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1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov: 

- ki vplivajo na povečanje kulturne osveščenosti v Občini Rogatec – kulturnih prireditev in 
obeležitev praznikov, svetovnih in mednarodnih dni ter prireditev, ki pomembno prispevajo k 
ohranjanju kulturne in naravne dediščine, 

- ki vplivajo na turistično promocijo, turistični razvoj občine in povečanje turističnega obiska 
Občine Rogatec, 

- ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in 
medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja, 
preprečevanje različnih oblik odvisnosti in neformalno učenje v Občini Rogatec (mladinsko 
delo, aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov v Občini Rogatec,…), 

- invalidskih, humanitarnih društev in društev ter zavodov s področja sociale, ki vplivajo na 
psihosocialno stanje in vključenost v družbeno okolje uporabnikov,  

- generacijskih združenj – društev upokojencev, 

- stanovskih in borčevskih ter veteranskih organizacij. 
 
2. UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje programov ter projektov na področju družbenih 
dejavnosti imajo naslednji nosilci oziroma izvajalci: 

- društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

- društva s področja turizma, 
- upokojenska društva, 

- veteranska društva, 

- mladinska društva, 
- invalidska društva, 

- druga društva, organizacije  

- ter zasebni zavodi, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, 

- da delujejo najmanj eno leto,  

- da imajo bodisi sedež v Občini Rogatec, bodisi imajo člane ali uporabnike, ki so občani Občine 
Rogatec, 

- da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kot to določa področna 
zakonodaja, 

- da v tekočem letu izvedejo oziroma sodelujejo pri izvedbi najmanj enega projekta v Občini 
Rogatec, z izjemo prijaviteljev, ki nimajo sedeža v Občini Rogatec. 
 

3. VIŠINA IN PORABA SREDSTEV  
Okvirna višina razpisanih sredstev: 
  

PODROČJE PROGRAMI – REDNA 
DEJAVNOST 

PROJEKTI 

kulturne dejavnosti 11.000,00 EUR               4.000,00 EUR 

turizem in promocija 5.000,00 EUR 10.000,00 EUR 

mladi 500,00 EUR 1.500,00 EUR 

sociala, invalidske in 
humanitarne organizacije 

4.500,00 EUR 500,00 EUR 

upokojenska društva 1.900,00 EUR 100,00 EUR 

veteranske organizacije 700,00 EUR 100,00 EUR 

 
Odobrena proračunska sredstva morajo  biti porabljena v proračunskem letu 2023, in sicer na način, ki 
velja za ravnanje s proračunskimi sredstvi ter v skladu s pogodbo. 
 
4. MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV 
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo merila in kriteriji, ki so sestavni del Pravilnika in so priloga 
razpisne dokumentacije. 
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5. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Prijavo morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: OBČINA 
ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252  Rogatec, do vključno torka, 11. aprila 2023. Prijava mora biti 
podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 2023 – NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa naziv in 
naslov prijavitelja. 
 
6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE PRIJAVITELJEV 
Razpisna dokumentacija je od 10.3.2023 do 11.4.2023 na voljo na spletni strani Občine Rogatec:  
http://obcina.rogatec.si/. Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi na Občini Rogatec, Pot k 
ribniku 4, Rogatec.  
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na naslovu: OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 
Rogatec, tel. 03/812-10-00 (Maja Kampoš Čuček, e-mail: maja.kampos@rogatec.si). 
 
7. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
Odpiranje prijav bo 17. aprila 2023, ob 8. uri, v prostorih Občine Rogatec. Odpiranje prejetih vlog ni 
javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja 
prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ter projektov na 
področju družbenih dejavnosti v letu 2023.  
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OBRAZCI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za popolno prijavo je potrebno predložiti izpolnjene obrazce: Obrazec 1 s priloženimi 
obveznimi prilogami, Obrazec 2 in Obrazec 3*  
*za prijavitelje, ki nimajo sedeža v Občini Rogatec Obrazec 3 ni obvezen 
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          Obrazec 1 
 

