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Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov društev in zavodov na področju
družbenih dejavnosti v Občini Rogatec
A) REDNA DEJAVNOST (program):
KRITERIJ, MERILO
1.1.
1.2.

Prijavitelj programa oziroma projekta ima sedež v Občini
Rogatec
Prijavitelj programa oziroma projekta ima člane ali
uporabnike, ki so občani Občine Rogatec

2.

Število članov prijavitelja programa iz Občine Rogatec
(1 točka / člana)

3.

Praznovanje okrogle obletnice

4.

5.

6.

7.

50
20

10 let
10
20, 30 in 40 let
20
50, 60, 70
30
nad 70 let
40
Prijavitelj plačuje najemnino ali uporabnino za prostor, v
katerem izvaja svojo dejavnost
Ne
0
Da
50
Prijavitelj za izvajanje svoje dejavnosti plačuje mentorja,
vaditelja oziroma drugega strokovnjaka.
Ne
0
Da (vpiši število____________)
30/(mentorja/vaditelja/strokovnjaka)
Finančna konstrukcija
-

od 71 do 100 odstotkov proračunskih sredstev,
od 51 do 70 odstotkov proračunskih sredstev,
od 31 do 50 odstotkov proračunskih sredstev,

0
20
40

-

do 30 odstotkov proračunskih sredstev.

60

Dodatno za društva s področja kulture
Program

- Pevski zbor, vokalna skupina

8.

ŠT. TOČK PO PRAVILNIKU

Maksimalno število priznanih vaj na
leto (Priznana vaja šteje dve šolski
uri (90 minut). Ena vaja je
ovrednotena s 5 točkami.)
50

- Folklora

50

- Instrumentalna zasedba

50

- Likovna, kiparska, fotografska skupina
- Recitacijska, literarna skupina
- Gledališka, lutkovna skupina

15
10
30

Dodatno za mladinska društva
prijavitelj ima 70 odstotkov članov v starostnem obdobju od
15 - 29 let

50
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B) IZVEDBA PRIREDITVE OZIROMA PROJEKTA
KRITERIJ, MERILO
1.

1.1.

ŠT. TOČK PO PRAVILNIKU

Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga v celoti organizira in
izvede prijavitelj:
krajevni nivo,
občinski nivo,
medobčinski in regionalni nivo,
državni nivo,
mednarodni - meddržavni nivo.

50
70
100
150
200

Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga izvede prijavitelj v
sodelovanju z drugimi izvajalci:
krajevni nivo,
občinski nivo,
medobčinski in regionalni nivo,
državni nivo,
mednarodni - meddržavni nivo.

70
110
160
230
300

1.2.

Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga izvede prijavitelj v
sodelovanju z drugimi izvajalci:

1.3.

sodelovanje 1 do 3 društev,
sodelovanje 4 in več društev.
Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga izvede prijavitelj v
sodelovanju z drugimi izvajalci za določene ciljne skupine:
starejši občani (nad 65 let),
mladi (od 15 do 29 let),

30
30

-

30

otroci (do 15 let)

20
40

2.

Soudeležba na prireditvi/ pri projektu v Občini Rogatec

10

3.

Organizacija humanitarne prireditve v Občini Rogatec

30

4.

Udeležba na prireditvi/ pri projektu izven Občine Rogatec

10

5.

Udeležba na prireditvi/ pri projektu izven meja države

20

6.

Vrsta projekta/prireditve:
enkraten projekt,
projekt se izvaja tradicionalno (zaporedoma in
neprekinjeno najmanj 3 leta)

10
30

7.

Finančna konstrukcija:
od 71 do 100 odstotkov proračunskih sredstev,
od 51 do 70 odstotkov proračunskih sredstev,
od 31 do 50 odstotkov proračunskih sredstev,
do 30 odstotkov proračunskih sredstev.

Vrednosti točk za programe delovanja in projekte prijaviteljev se določijo kot količniki med razpisanimi
sredstvi za posamezne namene sofinanciranja, opredeljene v 1. členu tega pravilnika in številom točk,
ki jih skupno po posameznih področjih sofinanciranja prejmejo prijavitelji - izvajalci na osnovi na JR
oddanih prijav. Skupna vrednost sofinanciranja posamezne prireditve oziroma projekta znaša, ne
glede na doseženo število točk, največ 500,00 EUR.
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