
MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV 
NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

 
 
Občina Benedikt bo za sofinanciranje programov in projektov društev s področja družbenih 
dejavnosti (kultura, turizem, humanitarni in socialni programi ter programi raznih društev) 
ocenila in ovrednotila predlagane programe oziroma projekte na podlagi spodaj navedenih 
meril in kriterijev za vsako posamezno področje. 
 
Merila so izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsak sklop posebej, in sicer na 
podlagi razpoložljivih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov/projektov na 
sklopu. 
 
 
OPOMBA: dodani kriteriji zaradi vpliva COVID-19 na delovanje in izvajanje aktivnosti – 
samo v letu 2020. 
 

A. KULTURA 
 

1. DELOVANJE Točke 

1.1. Število aktivnih članov (delujočih v kulturnih skupinah) 

Do 8 članov 30 

Od 9 do 15 članov 50 

Nad 15 članov 100 

1.2. Čas delovanja  

Do 5 let delovanja 30 

Od 6 do 15 let delovanja 50 

Nad 15 let delovanja 100 

 

2. PROGRAMI IN PROJEKTI Točke 

2.1. Prireditve in aktivnosti 
Prireditve in aktivnosti so vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin (dogodkov ali izdelkov) na 
področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio 
vizualnih, rokodelskih, tradicionalnih in drugih umetnosti. 

50-150 

Opravljanje treh funkcij (organizator, koordinator in izvajalec) na 
prireditvi/aktivnosti. 

30 

Opravljanje dveh funkcij na prireditvi/aktivnosti. 20 

Opravljanje ene funkcije na prireditvi/aktivnosti. 10 

2.2. Udeležba ali izvedba strokovnih prireditev 
Strokovne prireditve so vse oblike večanja vidnosti kulturne in 
umetniške ustvarjalnosti v občini ali izven občine Benedikt, kot so 
gostovanja na tekmovalnih prireditvah, promocijskih prireditvah, 
strokovna izobraževanja članov ali občanov, prenos znanja v lokalno 
okolje, kulturno umetniška vzgoja in izobraževanje v obliki seminarja, 
tečaja, delavnice ipd. 

 

2.2.1. Udeležba ali doseganje nivoja na reviji, tekmovanju ipd. 

Območna raven 10 

Regijska raven 20 

Državna, mednarodna raven 30 

2.2.2. Seminar, delavnica, tečaj 

Organizacija in izvedba 30 

Udeležba 10 

 

3. LOKACIJA IZVAJANJA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

Program ali projekt se v celoti izvaja v občini Benedikt 150 

Program ali projekt se deloma izvaja v občini Benedikt 70 

Program ali projekt se izvaja izven v občini Benedikt 30 

 



4. CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo 120-150 

Program ali projekt ima delno določene cilje in izvedbo 50-100 

Program ali projekt nima določenih ciljev in izvedbe 0 

 

5. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

5.1. Opredelitev stroškov in njihova namembnost  

Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

120-150 

Program ali projekt ima delno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

50-100 

Program ali projekt nima opredeljenih stroškov in njihove namembnosti 0 

5.2. Opredelitev virov financiranja za izvedbo programa ali projekta  

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo 
izvedbo 

120-150 

Program ali projekt ima delno opredeljene vire financiranja za svojo 
izvedbo 

50-100 

Program ali projekt nima opredeljenih virov financiranja za svojo 
izvedbo 

0 

 

6. KAKOVOST DELA IN AKTIVNOSTI Točke 

Uvajanje novih pristopov in novih metod dela, tudi zaradi uvedbe 
ukrepov omejevanja epidemije COVID – 19 

 

Visoko 80-100 

Srednje 40-70 

Nizko 0-30 

Vključevanje mladih do 25 let  

Do 5 mladih 0-30 

Od 5 do 10 mladih 40-70 

Nad 10 mladih 80-100 

Vsebinska ali organizacijska zahtevnost  

Visoka 80-100 

Srednja 40-70 

Nizka 0-30 

Raznolikost in pestrost aktivnosti in dela  

Visoka 80-100 

Srednja 40-70 

Nizka 0-30 

Ohranjanje kulturne dediščine, tradicije in starih običajev  

Visoko 80-100 

Srednje 40-70 

Nizko 0-30 

Izobraževanje članov, redno delo s članstvom  

Redno 80-100 

Občasno 40-70 

 
  



