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POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV AKTIVNOSTI DRUŠTEV IN
ORGANIZACIJ, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ TURIZMA, MLADINSKIH PROJEKTOV IN
DRUGIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI VIPAVA
a) Izvajalci neprofitnih organizacij na področju turizma in drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava
Klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo:
- programe turističnih prireditev, ki vplivajo na turistično promocijo, razvoj občine in
povečanje turističnega obiska občine,
- promocijo na sejmih in razstavah,
- tečaje oz. tematske delavnice, celoletne krožke,
- strokovna predavanja za člane in občane občine Vipava.
b) Izvajalci neprofitnih organizacij na področju mladinskih dejavnosti so:
Klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo:
- prireditve in druge aktivnosti za otroke in mladino,
- programe, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost,
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno
povezovanje, zdrav način življenja, preprečevanje različnih oblik odvisnosti in
neformalno učenje,
- programe mladinskega dela, programe za otroke, programe za aktivno preživljanje
prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami.
Določitev upravičenih stroškov za sofinanciranje:
- materialni stroški, ki so neposredno povezani z organizacijo prijavljene prireditve ali
projekta (do višine 70 % stroškov)
- najem tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve oz. projekta,
- stroški oglaševanja prireditve oz. projekta (oglaševanje, izdelava in tisk
promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora…),
- stroški čiščenja po prireditvi,
- stroški glasbenega, kulturnega, športnega, animacijskega programa (brez
organizacijskih stroškov oz. stroškov managementa),
- stroški varovanja prireditve in nujne medicinske pomoči.
Določitev neupravičenih stroškov za sofinanciranje:
- stroški pogostitev (udeležencev, izvajalcev,...) niso predmet sofinanciranja projektov
in prireditev
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MERILA ZA VREDNOTENJE:
Upoštevani bodo naslednji kriteriji in merila:
Število članov društva:
– nad 50 članov
– od 30 do 50 članov
– manj kot 30 članov

15 točk
10 točk
5 točk

a) TURISTIČNI PROJEKTI IN PROJEKTI, KI PRISPEVAJO K PROMOCIJI OBČINE
1. Promocija projekta društva in občine na posamičnem sejmu, razstavi ipd.
 v Sloveniji
5 točk
 v tujini
10 točk
 za vsak dan predstavitve
5 točk
2. Izobraževanje na področju turizma (seminarji, delavnice, okrogle mize, predavanja
ipd.)
 izobraževanje članov društva
3 točke
 organizacija strokovnega predavanja za občane občine Vipava 5 točk
b) PRIREDITVE – vrednotijo se samo prireditve, izvedene na območju občine
Vipava, ki imajo značaj turistične prireditve (turistična prireditev je prireditev, ki vpliva
na turistično promocijo in turistični razvoj občine in katere cilj je povečanje turističnega
obiska. To so prireditve, ki jih je potrebno prijaviti, oziroma si je za izvedbo le teh
potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje pristojne Policijske postaje oziroma pristojne
Upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih).
1. Organizacija in izvedba ravni prireditve
 mednarodna
20 točk
 državna
15 točk
 medobčinska
10 točk
 občinska
5 točk
 krajevna
3 točke
2. Število sodelujočih na prireditvah (maksimalno 10 točk)
 za vsakega sodelujočega (skupina, društvo, ekipa, ansambel ipd.)
3. Obsežnost prireditve
 Število obiskovalcev do 100
 Število obiskovalcev od 100 do 300
 Število obiskovalcev nad 300

2 točki

5 točki
7 točk
10 točk

4. Prireditve, ki pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne in naravne dediščine,
urejanju in varstvu okolja, lepšanju okolja:
 ohranjanje starih običajev
3 točke
 čistilna akcija in urejanje okolja
5 točk
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b) Mladinske dejavnosti

-

-

1. Število predvidenih prireditev v tekočem letu za otroke in
mladostnike:
do 5 prireditev
5 točk
več kot 5 prireditev
10 točk
2. Vrsta prireditev za otroke in mladostnike:
organizacija prireditev za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov
med poletnimi in šolskimi počitnicami
10 točk
organizacija izobraževanj in predavanj, ki spodbujajo zdrav način življenja in
preprečujejo različne oblike odvisnosti
3
točke
(za
vsako
izobraževanje oz. predavanje)

3. Organizacija celoletnih krožkov, tečajev oz. tematskih delavnic za
otroke in mladino pod strokovnim vodstvom:
v obsegu do 90 ur
10 točk
v obsegu do 180 ur
20 točk
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