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POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR SOCIALNOVARSTVENIH 

PROGRAMOV IN OSTALIH PROGRAMOV, KI NISO OPREDELJENI V OSTALIH RAZPISIH 

OBČINE GORNJI PETROVCI 

 

 

I. VSEBINA IN OBSEG LETNEGA SOCIALNO VARSTVENEGA PROGRAMA 

DRUŠTEV 

 

 

1. Delovanje društev, ki izvajajo socialnovarstvene programe Število točk 

Delovanje društev (aktivnosti, da lahko društvo deluje: občni 

zbor,…) 

10 

Za vsakega člana društva iz Občine Gornji Petrovci (do največ 100 

članov) 

1 

 

 

2. Letni program društev, ki izvajajo socialnovarstvene 

programe  

Število točk 

Izvajanje terapevtske aktivnosti (terapije, skupinska fizioterapija, 

ipd.) 

2 

Organizacija počitniškega varstva, letovanja, tabori 3 

Družabno srečanje 2 

Organizacija samostojne prireditve v Občini Gornji Petrovci 50 

Sodelovanje na javni prireditvi na območju Občine Gornji 

Petrovci, ki ga organizira drugo društvo ali organizacija 

20 

Obiski in pomoč na domu (osebna, socialna in pravna pomoč) 2 

Finančna in materialna pomoč ( paketi hrane, ipd.)  3 

Športna in rekreativna dejavnost ( pohodi, ipd.) 2 

Organizacija tečaja, delavnice, okrogle mize, seminarja, 

predavanja, izobraževanja 

2 

Organizacija izleta, ekskurzije 1 

Promocija ( izdaja glasila, biltena) 2 

  

Vlagatelj se lahko na javni razpis prijavi z največ tremi istovrstnimi aktivnostmi ( npr. vlagatelj 

lahko prijavi izvedbo največ treh predavanj, za vsako prejme po dve točki). 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. VSEBINA IN OBSEG OSTALIH PROGRAMOV (PROGRAMI, KI NISO 

OPREDELJENI V OSTALIH RAZPISIH OBČINE GORNJI PETROVCI 

 

 

3. Delovanje društev, ki izvajajo ostale programe Število točk 

Delovanje društev (aktivnosti, da lahko društvo deluje: občni 

zbor,…) 

10 

Za vsakega člana društva iz Občine Gornji Petrovci (do največ 100 

članov) 

1 

 

 

4. Letni program društev, ki izvajajo ostale programe  Število točk 

Organizacija tečaja, delavnice, okrogle mize, seminarja, 

predavanja, izobraževanja, tekmovanja ipd. 

2 

Udeležba na tekmovanju 

(za vsakega člana iz Občine Gornji Petrovci 1 točka) 

1 

Družabno srečanje 2 

Organizacija samostojne javne prireditve na območju Občine 

Gornji Petrovci 

50 

Sodelovanje na javni prireditvi na območju Občine Gornji 

Petrovci, ki ga organizira drugo društvo ali organizacija 

20 

Športna in rekreativna dejavnost (pohodi, ipd.) 2 

Organizacija razstave 2 

Organizacija izleta, ekskurzije 1 

Promocija (izdaja glasila, biltena) 2 

Finančna in materialna pomoč 3 

  

  

  

Vlagatelj se lahko na javni razpis prijavi z največ tremi istovrstnimi aktivnostmi ( npr. vlagatelj 

lahko prijavi izvedbo največ treh predavanj, za vsako prejme po dve točki). 

 

 

 

III. IZRAČUN VREDNOSTI TOČKE 

 

Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena izvajanju letnega programa v 

Občini Gornji Petrovci za posamezno obdobje delovanja društev iz tega pravilnika. Vrednost točke 

se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev določenim za posamezno vsebino in skupnim 

seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis prejeli izvajalci posamezne vsebine. 

Pripadajoča sredstva izvajalca za posamezno vsebino se izračunajo kot zmnožek števila 

pridobljenih točk in vrednostjo točke. 


