Točkovnik za programe društev
Programi

Zap
št.

Obrazložitev

Št. točk

1.

ostali programi

za člane društva:
občinski nivo:

3 točke
10 točk

2.

turistični programi

za člane društva:

3 točke

občinski nivo:

10 točk

3.

kulturni programi

za člane društva:
občinski nivo:

3 točke
10 točk

4.

humanitarni programi

za člane društva;
občinski nivo;
akcije preko celega
leta;
društva, ki so
registrirana kot
humanitarna;

3 točke
10 točk

20 točk

10 točk

5.

programi za mladino

za člane društva
občinski nivo

3 točke
10 točk

6.

veteranske

za člane društva

3 točke

občinski nivo

10 točk

7.

8.

organizacije

prijavljeno število
prireditev /
akcij – letno (v primeru, da ni
zajeto v nadaljevanju
točkovnika):

ocena posamezne
prireditve,
prireditve morajo biti
izvedene na območju
Občine Škofljica

sodelovanje s programom na
občinskih prireditvah (državni in
občinski praznik): pevski nastop,
ali delovnih akcijah (čistilna
akcija,…)

za vsako sodelovanje
na občinski prireditvi
ali delovni akciji

3 točke

5 točk

Št. točk/
ostali
programi

Št. točk/
turistični
programi

Št. točk/
kulturni
programi

Št. točk/
humanitarn
i programi

Št. točk/
programi
za mladino

Št. točk/
veteranske
organizacije

9.

gostovanje izven občine,
ponovitve in soorganizacija
prireditve:

2 točki

10.

sekcije v okviru društev:

za vsako sekcijo, ki
deluje v okviru
društva

1 točka

11.

materialni stroški
društva
glede na število članov:

od 0 do 50
od 51 do 150

1 točka
2 točki

od 151 do 200

3 točke

nad 200

4 točke

za material, plačilo
predavatelja

10 točk

od 0 do 50
od 51 do 150
od 151 do 200
nad 200

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke

12.

ustvarjalne delavnica,
predavanje

tečaj,

13.

množičnost članstva (upoštevajo
se člani, ki so občani Občine
Škofljica):

14.

enkratni projekt (okrogla
obletnica društva, izdelava
brošure, kasete, koledarja,
prireditev medobčinskega oz.
državnega značaja, ….)

20 točk

15.

društvo brez članarine:

16.

število let delovanja društva:

za vsakih pet let
delovanja društva od
ustanovitve občine

17.

natančno izdelan letni koledar
prireditev društva

za vsako prireditev
mora biti natančno
naveden: kraj, datum
in ura prireditve

18.

SKUPAJ ŠTEVILO TOČK ZA
POSAMEZNE PROGRAME::

3 točke
3 točke

3 točke