B. TURIZEM 
 

1. DELOVANJE Točke 

1.1. Število aktivnih članov 

Do 8 članov 30 

Od 9 do 15 članov 50 

Nad 15 članov 100 

1.2. Čas delovanja  

Do 5 let delovanja 30 

Od 6 do 15 let delovanja 50 

Nad 15 let delovanja 100 

 

2. PROGRAMI IN PROJEKTI Točke 

2.1. Prireditve 
Turistične prireditve in aktivnosti, ki so del turistične ponudbe ter 
pomenijo obogatitev oziroma dopolnitev turistične ponudbe. 

50-150 

Opravljanje treh funkcij (organizator, koordinator in izvajalec) na 
prireditvi/aktivnosti. 

30 

Opravljanje dveh funkcij na prireditvi/aktivnosti. 20 

Opravljanje ene funkcije na prireditvi/aktivnosti. 10 

2.2. Akcije ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine ter 
urejanja okolja 

 

2.2.1. Projekti, ki prispevajo k ohranjanju kulturne, tehnične in 
naravne dediščine na območju občine Benedikt (urejanje in 
vzdrževanje naravnih in kulturnih spomenikov, urejanje poti 
tematskih / pohodnih / kolesarskih, vzdrževanje turistične 
informacijske / obvestilne signalizacije / razgledišč / počivališč 
in podobno). 

50-150 

2.2.2. Število letnih ponovitev  

Ena ponovitev 10 

Dve ponovitvi 20 

Tri ponovitve 30 

2.3. Izobraževanje in usposabljanje na področju turizma ali ohranjanja 
dediščine (seminarji, delavnice, predavanja, okrogle mize ipd.) 

 

Organizacija in izvedba 30 

Udeležba 10 

2.4. Izvajanje informativne in promocijske dejavnosti  

Izdelava nove spletne strani 100-150 

Izdaja brošure 50-100 

Lastna glasila (za vsako izdano številko) 70-100 

Zgibanke, plakati in drugi tiskani promocijski materiali 30-80 

Drobni promocijski material 30-80 

2.5. Promocija projekta društva in občine na posamičnem sejmu, 
razstavi ipd. 

 

V Sloveniji 200 

V tujini 500 

Raznolikost promocijske vsebine 50-150 

 

3. LOKACIJA IZVAJANJA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

Program ali projekt se v celoti izvaja v občini Benedikt 150 

Program ali projekt se deloma izvaja v občini Benedikt 70 

Program ali projekt se izvaja izven v občini Benedikt 30 

 

4. CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo 120-150 

Program ali projekt ima delno določene cilje in izvedbo 50-100 

Program ali projekt nima določenih ciljev in izvedbe 0 

 
 



5. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

5.1. Opredelitev stroškov in njihova namembnost  

Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

120-150 

Program ali projekt ima delno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

50-100 

Program ali projekt nima opredeljenih stroškov in njihove namembnosti 0 

5.2. Opredelitev virov financiranja za izvedbo programa ali projekta  

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo 
izvedbo 

120-150 

Program ali projekt ima delno opredeljene vire financiranja za svojo 
izvedbo 

50-100 

Program ali projekt nima opredeljenih virov financiranja za svojo 
izvedbo 

0 

 

6. KAKOVOST DELA IN AKTIVNOSTI Točke 

Uvajanje novih pristopov in novih metod dela, tudi zaradi uvedbe 
ukrepov omejevanja epidemije COVID – 19 

 

