
KONČNO POROČILO - JAVNI RAZPIS SOCIALA 2021 

 

Občina Žalec je na spletni strani Občine Žalec objavila »Javni razpis za sofinanciranje in 

vrednotenje programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti  v Občini Žalec za leti 

2021 in 2022«. Pravočasno je prispelo 16 vlog. 

 

 IMENOVANJE KOMISIJE 

Za izvedbo javnega razpisa za »sofinanciranje in vrednotenje programov na področju socialno 

– humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec za leti 2021 in 2022« je bila s sklepom župana, št. 

093-0002/2021 imenovana komisija v naslednji sestavi: 

1. Branka Đuras                  predsednica 
2. Nataša Gaber Sivka, članica 
3. Bojan jereb,  član   

 
Razpisna komisija opravi naslednje naloge: 

- izvede odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog, 
- oblikuje predlog izbora ter 
- določi višino sofinanciranja izbranih programov in projektov. 

 
Administrativne in strokovne naloge za razpisno komisijo opravlja Urad za negospodarske 
javne službe Občine Žalec. 
 

 

 RAZDELITEV SREDSTEV  

Razdelitev sredstev po predmetnem javnem razpisu izhaja iz spodnje tabele: 

Društvo 
Vrednost 

odločbe/pogodbe 2021 

Medobčinsko društvo invalidov Žalec                           1.403,64 €  

Invalidsko društvo ILCO Maribor 350,92 € 

Slovensko društvo za celiakijo 421,10 € 

Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije Žalec 1.193,12 € 

Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela 280,73 € 

Društvo Klub zdravljenih alkoholikov Žalec 1.544,04 € 

Medobčinsko društvo Sožitje Žalec 1.684,40 € 

Društvo za nenasilno komunikacijo Mavrica Žalec 1.193,12 € 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje 350,92 € 

Društvo upokojencev Vrbje 1.263,30 € 

Društvo zdravljenih odvisnikov Novo upanje Žalec 1.614,22 € 

Koronarni klub Savinjska dolina Žalec 1.263,30 € 

Društvo za kakovostno starost Zimzelen Žalec 1.614,22 € 

Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje 350,92 € 

Združenje multiple skleroze Ljuljana 350,92 € 

Slovensko društvo Hospic Ljubljana 421,10 € 

SKUPAJ                          15.299,97 €  



Po javnem razpisu je bilo na podlagi prejetih vlog (16 prijaviteljev) razdeljenih 15.299,97 €. 

 

 PORABLJENA SREDSTVA NA PODLAGI POROČIL IN ZAHTEVKOV 

Društvo Znesek izplačanih sredstev 

Medobčinsko društvo invalidov Žalec 1.403,64 € 

Invalidsko društvo ILCO Maribor                                      -   €  

Slovensko društvo za celiakijo 421,10 € 

Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije Žalec 1.193,12 € 

Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela 280,73 € 

Društvo Klub zdravljenih alkoholikov Žalec 1.544,04 € 

Medobčinsko društvo Sožitje Žalec 1.003,15 € 

Društvo za nenasilno komunikacijo Mavrica Žalec 1.193,12 € 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje 350,92 € 

Društvo upokojencev Vrbje 1.263,30 € 

Društvo zdravljenih odvisnikov Novo upanje Žalec 1.614,22 € 

Koronarni klub Savinjska dolina Žalec 1.263,30 € 

Društvo za kakovostno starost Zimzelen Žalec 1.614,22 € 

Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje 350,92 € 

Združenje multiple skleroze Ljuljana 350,92 € 

Slovensko društvo Hospic Ljubljana 421,10 € 

SKUPAJ 14.267,80 € 

 

Realizacija sredstev po javnem razpisu je znašala 14.267,80 €. Posamezna društva niso 

realizirala vseh prijavljenih programov in aktivnosti, zato jim sredstva dodeljena po odločbi in 

pogodbi o sofinanciranju, v celoti niso bila izplačana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2021 


