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PRILOGA K JAVNEMU RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV V OBČINI 
OPLOTNICA 
 
 
 

MERILA IN KRITERIJI 
 
 

Ocenjujejo se planirane aktivnosti za tekoče leto, katere izvedbo in stroške bo potrebno dokazati v letnem 
poročilu. Komercialne aktivnosti se pri vrednotenju ne upoštevajo. V kolikor društvo ne izvaja programa, 
ni upravičeno do sredstev za poslovanje društva. 
 

Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: 
 

    PODROČJE TOČKE 

PROGRAMI ZA TURIZEM   

Ohranjanje kulturne in naravne dediščine (vzdrževanje, prikazi, zbiranje gradiva, 
informacij, podatkov ….) 

10/letno 

Vzdrževanje in opremljanje tematskih poti ali prostorov v naravi  30 X tematska pot  

Nadgradnja/razširitev tematskih poti ali prostora v naravi 60 X tematska pot 

Vzpostavitev novih tematskih poti ali prostorov v naravi 120 X pot 

Postavitev nove turistično obvestilne signalizacije (obvestilno/informativne 
označbe, smerokazi,  markacije ,opisi,…)  

50 inf.tabla 
10X znak, smerokaz 

1x merk. označba 

Oblikovanje novih turističnih produktov ali turistične ponudbe 
(spominek,…tematske poti,….)  

100 x nov produkt 

Turistična vodenja (število poročil o turističnem vodenju) 50 X vodenje 

Izobraževanje in usposabljanje članov  (delavnice, tečaji, …. ogled dobrih praks…) 
 

10 X izobraževanje 

vzdrževanje spletne strani 10 letno 

Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti (sejem, predstavitve, razstave, 
tekmovanja, ocenjevanja…). 

30 X število  

Izdelava promocijskega materiala (zloženke, predstavitvenega filma, 
informativnega biltena, turističnega vodnika, turističnega paketa-ponudbe……) 

100 X promoc.izdelek 

organizacija in izvedba natečajev, akcije za lep izgled kraja, tekmovanja, urejanje 
nasadov ,gredic 

20  X št. aktivnosti 

Nakup ali vzdrževanje opreme 

500 nakup 
50 vzdrž. 

oz. največ 80% predrač 
vred. 

 

 
PROGRAMI ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE 

 

  

Ohranjanje starih kmečkih običajev (prikazi kmečkih običajev: kožuhanje, žetev, 
košnja,…zbiranje gradiva, informacij, podatkov za ohranitev običajev, šeg, navad, 
kulinarike) 

100 X prikaz 
10 letno - zbiranje 
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Izobraževanje članov za razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, samooskrbe, 
rokodelstva, pridelave in predelave kmetijskih proizvodov, ogledi dobrih praks,… 

10 X izobraževanje  

Vzpostavitev tematskih poti 120 X pot 

Organizacija delavnic za otroke in starše (peka peciva, potice,….) 200/projekt 

Postavitev  obvestilne signalizacije (obvestilno/informativne označbe, smerokazi,  
markacije ,opisi,…) 

50 inf.tabla 
10X znak, smerokaz 

1x merk. označba 

Oblikovanje novih produktov domače obrti 100 x nov produkt 

vzdrževanje spletne strani 10 letno 

Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti (sejem, predstavitve, razstave, 
tekmovanja, ocenjevanja…). 

30 X število   

Izdelava promocijskega materiala (zloženke, predstavitvenega filma, 
informativnega biltena, kulinaričnega vodnika, ponudbe kmetij……) 

100 X promoc.izdelek 

organizacija in izvedba natečajev, akcije za lep izgled kraja, tekmovanja, urejanje 
nasadov ,gredic 

20  X št. aktivnosti 

Nakup ali vzdrževanje opreme 

500 nakup 
50 vzdrž. 

oz. največ 80% predrač 
vred. 

 
PROGRAMI ZA MLADINO 

 

  

Aktivnosti, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi  50/aktivnost 

Mladinski program/projekt  100/projekt 

Organiziranje in izvajanje aktivnosti za aktivno preživljanje prostega časa med 
mladimi (počitniški programi, tabori, ….) 

100 X aktivnost 

Organiziranje izobraževanj, predavanj, delavnic za širši krog mladinske populacije 50/izob. 

Izobraževanje in usposabljanje članov  (delavnice, tečaji, …. ogled dobrih praks…) 
 

10 X izobraževanje 

vzdrževanje spletne strani 10 letno 

Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti (sejem, predstavitve, razstave, 
tekmovanja, ocenjevanja…). 

