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Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 

št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18), 7. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah 

(Uradni list RS, št. 57/17) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev ter 

sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja, zavodi, 

krajevne skupnosti in niso bile predmet drugih razpisov (Uradni list RS, št. 56/05), objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov društev, ki niso bili predmet drugih razpisov 

  

I. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. 

Predmet razpisa: sofinanciranje programov društev, ki niso bila in ne morejo biti 

predmet drugih razpisov.  

II. Določitev obdobja za porabo sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti 

porabljena v letu 2019. 

III. Na razpisu lahko sodelujejo:  

 društva, katerih programi niso bili predmet drugih razpisov. 

IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu:  
      Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa, 

 imajo stalni naslov oziroma sedež na območju Občine Šmarje pri Jelšah 

oziroma izvajajo program, ki se pretežno nanaša na Občino Šmarje pri Jelšah 

ali se odvija na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 

 da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine 

Šmarje pri Jelšah, 

 da ima program jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene 

druge vire financiranja, 

 da imajo nosilci programa izkušnje in reference na področju, ki je predmet 

razpisa, 

 da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa. 

V. Prijava na razpis: Prijava mora vsebovati: 

 izpolnjen obrazec A (podatki o predlagatelju); 

 poročilo o realizaciji programa in finančno poročilo za leto 2018, 

 program dela za leto 2019 in finančni plan za leto 2019. 

VI. Razpisna dokumentacija ter informacije o javnem razpisu: Razpisno 

dokumentacijo in informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo od 

ponedeljka do četrtka med 8. in 15. uro in v petek med 8. in 12. uro na Občini 

Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, pisarna številka 25. 

Informacije na telefonski številki 03/81 71 618. Kontaktna oseba je Bojana Oset. 

Dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani www.smarje.si. 
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VII. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: Upoštevana bodo merila in 

kriteriji za vrednotenje programov, ki so opredeljena v 14. členu Pravilnika o 

sofinanciranju programov društev ter sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev, 

ki jih organizirajo društva, združenja, zavodi, krajevne skupnosti in niso bile 

predmet drugih razpisov (Uradni list RS, št. 56/05). 

VIII. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov programov je 26. 4. 2019. 

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno v zapečateni ovojnici 

na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah s 

pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov društev 

2019«. Odpiranje vlog bo predvidoma 7.  5.  2019. 

IX. Višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR, ki so zagotovljena pod proračunsko 

postavko 04008. 

X.      Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: 

Prijavljenim bodo rezultati javnega razpisa posredovani po pošti najkasneje v roku 

30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o 

sofinanciranju izvajanja programov za leto 2019. 

  

  

 
 

                                                                                           Župan Občine Šmarje pri Jelšah: 

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

 

 

 

   

 

 


