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P O R O Č I L O 

 

Komisije za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov na 

področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2020 o 

pregledu in oceni prispelih ponudb za izbor izvajalcev humanitarnih programov v občini 

Šmartno pri Litiji za leto 2020 preko javnega razpisa, ki je bil objavljen na https://smartno-

litija.si/javni-razpis-za-sofinanciranje-humanitarnih-programov-na-podrocju-socialnega-in-

zdravstvenega-varstva-v-obcini-smartno-pri-litiji-v-letu-2020/, dne, 12.6.2020. 

 

Višina sredstev v sprejetem proračunu občine Šmartno za leto 2020,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ki je namenjena za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih programov v občini 

Šmartno pri Litiji, v okviru proračunske postavke 18448304 »Dotacije humanitarnim 

društvom – razpis«  znaša  5.000,00 €.  

 

Komisija za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov na 

področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2020 (v 

nadaljevanju: Komisija), ki jo je župan občine Šmartno pri Litiji imenoval s sklepom št. 1232-

01/2020, dne 30.6.2020, v sestavi: 

1. Maja Toplak Primc, Odbor za družbene dejavnosti 

2. Karmen Sadar, Občina Šmartno pri Litiji 

3. Fani Ilar, Odbor za družbene dejavnosti 

 

se je sestala 8.7.2020. Komisija je najprej ugotovila, da je na razpis pravočasno prispelo 10 

vlog. V postopku odpiranja ponudb je bilo ugotovljeno, da so vse vloge popolne. 

 

Komisija je nadaljevala delo s pregledom in ocenjevanjem prispelih ponudb skladno s 

Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in 

zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 26/17, 10/18 min 35/20). Upoštevana so bila 

naslednja merila in kriteriji:  
MERILA IN KRITERIJI  TOČKE  

Redna dejavnost organizacije ali društva, ne glede na sedež (so 

registrirani za opravljanje humanitarne ali invalidske dejavnosti)  

20 

Društvo je vpisano v Razvid humanitarnih ali invalidskih 

organizacij MDDZS ali MZ 

30 

Materialni stroški (glede na članstvo) 

 do 10 članov 

 od 11 do 30 članov 

 od 31 do 50 članov 

 od 50 do 100 članov 

 nad 100 članov 

 

5  

10 

20 

30 

50 

Za društva in organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Šmartno pri 

Litiji, se upošteva število članov, ki so občani Občine Šmartno 

pri Litiji. 

 

                   

Organizacija predavanj, delavnic, meritev: 

-  za člane društva (prizna se 10 izvedb na leto) 

-  za širše okolje (prizna se 10 izvedb na leto) 

 

5 točk/predavanje  

10 točk/predavanje 

Strokovni izlet, ekskurzija (prizna se en izlet, ekskurzija)  10  

Novoletna obdaritev starostnikov in invalidov  10  

Programi obiskov ostarelih, oseb s posebnimi potrebami, otrok iz  



socialno ogroženih družin oz. laična pomoč na domu (upošteva se 

do 30 obiskov) 

30  

Organizacija in izvedba svetovanj, srečanj skupin za samopomoč, 

klubske dejavnosti (ročne spretnosti, družabne igre,  rekreacijska 

vadba, pohodi itd.) 

- redna srečanja 1x tedensko  

- redna srečanja 1x mesečno 

- občasna srečanja (do 6x letno) 

 

 

 

100  

50 

20 

Organizacija in izvedba letovanja (priznajo se 3 izvedbe na leto) 100 točk/letovanje 

Izdaja glasila, biltena  10  

Dodatne točke 

Prosilec prejme dodatne točke za število članov s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno 

pri Litiji in sicer tako, da se število doseženih točk pomnoži s ponderjem : 

do 10 članov ponder 1 

od 11 do 30 članov ponder 2 

od 31 do 50 članov ponder 3 

nad 50 članov ponder  4 
 

 
I. Komisija je po končanem postopku ugotovila sledeče: 

 

1. Vloge Društva vojnih invalidov Ljubljana, Ustanove Mali vitez, ŠENT – slovenskega 

združenja za duševno zdravje in Društva psoriatikov Slovenije – Zasavje, se skladno s prvo 

alineo 5. člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in 

zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 26/17, 10/18 min 35/20) kot neutemeljene zavrne 

(društva nimajo sedeža v Občini Šmartno pri Litiji ali Litiji). 

2. Šest (6) ponudb je bilo posredovanih v skladu z razpisno dokumentacijo in Pravilnikom. 

Skupno število doseženih točk vseh programov in projektov znaša 6720, vrednost točke pa 

0,744 EUR. 

 

II. Ob upoštevanju zgoraj navedenih ugotovitev Komisija 

 

PREDLAGA 

 

Da se posamezni programi sofinancirajo v višini sredstev, kot je razvidna iz priložene tabele. 

  

  

 

    

                                                                                            

                                                                                                     Članice Komisije: 

                                                                                                     Maja Toplak Primc  

                                                                                                     Karmen Sadar  

                                                                                                     Fani Ilar  

                                                                                                      

 


