Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 14. člena statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na svoji
2. korespondenčni seji, dne 16.03.2020, sprejel
PRAVI LNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva (Uradni
list RS, št. 26/17, 10/18) se prva alinea 5. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
» da imajo sedež v Občini Šmartno pri Litiji ali v Občini Litija, če je v njihovo društvo vključenih vsaj 30% članov
iz Občine Šmartno pri Litiji in delujejo na območju Občine Šmartno.«
2. člen
Merila (priloga) se spremenijo tako, da se po novem glasijo:
MERILA IN KRITERIJI
Redna dejavnost organizacije ali društva, ne glede na sedež (so
registrirani za opravljanje humanitarne ali invalidske dejavnosti)
Društvo je vpisno v Razvid humanitarnih ali invalidskih
organizacij MDDZS ali MZ
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
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)
Strokovni izlet, ekskurzija (prizna se en izlet, ekskurzija)
Novoletna obdaritev starostnikov in invalidov
Programi obiskov ostarelih, oseb s posebnimi potrebami, otrok iz
socialno ogroženih družin oz. laična pomoč na domu (upošteva se
do 30 obiskov)
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)
Organizacija in izvedba letovanja (priznajo se 3 izvedbe na leto)

TOČKE
20
30
5
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5 točk/predavanje
10 točk/predavanje
10
10
30

100
50
20
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

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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