tudi za sofinanciranje programa društva, potem 
izpolni samo obrazec C.  
 
Ob prijavi na javni razpis morajo kulturna društva, ki kandidirajo za sredstva za sofinanciranje 
programa društva priložiti finančno poročilo in finančni plan društva, kar pomeni razčlenitev 
prihodkov (lastni prihodki (članarina,…), 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 tudi po elektronski pošti 
oz. ga najdete tudi na spletni strani občine. Finančno poročilo oz. plan mora vsebovati 
(stolpci v tabeli) naslednje podatke: Realizacija 2016, Plan 2017, Realizacija 2017 in Plan 
2018.  
 
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. 2018. 
 
POGOJA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA DRUŠTVA OZIROMA SEKCIJE: 

- v preteklem letu sodelovanje sekcije (oz. društva) na reviji, srečanju ali prireditvi, ki 
ga je organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Šmarje pri 
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Jelšah oz. predstavitev programa društva/sekcije na prireditvi, ki jo je organiziralo 
društvo/sekcija; 

- v tekočem letu na poziv Občine Šmarje pri Jelšah en brezplačen nastop 
društva/sekcije na prireditvi, ki jo organizira Občina Šmarje pri Jelšah. 

 
Za prijavo na razpis za izvedbo večjega projekta (kulturne prireditve) je potrebno izpolniti 
obrazec C (kulturna prireditev - projekt). V primeru več projektov je potrebno obrazec C 
izpolniti za vsak projekt posebej. Projekti, ki so del redne dejavnosti društva (npr. letni 
koncert,…), ne morejo biti predmet sofinanciranja za izvedbo kulturne prireditve. Obrazec 
C najdete na spletni strani občine. Sofinancirani bodo predvsem projekti, ki so v razvidu 
prireditev Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Šmarje pri Jelšah.  
 
Sredstva za nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo programov oz. projektov (rekviziti, 
kostumi,...) se bodo delila na podlagi zbranih predlogov društev (potrebno je izpolniti 
obrazec D). Prednost pri izbiri bodo imeli tisti izvajalci, ki bodo čim bolj realno in natančno 
predstavili predmet nabave (opis, predračuni,…) in bodo zagotavljali čim večji delež lastnih 
sredstev. Obrazec D najdete na spletni strani občine. 
 
Rok za prijavo na javni razpis je: 21. 3. 2018. 
 
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe in projekte javnega razpisa je 
38.500,00 EUR. Programi in projekti se bodo sofinancirali do višine razpisanih sredstev tako, 
da se bo vrednost točke določila glede na višino razpoložljivih sredstev in glede na število 
točk, ki jih bodo prejeli vsi predlogi skupaj. 
 
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. 817 16 29. 
 
G. župan bo podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem kulturnih programov in projektov 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. besedilo objavljenega javnega razpisa, 
2. obrazec A (Splošni podatki - izjava),  
3. obrazec B (Realizacija programa in plan dela društva oz. sekcije). 
 
Poslano: 
- kulturna društva v občini Šmarje pri Jelšah, 
- arhiv,tu. 
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