Podatki o prijavitelju  

 

Naziv:  

Naslov (sedež):  

Matična številka:  

ID za DDV (DŠ):  

Številka trans. 
računa: 

 

Odgovorna oseba:  

Kontaktna oseba:  

 

Telefon:  

Faks:  

Elektronski naslov:  

 

Število članov/uporabnikov  iz 
Občine Rogatec: 

 

Število vseh članov:  

 
IZJAVA 

 
Odgovorna oseba v imenu zgoraj navedenega prijavitelja-izvajalca programov in projektov na področju 
družbenih dejavnosti v Občini Rogatec izjavljam: 

 da so zagotovljeni materialni, kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev programov in 
projektov, ki jih prijavljamo na razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na 
področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023, 

 aktivno delujemo najmanj eno leto pred objavo razpisa, 

 imamo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo (za društva), 

 vodimo evidenco o opravljenih vajah in nastopih (za kulturna društva),  

 imamo potrjen program s strani upravnega organa (za društva). 
 

S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tej prijavi, ustrezajo 
dejanskemu stanju in da bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa dokazila dostavili.  
 
 
Kraj in datum:                                                        Ime in priimek odgovorne osebe prijavitelja: 
                                                  žig  
                                                                                
                                                                                           Podpis: 
 
 
 
 

OBVEZNE PRILOGE OBRAZCA 1*  

 
1. Evidenca o članstvu (iz katere mora biti razviden najmanj podatek o številu članov in imenski 

seznam članov iz občine Rogatec) 
2. Letno poročilo o delu in finančno poročilo izvajalca za leto 2022 
3. Program dela za leto 2023 in finančni načrt za leto 2023 
 
*Dokumente pod točko 1, 2, in 3  priložite k Obrazcu 1  
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Obrazec 2 
 

A. Podatki o izvajanju in vsebini programa – redne dejavnosti prijavitelja  

 
 
OPIS PROGRAMA - REDNE DEJAVNOSTI (navedite vsebino, izvajalce, namen in cilje, potek 
izvajanja - urnik vaj -  za vsako posamezno sekcijo oziroma program posebej (samo kulturna društva), 
finančni načrt izvedbe ter obkrožite odgovore na dodatno postavljena vprašanja) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
URNIK IZVAJANJA PROGRAMA ____________________ (izpolnijo samo kulturna društva): 
 

Dan: 
Termin (od : do) 

PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

        

        

        

        

        

 

Število tednov v letu 2023, ko se bo program 
izvajal: 

 Število ur 
na teden: 

 

Prostor izvajanja programa:  
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FINANČNI NAČRT IZVEDBE PROGRAMA _________________________: 
 

PRIČAKOVANI ODHODKI ZNESEK V 
EUR 

PRIČAKOVANI PRIHODKI ZNESEK V 
EUR 

%prih. 

     Lastna sredstva (članarina…)   

  Sredstva sponzorjev, donatorjev   

  Druga javna sredstva   

  Ostala sredstva (opis)   

  Pričakovana sredstva 
sofinanciranja Občine Rogatec 

  

     

SKUPAJ    100 

* Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek pričakovanih odhodkov in skupni 
znesek pričakovanih prihodkov se morata ujemati! 
 

 
URNIK IZVAJANJA PROGRAMA ____________________ (izpolnijo samo kulturna društva): 
 

Dan: 
Termin (od : do) 

PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

        

        

        

        

        

 

Število tednov v letu 2023, ko se bo program 
izvajal: 

 Število ur 
na teden: 

 

Prostor izvajanja programa:  

 
 
 
FINANČNI NAČRT IZVEDBE PROGRAMA _________________________: 
 

PRIČAKOVANI ODHODKI ZNESEK V 
EUR 

PRIČAKOVANI PRIHODKI ZNESEK V 
EUR 

%prih. 

     Lastna sredstva (članarina…)   

  Sredstva sponzorjev, donatorjev   

  Druga javna sredstva   

  Ostala sredstva (opis)   

  Pričakovana sredstva 
sofinanciranja Občine Rogatec 

  

     

SKUPAJ    100 

* Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek pričakovanih odhodkov in skupni 
znesek pričakovanih prihodkov se morata ujemati! 
 