30 X število  

Izdelava promocijskega materiala (zloženke, predstavitvenega filma, 
informativnega biltena, turističnega vodnika, turističnega paketa-ponudbe……) 

100 X promoc.izdelek 

organizacija in izvedba natečajev, akcije za lep izgled kraja, tekmovanja, urejanje 
nasadov ,gredic 

20  X št. aktivnosti 

Nakup ali vzdrževanje opreme 

500 nakup 
50 vzdrž. 

oz. največ 80% predrač 
vred. 
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LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST  

 

Sofinancira sesamo program dela s strokovnim vodjem (zborovodja, korepetitor, mentor): 
 

1. Odrasli pevski zbori: točke 

Prizna se največ 55 vaj na sezono 

 Honorar zborovodij na vajo (dve šolski uri) 30 

 Programski stroški na vajo 10 

Pavšal za materialne stroške na sezono: 

 - pri najmanj 32 članih 1930 

 - pri najmanj 18 članih 1146 

 - pri manj kot 18 članih 480 

 Za posamezne skupine znotraj pevskega zbora se dodatno prizna na sezono 500 

Pogoj: planirana najmanj 5 nastopov v letošnji sezoni 

2. Otroški pevski zbori  

Prizna se največ 20 vaj na sezono izven učnega programa 

 Honorar zborovodij na vajah (dve šolski uri) 30 

 Programski stroški na vajo 4 

 Pavšal za materialne stroške na sezono 965 

Stroški se priznajo samo za obseg dejavnosti pevskega zbora, ki presega šolski program. 

Pogoj: planirana najmanj 5 nastopov v letošnji sezoni 

3. Gledališka in recitacijska skupina   

Prizna se največ 30 vaj na sezono 

 Honorar strokovnega sodelavca na vajo (3 šolske ure) 58 

 Pavšal za programske stroške na sezono 463 

 Pavšal za materialne stroške na sezono 964 

Pogoj: planirano celovečerno gledališko delo in najmanj pet nastopov v letošnji sezoni 

4. Lutkovna skupina  

Prizna se največ 20 vaj na sezono 

 Honorar strokovnega sodelavca na vajo (2 šolski uri) 30 

 Pavšal za programske stroške na sezono 463 

 Pavšal za materialne stroške na sezono 674 

Pogoj: planirano eno lutkovno delo in najmanj pet nastopov v letošnji sezoni 

5. Večja instrumentalna skupina - "Godba na pihala": točke 

Prizna se največ 75 vaj na sezono 

 Honorar zborovodij na vajo (dve šolski uri) 30 

 Programski stroški na vajo 10 

Pavšal za materialne stroške na sezono: 

 - pri najmanj 32 članih 1930 

 - pri najmanj 18 članih 1146 

 - pri manj kot 18 članih 480 

 Za posamezne skupine znotraj "Godbe na pihala" se dodatno prizna na sezono 500 

Pogoj: planirana najmanj 5 nastopov v letošnji sezoni 
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6. Manjša instrumentalna, vokalno instrumentalna ali vokalna skupina   

Prizna se največ 30 vaj na sezono 

 Honorar vodji na vajo ( 2 šolski uri)  30 

 Pavšal za programske in materialne stroške na sezono 470 

Sredstva se priznajo samo za nekomercialne skupine.  
Za komercialne skupine se lahko sofinancirajo le posamezni nekomercialni projekti ali nastopi. 
Pogoj: najmanj dva nekomercialna nastopa v sezoni 

7. Literarna skupina  

Prizna se največ 20 vaj na sezono 

 Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri) 30 

 Programski stroški na vajo 4 

 Pavšal za materialne stroške na sezono 230 

Pogoj: planirana najmanj 5 nastopov v letošnji sezoni 

8. Folklora, tamburaška, plesna skupina, mažoretke  

Prizna se največ 45 vaj na sezono 

 Honorar vodje na vajo (dve šolski uri) 30 

 Programski stroški na vajo 4 

Pavšal za materialne stroške na sezono: 

 - najmanj 16 članov 1930 

 - manj kot 16 članov 1158 

Pogoj: planirana najmanj 5 nastopov v letošnji sezoni 

9. Likovna, fotografska, video in filmska skupina  

Prizna se največ 40 mentorskih vaj na sezono 

 Honorar mentorju na vajo (dve šolski uri) 30 

 Programski stroški na vajo 10 

 Pavšal za materialne stroške 1930 

Pogoj: planirana najmanj 5 nastopov (projektov, razstav) v sezoni 

10. Ljudski pevci  

 Pavšal za materialne stroške na sezono 300 

Pogoj: planirana najmanj 5 nastopov v letošnji sezoni 

11. 
Ohranjanje kulturne dediščine (društva ali sekcije za muzejsko ali 
zgodovinsko dejavnost  

 Zbiranje etnoloških predmetov 
100/nov 
predmet 

 Obnova etnološkega predmeta 
300/obnovljen 
predmet 

 Razstava, predstavitev, ….. 
500/nova 
razstava 

 Vzdrževanje stalne razstave 100/letno 

Pogoj: planirana najmanj 3 nove razstave v tekočem letu 

 12. IZREDNI DOSEŽKI ŠTEVILO TOČK 

Za vsakih začetih 25 
aktivnih udeležencev 

Posebne uvrstitve 

1.mesto 2.mesto 3.mesto 
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A.Območni nivo 
     (ni predhodne selekcije) 

5  

B. Medobčinski nivo 
     (strokovna selekcija 

20 

C. Državni nivo 
     (izbor najboljših slovenskih skupin) 

50 50 25 10 

Č. Mednarodni nivo 
      (državni izbor, mednarodna 
tekmov.) 

