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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
za zbiranje predlogov za 

 

SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA 
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI 

V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2019 
 
 
I. SPLOŠNO 
 
1. Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2019. 
 
2. Javni razpis se izvaja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – 
ZNOrg), Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 05/10), 7. člena Statuta občine 
Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 57/17) ter Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah 
za leto 2019 (Ur. list RS, št. 13/19). 

 
3. Prijave na razpis morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Izpisane morajo biti čitljivo (s 

tiskanimi črkami, tiskopis). 
 
 
II. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA 
 
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2019 objavlja: Občina Šmarje pri Jelšah, 
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
 
 
III. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU 
 
Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah, 
v letu 2019, se lahko prijavijo kulturna društva, ki imajo sedež v občini Šmarje pri Jelšah.  

 
Prijava mora vsebovati:  

- izpolnjen obrazec A (Splošni podatki - izjava) z zahtevanimi prilogami. 
 
 
IV. PREDMET RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019.  
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Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko predlagajo za sofinanciranje 
programe in projekte, pod pogojem, da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov in imajo 
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih 
sredstev, delež javnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov. 
 
Sofinancirani bodo programi, ki se bodo izvajali v letu 2019 ter projekti, ki bodo zaključeni v 
letu 2019 in bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Višina sredstev za 
sofinanciranje posameznega predloga bo odvisna od njegove ocene. Predlagani projekti 
prijaviteljev morajo biti izvedeni z lastno produkcijo. Prednost bodo imeli prijavitelji s 
področja ljubiteljske kulture, ki povezujejo več društev, skupin ali sekcij in imajo večletno 
tradicijo delovanja v občini Šmarje pri Jelšah. 
                                                                                                                                                                                 
Ne bodo se sofinancirali programi in projekti, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno 
področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr.: šolstvo – daljše izobraževalne 
oblike, šport, sociala, znanost, malo gospodarstvo, ipd). Prav tako ne bodo sofinancirani  
predlogi, katerih finančna konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, da tudi s 
sofinanciranjem s strani Občine Šmarje pri Jelšah programa ne bo mogoče realizirati. Na 
podlagi tega razpisa tudi ne bodo sofinancirani programi, ki so izrazito komercialne narave. 
 
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. Če društvo kandidira samo za sredstva za izvedbo kulturne 
prireditve in NE hkrati tudi za sofinanciranje programa društva, potem izpolni samo ustrezno 
število obrazcev C in obrazec A (h kateremu ne dodaja obveznih prilog). 
 
Komisija bo izbrala za sofinanciranje predvsem projekte, ki bodo tudi v razvidu prireditev 
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Šmarje pri 
Jelšah. Projekti, ki so del redne dejavnosti društva (npr. letni koncert,…), ne morejo biti 
predmet sofinanciranja za izvedbo kulturne prireditve - projekta. 
 
Sredstva za nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo programov oz. projektov (rekviziti, 
kostumi,...) se bodo v letu 2019 delila na podlagi zbranih predlogov društev. Predlogi morajo 
biti opredeljeni na izpolnjenem obrazcu D. Prednost pri izbiri bodo imeli tisti izvajalci, ki bodo 
čim bolj realno in natančno predstavili predmet nabave (predračuni,…) in bodo zagotavljali 
čim večji delež lastnih sredstev. 
 
 
V. POGOJI IN MERILA 
 
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v letu 2019, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah. 
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VI. VIŠINA SREDSTEV 
 
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s 
področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2019 je 38.500,00 
EUR. Za program - redno dejavnost društev bo predvidoma namenjenih 32.100,00 EUR, za 
izvedbo projektov (kulturnih prireditev) 3.800,00 EUR ter za nabavo in vzdrževanje opreme 
za izvedbo programov oz. projektov (rekviziti, kostumi,...) 2.600,00 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. 
 
 
VII. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Rok za prijavo na javni razpis je 9. 4. 2019. 
 
Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečatenem ovitku z oznako »Javni razpis 
kultura 2019 – ne odpiraj!« na naslov: 
 

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. 
 
 
VIII. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
 
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 11. 4. 2019.  
 
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 
30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Šmarje pri Jelšah za leto 2019. 
 
 
 
 Župan: 

Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike, l.r. 
 