 
Ali v letu 2023 praznujete okroglo obletnico? 
-          Ne. 
-          Da  in sicer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, nad 70 let. 
 
Ali za prostor, v katerem izvajate svojo dejavnost plačujete najemnino ali uporabnino? 
 -          Ne. 
 -          Da. 
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Ali za izvajanje svoje dejavnosti plačujete mentorja, vaditelja oziroma drugega strokovnjaka?  
 -          Ne. 
 -          Da. 
 
Ali imate najmanj  70 odstotkov članov v starostnem obdobju od 15 - 29 let?  
-          Ne. 
-          Da. 
 
 
 
 
Kraj in datum:                                                        Ime in priimek odgovorne osebe prijavitelja: 
                                                  žig  
                                                                                
                                                                                           Podpis: 
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Obrazec 3 
 

B. Podatki o izvedbi prireditve oziroma projekta  

 
NAZIV PRIREDITVE – PROJEKTA:…………………………………………..…………………………. 
 
TERMIN IZVEDBE:……………………………………………………………………………………………... 
 
LOKACIJA IZVEDBE:…………………………………………………………………………………………….
  
 
OPIS PRIREDITVE - PROJEKTA (opredelite vsebino, izvajalce, potek izvajanja in aktivnosti, namen in 
cilje, ciljne skupine, finančni načrt ter obkrožite odgovore na dodatno postavljena vprašanja) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
FINANČNI NAČRT IZVEDBE PROJEKTA: 
 

PRIČAKOVANI ODHODKI ZNESEK V 
EUR 

PRIČAKOVANI PRIHODKI ZNESEK V 
EUR 

%prih. 

     Lastna sredstva    

  Sredstva sponzorjev, donatorjev   

  Druga javna sredstva   

  Ostala sredstva (opis)   

  Pričakovana sredstva 
sofinanciranja Občine Rogatec 

  

     

SKUPAJ    100 

* Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek pričakovanih odhodkov in skupni 
znesek pričakovanih prihodkov se morata ujemati! 
 
Ali se na projekt prijavljate kot sodelujoči? 
-          Ne. 
-          Da   ______________________________(vpišite naziv nosilca prijavljenega projekta). 
 
Ali bo/ste prijavljen projekt organizirali in izvedli samostojno oziroma ste nosilec le-tega? 
-          Ne. 
-          Da. 
 
Ali bo/ste prijavljen projekt organizirali in izvedli s pomočjo drugih prijaviteljev? 
-          Ne. 
-          Da in sicer bodo/so sodelovali (navedite sodelujoče ostale prijavitelje): 
           ____________________________, 
           ____________________________, 
           ____________________________, 
           ____________________________, 
           ____________________________, 
           ____________________________. 
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Ali je prijavljen projekt namenjen določeni ciljni skupini? 
-          Ne. 
-          Da in sicer (obkrožite): 
            a) starejšim občanom (nad 65 let), 
            b) mladim (od 15 do 29 let), 
            c) otrokom (do 15 let). 
 
Ali se projekt izvaja tradicionalno (zaporedoma in neprekinjeno najmanj 3 leta)? 
-          Ne. 
-          Da. 
 
 
 
Kraj in datum:                                                        Ime in priimek odgovorne osebe prijavitelja: 
                                                  žig  
                                                                                
                                                                                           Podpis: 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Obrazec 3 se za vsak prijavljeni projekt izpolni POSEBEJ 
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PRILOGA 
Vzorec pogodbe 
 

OBČINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4, 3252 ROGATEC, Davčna št.: SI47348429, ki jo zastopa 
župan Martin Mikolič, v nadaljnjem besedilu Občina, 

in 
___________________________, s sedežem ______________________, ______________, Davčna 
št.: __________________, ki ga zastopa __________________,  v nadaljnjem besedilu izvajalec, 
 

skleneta 
 

POGODBO  št. _____________ 
 

O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V OBČINI ROGATEC V LETU 2023 

 
1. člen 

Ta pogodba se sklepa na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter 
projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 
65/21 in 24/22; v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023 (Uradni 
list RS, št. 28/23), javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju 
družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 in dokončnega sklepa, št.: 
__________________________________, z dne ________________. 
 

