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Priloga 1:
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v
Občini Šmarješke Toplice
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektor na področju turizma določajo
vrste dejavnosti in projektov ter način njihovega sofinanciranja iz sredstev lokalne
skupnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika sofinancirajo naslednje
dejavnosti in projekti:
– redna dejavnost – do višine 25 % sredstev določenih v proračunu občine,
– izvedba prireditev projektov in programov – do višine 70% sredstev določenih
v proračunu občine,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov – do višine 5% sredstev določenih v
proračunu občine.
1. Sofinanciranje redne dejavnosti
Merila in kriteriji za sofinanciranje redne dejavnosti upravičencev:
- leta delovanja društva oziroma obletnice društev,
- število članov društva,
- število izvedenih aktivnosti (prireditev, projekt in programov) v preteklem letu,
- število planiranih aktivnosti (prireditev, projekt in programov) v tekočem letu,
- pomembnost prireditve.
Tabela 1: Sofinanciranje redne dejavnosti
Kriterij
Število let delovanja društva
do 5 let
od 6 do 10 let
več kot 11 let
Število članov
do 40
od 41 do 80
od 81 in več
Število izvedenih aktivnosti v preteklem letu
do 3
od 4 do 5
6 in več
Število izvedenih aktivnosti v tekočem letu
do 3
od 4 do 5
6 in več
Pomembnost prireditve
na občinski ravni
na regijski ravni
na državni ravni
na evropski ravni

Število točk
50
80
100
50
80
100
50
80
100
50
80
100
50
100
150
200
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Prijavitelj lahko prejme sredstva za redno delovanje društva le na enem javnem
razpisu Občine Šmarješke Toplice, in sicer glede na primarno dejavnost društva
opredeljeno v statutu društva.
2. Sredstva za izvedbo prireditev, projektov in programov
Med prireditve, projekte in programe, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, sodijo
prireditve, projekti in programi, katerih namen je promocija občine, spodbujanje in
pospeševanja turizma in razvoja podeželja.
Vsaka prireditev, projekt in program za izvedbo prireditev mora biti vsebinsko in
časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom:
– finančna konstrukcija mora biti pregledna z jasno oceno prihodkov in
odhodkov za vsak projekt posebej z dokazili o deležih zagotovljenih lastnih
virov in drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, sredstva pridobljena
na razpisih domače občine in delež sofinanciranja druge občine),
– višina predvidenih sredstev načrtovanih za izvedbo programa/projekta ne sme
odstopati za več kot 20% od stroškov dokazljivih z računi za isto prireditev v
preteklem letu, razen če je za tekoče leto predvidena organizacija prireditve v
večjem obsegu kot v preteklem letu in s tem večji obseg potrebnih za izvedbo
le-te, kar mora biti jasno razvidno iz vloge.
Prireditve, programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih aktivnosti. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v
skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v soodvisnosti od
skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih, upravičenih do sofinanciranja po
tem pravilniku.
Tabela 2: Sofinanciranje izvedba (organizacija) prireditev, projektov in programov
Izvedba (organizacija) prireditev, projektov in programov
Organizacija tradicionalne prireditve
Organizacija enkratne prireditve ali dogodka evropskega ali državnega pomena
Organizacija prireditve ob jubileju društva (10, 20, 25 in vsakih nadaljnjih 5 let)
Projekti v zvezi z urejanjem javnih površin (čistilne akcije, nasadi, ureditev zelenic)
Projekti v zvezi z urejanjem turistične infrastrukture (označitev pešpoti, postavitev
informativnih tabel)
Projekti v zvezi z ohranjanjem tradicionalnih običajev
Organizacija pohodov z več udeleženci iz širšega okolja
(medijsko oglaševanje)
Izdaja promocijskega materiala (zgibanke, turistični spominki)
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Za tradicionalno prireditev se po tem pravilniku šteje prireditev, ki je bila izvedena že
vsaj 3-krat pod istim imenom in s podobno vsebino.
Posamezno društvo lahko v enem koledarskem letu prijavi največ tri prireditve.
3. Strokovno izpopolnjevanje članov
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov ali članov društev za
vodenje in izvedbo različnih turističnih programov.
Prizna se:
- sofinancira strošek kotizacije oziroma strošek udeležbe na izobraževanju,
seminarju ali strokovno izpopolnjevanje.
20 točk/člana
Strokovno izpopolnjevanje kadra je lahko največ do višine predloženih računov, ne
glede na vrednost točke, v primeru, da letna kvota ni porabljena.
Za sofinanciranje morajo biti priložena dokazila o realizaciji usposabljanj (vabilo,
potrdilo prisotnosti na izobraževanju, računi).
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