
 
 
 

 
 

 

 

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI  
za vrednotenje sofinanciranja občinskih prireditev 

“Radeljska srečanja”, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter 

promocijo Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika  

Občine Radlje ob Dravi. 

 

 

Merila za vrednotenje aktivnosti so ovrednotena s točkami in so izhodišče za 

sofinanciranje. Sestavi del pravilnika je točkovni sistem, ki se lahko po potrebi 

spreminja na predlog JZ ŠKTM Radlje ob Dravi. 

Vrednost točke izračuna komisija vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih 

sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev 

po naslednji formuli:  

 

vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh prijavljenih aktivnosti. 

 

Za upravičenost do sofinanciranja je potrebno doseči najmanj 40 točk. 

 

 

Zap. št. Merila Število točk 

1. Aktivnost je tradicionalna in traja zaporedoma 

neprekinjeno: 

 

      a.) do 5 let 5 

     b.) do 10 let 10 

     c.) več kot 10 let 15 

 

 

2. Trajanje posamezne aktivnosti:  

 a.) do 4 ure 5 

b.) poldnevna (do 6 ur) 10 

c.) celodnevna (6 ur ali več) 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Zap. št. Merila Število točk 

3. Raven aktivnosti:  

 a.) krajevna raven 

(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih 

akterjev na krajevni ravni) 

5 

b.) občinska raven 

(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih 

akterjev na občinski ravni) 

10 

c.) medobčinska raven 

(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih 

akterjev na medobčinski ravni) 

15 

d.) državna raven 

(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih 

akterjev na državni ravni) 

20 

e.) mednarodna raven 

(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih 

akterjev na mednarodni ravni) 

25 

 

 

4. Obseg aktivnosti - raznolikost programa, aktivnosti za 

različne generacije in okuse, obogatitev dogajanja v 

občini in promocija občine: 

 

 a.) program aktivnosti je namenjen eni  ciljni skupini 5 

b.) program aktivnosti je namenjen širši ciljni skupini - z 

eno glavno vsebino in dodatnimi programi 

10 

c.) program aktivnosti je namenjen širši ciljni skupini - z 

eno glavno vsebino, dodatnimi programi in 

medgeneracijskim sodelovanjem 

15 

d.) program aktivnosti je namenjen širši ciljni skupini - z 

eno glavno vsebino, dodatnimi programi in 

medgeneracijskim sodelovanjem ter širšo promocijo 

občine 

20 

e.) program aktivnosti je namenjen širši ciljni skupini - z 

eno glavno vsebino, dodatnimi programi, 

medgeneracijskim sodelovanjem, širšo promocijo in 

turističnemu razvoju občine  

25 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Zap. št. Merila Število točk 

5. Predvideno število obiskovalcev posamezne aktivnosti:  

 a.) do 50 5 

b.) od 51do 100 10 

c.) od 101 do 200 15 

d.) od 201 do 300 20 

e.) od 301 in 500 25 

 f.) nad 501 30 

 

 

6. Delež zagotovljenih lastnih sredstev glede na celotne 

stroške izvedbe aktivnosti: 

 

 a.) do 20 % 5 

b.) do 40 % 10 

c.) do 60 % 15 

d.) nad 60 % 20 

 

 

7. Prireditev je posebnega pomena za občino – poleg 

aktivnosti iz 4. točke teh meril program aktivnosti 

vključuje inovativne pristope, povezuje in promovira 

lokalno kulturno dediščino, lokalne izdelke/pridelke, 

ustvarja dodano vrednost, povezuje različne akterje, 

dopolnjuje turistično ponudbo, se odvija na prostem in 

je izjemno odmeven. 

 

50 

 

 

8. Finančni prispevek prireditve za obiskovalce:  

 a.) vstopnina ali prijavnina 5 

b.) pobiranje prostovoljnih prispevkov 10 

c.) brezplačna prireditev za vse obiskovalce v celoti 15 

 

9. Prireditev je dobrodelnega značaja 15 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

Zap. št. Merila Število točk 

10. V kolikor se bo na prireditvi uporabljal alternativni pribor 

(bio, eko), bo organizator deležen dodatne spodbude: 

 

 a.) do 50 obiskovalcev 5 

b.) od 51do 100 obiskovalcev 10 

c.) od 101 do 200 obiskovalcev 15 

d.) od 201 do 300 obiskovalcev 20 

e.) od 301 in 500 obiskovalcev 25 

f.) nad 501 obiskovalcev 30 

 

 

11. Upravičenost do pokalov ali medalj - skupinski športi: Št. 

Kompletov 

 a.) 3 do 5 prijavljenih ekip 1  

b.) med 6 in 10 prijavljenih ekip 2   

c) med 11 in 15 prijavljenih ekip 3  

 

 

12. Upravičenost do pokalov ali medalj - individualni športi: Št. 

Kompletov 

 a.) za prijavljenih najmanj 6 posameznikov 1  

b.) prijavljenih od 7 do 12 posameznikov 2  

c.) prijavljenih od 13 do 18 posameznikov 3  

 

 

 

 

   JZ ŠKTM Radlje ob Dravi 

    Strokovni vodja  

      Gregor Likar, prof. 

 
 


