
 1 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
za zbiranje predlogov za 

 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV, KI 
NISO BILI PREDMET DRUGIH RAZPISOV 

 
 
 
SPLOŠNO 
 
1. Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki niso bili predmet 

drugih razpisov v letu 2020. 
 
2. Javni razpis se izvaja po Pravilniku 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). 

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

črkami, tiskopis). 
 
 
NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA 
 
Javni razpis sofinanciranje programov društev, ki niso bili predmet drugih razpisov v letu 
2020: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
 
 
POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU  
 
Na razpis za sofinanciranje programov društev, ki niso bili predmet drugih razpisov se lahko 
prijavijo izvajalci programov, ki so v interesu občine in katerih delovanje ni financirano iz 
proračuna v okviru drugih proračunskih postavk. 
  
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa, 

 imajo stalno prebivališče 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. 
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Prijava mora vsebovati: 

 izpolnjen obrazec A (podatki o predlagatelju); 

 poročilo o realizaciji programa in finančno poročilo za leto 2019, 

 program dela za leto 2019 in finančni plan za leto 2020; 

 Letno poročilo za leto 2019 (fotokopija), ki jo je predpisala Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES): Podatke iz izkaza poslovnega 
izida v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (fotokopija) in Podatke iz bilance stanja 
na dan 31. 12. 2019 (fotokopija).  

 
PREDMET RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je:  

 sofinanciranje programov društev, ki niso bila in ne morejo biti predmet drugih 
razpisov. 

 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov društev, ki pomenijo prispevek k 
zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti občine.  
 
Vsebine se bodo sofinancirale na podlagi Pravilniku 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).  
 
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev bo izvedla komisija, ki jo bo 
imenoval župan in jo bodo sestavljali trije člani. Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali 
poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu. 
 
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih prijav upoštevala naslednje kriterije: 
    – prispevek k prepoznavnosti občine, 
    – kvaliteta in realnost programa, 
    – kvaliteta in obseg realiziranih programov, 
    – sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Šmarje pri Jelšah, 
    – organizacija, soorganizacija in udeležba na javnih prireditvah v občini, 
    – organizacija, soorganizacija in udeležba na javnih prireditvah izven občine, 
    – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje, 
    – delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji izvajalca, 
    – število članov iz Občine Šmarje pri Jelšah. 
 
VIŠINA SREDSTEV 
 
Okvirna višina sredstev: 3.000,00 EUR, ki so zagotovljena pod proračunsko postavko 
04008. 
 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.  
 
ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Rok za prijavo predlogov programov je 2. 6. 2020. 
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Vloge z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati priporočeno v zapečateni 
ovojnici na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah s 
pripisom »Javni razpis za sofinanciranje drugih društev 2020 – ne odpiraj!«.  
 
POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
 
Odpiranje vlog bo predvidoma 4. 6. 2020. 
 
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa je 
najkasneje 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci programov bomo sklenili 
pogodbe o sofinanciranju za leto 2020. 
 
 
 
 Župan: 

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