Visoko 80-100 

Srednje 40-70 

Nizko 0-30 

Vključevanje mladih do 25 let  

Do 5 mladih 0-30 

Od 5 do 10 mladih 40-70 

Nad 10 mladih 80-100 

Vsebinska ali organizacijska zahtevnost  

Visoka 80-100 

Srednja 40-70 

Nizka 0-30 

Raznolikost in pestrost aktivnosti in dela  

Visoka 80-100 

Srednja 40-70 

Nizka 0-30 

Vključevanje lokalnih značilnosti oziroma znamenitosti v občini  

Visoko 80-100 

Srednje 40-70 

Nizko 0-30 

Izobraževanje članov, redno delo s članstvom  

Redno 80-100 

Občasno 40-70 

 
  



C. HUMANITARNI IN SOCIALNI PROGRAMI IN PROJEKTI 
 

1. DELOVANJE Točke 

1.1. Sedež društva (zveze, združenja, …) 

Društvo ima sedež v občini Benedikt in ima vsaj 15 članov 300 

Društvo ima sedež v občini Benedikt in ima manj kot 15 članov 150 

Društvo ima sedež izven občine Benedikt, vendar ima vsaj 15 njegovih 
članov stalno prebivališče v občini Benedikt 

80 

Društvo ima sedež izven občine Benedikt, vendar imata najmanj 2 in 
največ 14 njegovih članov stalno prebivališče v občini Benedikt 

50 

Zveza društev, združenje ima sedež v občini Benedikt 500 

Zveza društev, združenje ima sedež izven občine Benedikt, vendar ima 
najmanj 1 član (društvo) sedež v občini Benedikt 

300 

1.2. Delovanje društva v javnem interesu  

Organizacija ima status v javnem interesu (ima izdano veljavno 
Odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu) 

50 

1.3. Čas delovanja (samo za organizacije s sedežem v občini Benedikt)  

Do 5 let delovanja 30 

Od 6 do 15 let delovanja 50 

Nad 15 let delovanja 100 

 

2. PROGRAMI IN PROJEKTI Točke 

2.1. Zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančna sredstva …) 
socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva v 
občini Benedikt 

 

Zbiranje in delitev pomoči v občini Benedikt skozi celotno leto oziroma 
stalno 

300 

Zbiranje in delitev pomoči v občini Benedikt občasno 150 

2.2. Obiski in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami 
v duševnem razvoju in ostarelih v občini Benedikt 

 

Obiski in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v 
duševnem razvoju in ostarelih v občini Benedikt 

100 

2.3. Humanitarne in druge prireditve s področja, ki je predmet razpisa  

Organizacija samostojne humanitarne prireditve 200 

Sodelovanje na humanitarni prireditvi drugega organizatorja 80 

Organizacija samostojne večdnevne prireditve s področja delovanja 
društva (razstave, sejmi, …) 

200 

Sodelovanje na večdnevni prireditvi s področja delovanja društva 
(razstave, sejmi, …) 

80 

Organizacija druge samostojne prireditve s področja delovanja društva 
(proslava, kulturna prireditev, …) 

100 

Sodelovanje na prireditvi drugega organizatorja s področja delovanja 
društva (proslava, kulturna prireditev, …) 

40 

2.4. Strokovna in družabna srečanja ter izobraževalna predavanja s 
področja, ki je predmet razpisa 

 

Organizacija strokovnega srečanja/družabnega srečanja/izobr. 
predavanja, ki ga organizira društvo s sedežem v občini Benedikt 

150 

Organizacija strokovnega srečanja/družabnega srečanja/izobr. 
predavanja, ki ga organizira društvo s sedežem izven občine Benedikt 

100 

Sodelovanje na strokovnem srečanju/družabnem 
srečanju/izobraževalnem predavanju drugega organizatorja 

50 

2.5. Ekskurzije, izleti, rekreativne prireditve, večdnevni tabori, 
letovanja 

 

Organizacija ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev, ki jih organizira 
društvo s sedežem v občini Benedikt 

150 

Organizacija ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev, ki jih organizira 
društvo s sedežem izven občine Benedikt 

80 

Organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ki jih organizira društvo s 
sedežem v občini Benedikt 

200 



Organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ki jih organizira društvo s 
sedežem izven občine Benedikt 