100 100 50 25 

D. Nastopi v tujini 
    (brez selekcije, le na povabilo) 

20  

Če je neka skupina za določeno raven tekmovanja ali revije le izbrana na nižji ravni, pa potem na višji ravni 
nastopi, se ji prizna le polovica pripadajočih točk za nivo, za katerega je bila izbrana. 

 

Izobraževanje  

A. Območni nivo 2 

B. Medobčinski nivo 5 

C. Državni nivo 10 

Č. Mednarodni nivo 20 

vzdrževanje spletne strani 10 letno 

Izdelava promocijskega materiala (zloženke, predstavitvenega filma, informativnega 
biltena, ……) 

100 X 
promoc.izdelek 

Nakup ali vzdrževanje opreme 

500 nakup 
50 vzdrž. 

oz. največ 80% 
predrač vred. 

SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI   

Socialni program, ki vključuje občane občine Oplotnica 100/program 

Delovanje skupin za samopomoč starejših 200/skupino 

SOCIALNI PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN   

Izvajanje nacionalnih projektov za starejše v občini (Starejši za starejše,….) 100/projekt 

Programi za nudenje pomoči rizični populaciji prebivalcev v občini (obiskovanje 
starejših, pomoč ob izgubi bližnjega,  organiziranje druženj starejših……..) 

20/vrsto aktivnosti 

Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti (tematske razstave, predstavitve,…..). 100 X 
promoc.izdelek 

Izdelava promocijskega materiala (zloženke, predstavitvenega filma, informativnega 
biltena, ……) 

20  X št. aktivnosti 

PROGRAMI VETERANSKIH DRUŠTEV   

Vzdrževanje ali obnova spominskega obeležja v upravljanju društva 100/spomenik 

postavitev označb, opisov  in smerokazov na tematskih poteh 
50 inf.tabla 

10X znak, smerokaz 
1x merk. označba 

Organizacija spominskih slovesnosti in komemoracij v občini 50/ komemor. 

Sodelovanje pri komemoracijah (število članov iz občine) 3/člana 
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Ne glede na vrsto dejavnosti je društvo, ki izvaja program/projekt iz razpisanih področij, upravičeno do 
dodatnih točk za organiziranost, in sicer: 
 

DELOVANJE TOČKE 

1.Število vseh članov društva (za društva, ki v statutu nimajo določene 
obveznosti plačila članarine in imajo sedež društva ali registrirano enoto v občini 
Oplotnica)) 

 

1- 10 članov 10 

11-50 članov 30 

51-100 članov 50 

101 in več članov 100 

2. Število članov s plačano članarino (za društva, ki imajo sedež ali registrirano 
enoto v občini Oplotnica. Če gre za enoto, se upošteva število članov take enote 
in ne celotnega društva): 

 

1- 10 članov 20 

11-50 članov 60 

51-100 članov 100 

101 in več članov 200 

3. Število mladih članov društva od 15-29 leta (sedež društva ali enote v občini 
Oplotnica. Če gre za enoto, se upošteva število članov take enote in ne 
celotnega društva) 

 

1- 3 člane 30 

4-5 članov 60 

6-10 članov 100 

Nad 10 članov 150 

4. Število let delovanja   

1-3 let 30 

4-8 let 50 

Več kot 9 let 100 

5. Število članov iz občine Oplotnica (za društva s sedežem izven občine 
Oplotnica) 

10/ člana 

6. vključevanje društva v zveze, sklade,….. 20 na članstvo v zvezi,… 

7. Status društva v javnem interesu 50 

8. Društvo, ki ima v tekočem letu okroglo obletnico delovanja 100 
 

 
Upravičeni strošek opreme je nakup oblačil, uniform, narodne noše, glasbil, računalniška oprema, avdio 
vizualne naprave in druge opreme, ki jo društvo potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti in promocijo.  
 
Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja.  
 
       Strokovna komisija: 
 

1. Valentin Delević 
 

2. Milica Kaučič 
 

3. Tadeja Waldhuber 
 

4. Stanislava Pažek 
 

5. Valerija Regoršek 
 

6. Senta Jevšenak 

 


