
Številka: 611-001/2020 

Datum: 15.7.2020 

 

 

P O R O Č I L O 

 
Odbora za družbene dejavnosti Občine Šmartno pri Litiji o pregledu in oceni prispelih ponudb 

za izbor izvajalcev na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2020, ki je bil objavljen na spletnem 

portalu občine http://smartno-litija.si, 12.6.2020. 

 

Višina sredstev v sprejetem proračunu občine Šmartno za leto 2020, ki je namenjena za 

sofinanciranje programov kulture v občini Šmartno pri Litiji, v okviru proračunske postavke 

18039003 »Dotacije kulturnim društvom – razpis«, znaša  26.000,00 EUR.  

 

Odbor za družbene dejavnosti (v nadaljevanju Odbor) se je sestal 15.7.2020. Na seji so bili 

prisotni štirje člani odbora (Darja Gorše je bila opravičeno odsotna). Odbor je najprej sklenil, 

da se na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 16/12, 8/15, 27/18 in 9/20) za 

sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi od celotne zagotovljene višine sredstev v 

proračun, opredeli naslednja višina sredstev za sofinanciranje nalog in sicer: 

 

- za sofinanciranje programa redne  dejavnosti (65%)                             16.900,00 EUR  

- za sofinanciranje kulturnih prireditev in projektov (20%)                       5.200,00 EUR 

- za sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme (10%)                          2.600,00EUR 

- za sofinanciranje strokovnega izobraževanja (5%)                                  1.300,00 EUR 

 

1. Odpiranje vlog 

Komisija je najprej ugotovila, da je na razpis prispelo 9 vlog. Vse vloge so prispele 

pravočasno in pravilno opremljene. Komisija je nadalje ugotovila, da tri vloge niso bile 

popolne (Društvo Laz, KŠD Velika Štanga, Etnološko društvo Jurija Humarja Primskovo), 

zato so bili prosilci pozvani k dopolnitvi.  

Vse vloge so bile pravočasno in pravilno dopolnjene.  

 

2. Ocenjevanje vlog 

Komisija  pregledala posredovane vloge, jih ocenila v skladu z določili Pravilnika o 

sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri 

Litiji (Uradni list RS, št. 16/12, 8/15, 27/18 in 9/20) in oblikovala predlog višine 

sofinanciranja posameznih programov. 

 

I. Komisija je ugotovila sledeče: 

 

1. 9 ponudb je bilo posredovanih v skladu z razpisno dokumentacijo.  

 

2. Komisija je ugotovila, da se je 9 izvajalcev prijavilo za sofinanciranje programa redne 

dejavnosti, za sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme 9 izvajalcev, za sofinanciranje 

strokovnih izobraževanj 3 izvajalci ter za sofinanciranje prireditev oz. projektov 5 

izvajalcev. 

 

http://smartno-litija.si/


3. Komisija je sklenila, da se na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 16/12, 8/15, 

27/18 in 9/20) za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi od celotne zagotovljene 

višine sredstev v proračun, opredeli naslednja višina sredstev za sofinanciranje nalog in 

sicer: 

 

- za sofinanciranje programa redne  dejavnosti (65%)                             16.900,00 EUR  

- za sofinanciranje kulturnih prireditev in projektov (20%)                       5.200,00 EUR 

- za sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme (10%)                          2.600,00EUR 

- za sofinanciranje strokovnega izobraževanja (5%)                                  1.300,00 EUR 

 

4. Do sofinanciranja programa redne dejavnosti (vaje, nastopi, koncerti, obletnice, projekti, 

tekmovanja) je upravičenih 9 izvajalcev. 

Na podlagi kriterijev so vsi izvajalci skupaj zbrali 20472,5 točk. Vrednost točke znaša 

0,825 EUR. 

 

5. Do sofinanciranja nabave in vzdrževanja opreme ter tekočega vzdrževanje prostorov je 

upravičenih 9 izvajalcev. Vrednost točke znaša  0,275 EUR. 

 

6. Do sofinanciranja strokovnih izobraževanj so upravičeni 3 izvajalci. Vrednost točke znaša 

1,857 EUR. 

 

7. Do sofinanciranja kulturnih prireditev in projektov je upravičenih 5 izvajalci. Vrednost 

točke znaša 0,601 EUR. 

8. Predlog sofinanciranja posameznih programov, ki temelji na oceni prispelih ponudb v 

skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 16/12, 8/15, 27/18 in 9/20)  je 

razviden iz priložene tabele. 

 

 

II. Ob upoštevanju zgoraj navedenih ugotovitev Komisija 

 

PREDLAGA 

 

1. Da se posamezni programi sofinancirajo v višini sredstev, ki je razvidna iz priložene 

tabele. 

 

 

                                                                                                  

 

         

                                                                                 Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: 

                                                                                                    Domen Merzel  