140 

2.6. Organizacija rednih srečanj skupin za pomoč in samopomoč  

Redna srečanja za pomoč in samopomoč vsaj 1-krat mesečno 300 

Redna srečanja za pomoč in samopomoč vsaj 1-krat tedensko 600 

2.7. Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti  

Brošure in letaki z vsebinami preventivno-informativnega značaja 50-100 

Glasilo, bilten društva ali spletna stran društva 100-150 

 

3. DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

3.1. Lokacija izvajanja programa ali projekta  

Program ali projekt se v celoti izvaja v občini Benedikt 150 

Program ali projekt se deloma izvaja v občini Benedikt 70 

Program ali projekt se izvaja izven v občini Benedikt 30 

3.2. Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo 
stalno prebivališče v občini Benedikt in jim je program ali projekt 
tudi namenjen (ni nujno, da so koristniki programa ali projekta tudi 
člani društva) 

 

Minimalno dva (2) in največ devetnajst (19) uporabnikov (koristnikov) 
programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Benedikt, ki jim 
je program ali projekt namenjen 

50 

Minimalno dvajset (20) in maksimalno devetinštirideset (49) 
uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim prebivališčem 
v občini Benedikt, ki jim je program ali projekt namenjen 

90 

Nad petdeset (50) uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s 
stalnim prebivališčem v občini Benedikt, ki jim je program ali projekt 
namenjen 

150 

 

4. CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo 120-150 

Program ali projekt ima delno določene cilje in izvedbo 50-100 

Program ali projekt nima določenih ciljev in izvedbe 0 

 

5. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

5.1. Opredelitev stroškov in njihova namembnost  

Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

120-150 

Program ali projekt ima delno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

50-100 

Program ali projekt nima opredeljenih stroškov in njihove 
namembnosti 

0 

5.2. Opredelitev virov financiranja za izvedbo programa ali projekta  

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za 
svojo izvedbo 

120-150 

Program ali projekt ima delno opredeljene vire financiranja za svojo 
izvedbo 

50-100 

Program ali projekt nima opredeljenih virov financiranja za svojo 
izvedbo 

0 

 
  



6. KAKOVOST DELA IN AKTIVNOSTI Točke 

Uvajanje novih pristopov in novih metod dela, tudi zaradi uvedbe 
ukrepov omejevanja epidemije COVID – 19 

 

Visoko 80-100 

Srednje 40-70 

Nizko 0-30 

Vsebinska ali organizacijska zahtevnost  

Visoka 80-100 

Srednja 40-70 

Nizka 0-30 

Raznolikost in pestrost humanitarnih in socialnih programov/projektov 
za blaženje stisk občanov ali povečanje kakovosti življenja občanov 

 

Visoko 80-100 

Srednje 40-70 

Nizko 0-30 

Vključevanje lokalnega prebivalstva in spodbujanje solidarnosti  

Visoko 80-100 

Srednje 40-70 

Nizko 0-30 

  



D. RAZNA DRUŠTVA 
 

1. DELOVANJE Točke 

1.1. Sedež društva (zveze, združenja, …)  

Društvo ima sedež v občini Benedikt in ima vsaj 15 članov 300 

Društvo ima sedež v občini Benedikt in ima manj kot 15 članov 150 

Društvo ima sedež izven občine Benedikt, vendar ima vsaj 15 njegovih 
članov stalno prebivališče v občini Benedikt 

80 

Društvo ima sedež izven občine Benedikt, vendar imata najmanj 2 in 
največ 14 njegovih članov stalno prebivališče v občini Benedikt 

50 

Zveza društev, združenje ima sedež v občini Benedikt 500 

Zveza društev, združenje ima sedež izven občine Benedikt, vendar ima 
najmanj 1 član (društvo) sedež v občini Benedikt 

300 

1.2. Delovanje društva v javnem interesu  

Organizacija ima status v javnem interesu (ima izdano veljavno 
Odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu) 

50 

1.3. Čas delovanja (samo za organizacije s sedežem v občini Benedikt)  

Do 5 let delovanja 30 

Od 6 do 15 let delovanja 50 

Nad 15 let delovanja 100 

 

2. PROGRAMI IN PROJEKTI Točke 

2.1. Prireditve lokalnega značaja  

Organizacija tradicionalne prireditve (tudi tekmovanja, kvizi, razstave 
ipd.) lokalnega značaja – šteje se, da je prireditev tradicionalna, če so 
bile izvedene vsaj 3 tovrstne prireditve v preteklih treh zaporednih letih 

200-300 

Organizacija prireditve (tudi tekmovanja, kvizi, ipd.) lokalnega značaja 100-150 

Sodelovanje na prireditvi drugega organizatorja (tudi tekmovanja, kvizi, 
ipd.) 