2. člen 
Predmet pogodbe je sofinanciranje: 
 

A) REDNE DEJAVNOSTI 
 

ŠTEVILO TOČK VREDNOST TOČKE (EUR) DODELJENA SREDSTVA (EUR) 

   

Dodeljena sredstva se črpajo s proračunske postavke: ___________________________________: 
(»441811 Programi kulture – JR«»441430 Programi tur. društva in ostalih društev – JR«»441816 
Programi mladih«»441815 Programi invalidskih organizacij-hum.društev – JR«»441813 Programi 
društev upokojencev – JR«»441812 Programi veteranov, borcev – JR«). 
 

B) IZVEDBE OZIROMA SODELOVANJA NA PRIREDITVI(AH), PROJEKTU(IH)  
 

NAZIV 
PRIREDITVE/PROJEKTA 

ŠTEVILO TOČK VREDNOST TOČKE 
(EUR) 

DODELJENA 
SREDSTVA (EUR) 

    

    

    

SKUPAJ    

Dodeljena sredstva se črpajo s proračunske postavke: _______________________________ 
(»441861 Kulturne prireditve in projekti«»441460 Projekti na področju turizma in promocije – 
JR«»441866 Projekti za otroke in mladino – JR«»441865 Projekti invalidskih organizacij-hum.društev 
– JR«»441863 Projekti društev upokojencev – JR«»441862 Projekti veteranov, borcev – JR«). 
 
Sredstva so navedena v najvišjem možnem obsegu, ki jih bo izvajalec lahko prejel le v primeru, da bo 
predmet pogodbe, ki ga občina sofinancira, v letu  2023 v celoti tudi izvedel. 
  
Na podlagi navedenega v prejšnjem odstavku pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec prejel 
sredstva za dejansko izveden obseg dejavnosti, v sorazmerni višini glede na dodeljeni obseg 
sredstev. 

3. člen 
Za izvedbo v prejšnjem členu navedenih dejavnosti bo Občina na TRR izvajalca št.: ______________   
do konca leta 2023 nakazala pripadajoča finančna sredstva, in sicer v roku 15 dni od predložitve 
zahtevka, kateremu bodo priložena ustrezna dokazila o izvedbi.  
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Zadnji rok za oddajo zahtevka za nakazilo, skupaj z dokazili o izvedbi, je 15.12.2023. 
 

4. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi, izvajal v skladu z 
njihovo vsebino, strokovno doktrino in v smislu namenske ter racionalne porabe proračunskih 
sredstev. Rok za izvedbo programov in projektov je 31. december 2023.   

5. člen 
Izvajalec se ob izvedbi prireditve zavezuje: 

- izobesiti občinsko zastavo, kjer je to mogoče, 
- v vseh objavah in na sami prireditvi objavljati Občino kot sofinancerja projekta. 

 
6. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo Občini dovolil vpogled v finančno poslovanje in omogočil preverjanje 
namenskosti porabe nakazanih finančnih sredstev za dejavnosti v letu 2023. 
 
Občina ima pravico, izvajalec pa ji izrecno dovoljuje: 

- izvajati nadzor nad dogovorjenim obsegom izvedenih dejavnosti,  
- izvajati nadzor nad namensko porabo sredstev, 
- zahtevati in pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje pogodbenih obveznosti. 

 
7. člen 

V skladu z 11. členom Pravilnika je izvajalec dolžan povrniti neupravičeno pridobljena oziroma 
nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od 
dneva nakazila do dneva vračila sredstev, v primeru, ko se ugotovi:  

da je izvajalec dejavnosti za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;  

da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;  

da izvajalec ni ravnal v skladu s pogodbo oz. ni izpolnil pogodbenih obveznosti; 

da je prišlo do drugih nepravilnosti pri porabi sredstev. 
 