40-80 

Komemoracije, spominska obeležja ipd. 20-40 

2.2. Strokovna in družabna srečanja ter izobraževalna predavanja s 
področja, ki je predmet razpisa 

 

Organizacija strokovnega ali družabnega srečanja ali izobraževalnega 
predavanja, ki ga organizira društvo s sedežem v občini Benedikt 

150 

Organizacija strokovnega ali družabnega srečanja ali izobraževalnega 
predavanja, ki ga organizira društvo s sedežem izven občine Benedikt 

100 

Sodelovanje na strokovnem ali družabnem srečanju ali izobraževalnem 
predavanju drugega organizatorja 

50 

2.3. Organizacija ekskurzij in izletov  

Organizacija ekskurzije ali izleta, ki ga organizira društvo s sedežem v 
občini Benedikt 

150 

Organizacija ekskurzije ali izleta, ki ga organizira društvo s sedežem 
izven občine Benedikt 

80 

Organizacija letovanja, ki ga organizira društvo s sedežem v občini 
Benedikt 

200 

Organizacija letovanja, ki ga organizira društvo s sedežem izven občine 
Benedikt 

140 

2.4. Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti  

Brošure in letaki z vsebinami preventivno-informativnega značaja 50-100 

Glasilo, bilten društva ali spletna stran društva 100-150 

 
  



3. DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

3.1. Lokacija izvajanja programa ali projekta  

Program ali projekt se v celoti izvaja v občini Benedikt 150 

Program ali projekt se deloma izvaja v občini Benedikt 70 

Program ali projekt se izvaja izven v občini Benedikt 30 

3.2. Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo 
stalno prebivališče v občini Benedikt in jim je program ali projekt 
tudi namenjen (ni nujno, da so koristniki programa ali projekta tudi 
člani društva) 

 

Minimalno dva (2) in največ devetnajst (19) uporabnikov (koristnikov) 
programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Benedikt, ki jim je 
program ali projekt namenjen 

50 

Minimalno dvajset (20) in maksimalno devetinštirideset (49) 
uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim prebivališčem 
v občini Benedikt, ki jim je program ali projekt namenjen 

90 

Nad petdeset (50) uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s 
stalnim prebivališčem v občini Benedikt, ki jim je program ali projekt 
namenjen 

150 

 

4. CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo 120-150 

Program ali projekt ima delno določene cilje in izvedbo 50-100 

Program ali projekt nima določenih ciljev in izvedbe 0 

 

5. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA Točke 

5.1. Opredelitev stroškov in njihova namembnost  

Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

120-150 

Program ali projekt ima delno opredeljene stroške in njihovo 
namembnost 

50-100 

Program ali projekt nima natančno opredeljenih stroškov in njihove 
namembnosti 

0 

5.2. Opredelitev virov financiranja za izvedbo programa ali projekta  

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo 
izvedbo 

120-150 

Program ali projekt ima delno opredeljene vire financiranja za svojo 
izvedbo 

50-100 

Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za 
svojo izvedbo 

0 

 

6. KAKOVOST DELA IN AKTIVNOSTI Točke 

Uvajanje novih pristopov in novih metod dela, tudi zaradi uvedbe 
ukrepov omejevanja epidemije COVID – 19 

 

Visoko 80-100 

Srednje 40-70 

Nizko 0-30 

Vsebinska ali organizacijska zahtevnost  

Visoka 80-100 

Srednja 40-70 

Nizka 0-30 

Vključevanje mladih do 25 let  

Do 5 mladih 0-30 

Od 5 do 10 mladih 40-70 

Nad 10 mladih 80-100 

 