Prav tako izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, 
ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu. 
 

8. člen 
Za realizacijo pogodbe je s strani Občine zadolžena Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I, s strani 
izvajalca pa ______________________. 

9. člen 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so 
pomembna za izvajanje te pogodbe. Izvajalec mora najkasneje do 1.4. naslednjega leta, oziroma ob 
prijavi na razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v 
Občini Rogatec v letu 2024, Občini predložiti natančno vsebinsko poročilo o izvajanju posameznega(ih) 
programa(ov) oziroma projekta(ov) in finančno poročilo, ki vsebuje računovodske izkaze s pojasnili, o 
delu izvajalca za preteklo leto. 

10. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru 
pa je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah. 
 

11. člen 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih dobita izvajalec in Občina po en izvod. 
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki. 
 
Rogatec, dne_________________    Rogatec, dne _______________ 
 
                          

 
IZVAJALEC:                                                     

  
OBČINA ROGATEC 

  Martin Mikolič 
  Župan 
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Izvleček iz Pravilnika 
 
Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov društev in zavodov na področju 
družbenih dejavnosti v Občini Rogatec 

 

 A) REDNA DEJAVNOST (program):  

 KRITERIJ, MERILO ŠT. TOČK PO PRAVILNIKU 

1.1. Prijavitelj programa oziroma projekta ima sedež v Občini 
Rogatec 

50 

1.2. Prijavitelj programa oziroma projekta ima člane ali 
uporabnike, ki so občani Občine Rogatec  

20 

2. Število članov (uporabnikov) prijavitelja programa iz Občine 
Rogatec 

- do vključno 50 članov (uporabnikov) 

 
 

5 točk/člana (uporabnika) 
 

 
 
3. 

      -     nad 50 članov (uporabnikov)  
 
Praznovanje okrogle obletnice 

250 + dodatna 1 točka za vsakega 
nadaljnjega člana (uporabnika) 

 -          10 let 10 

 -          20, 30 in 40 let 20 

 -          50, 60, 70 30 

 -          nad 70 let 40 

4. Prijavitelj plačuje najemnino ali uporabnino za prostor, v 
katerem izvaja svojo dejavnost 

 

  -          Ne  0 

  -          Da 50 

5. Prijavitelj za izvajanje svoje dejavnosti plačuje mentorja(e), 
vaditelja(e) oziroma drugega strokovnjaka.  

 

  -          Ne 0 

  -          Da  50 

6. Finančna konstrukcija  

  -         od 71 do 100 odstotkov proračunskih sredstev, 0 

  -         od 51 do 70 odstotkov proračunskih sredstev, 20 

  -         od 31 do 50 odstotkov proračunskih sredstev, 40 

  -         do 30 odstotkov proračunskih sredstev. 60 

 Dodatno za društva s področja kulture  

7. Program 
Maksimalno število priznanih vaj na leto: 

- Pevski zbor, vokalna skupina……………………50 
- Folklora……………………………………………..50 
- Instrumentalna zasedba………………………….50 
- Likovna, kiparska, fotografska skupina…………15 
- Recitacijska, literarna skupina………………...…10 
- Gledališka, lutkovna skupina……………………..30 

(Priznana vaja šteje dve šolski uri (90 minut). Ena vaja je 
ovrednotena z 10 točkami.) 
 
 
 

 
 

500 
500 
500 
150 
100 
300 

 Dodatno za mladinska društva                                                                           

8. prijavitelj ima  70 odstotkov članov v starostnem obdobju od 50 
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15 - 29 let  

 B) IZVEDBA PRIREDITVE OZIROMA PROJEKTA  

 KRITERIJ, MERILO ŠT. TOČK PO PRAVILNIKU 

1. Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga v celoti organizira in 
izvede prijavitelj: 

 

  -          krajevni nivo, 50 

 -          občinski nivo, 70 

  -          medobčinski in regionalni nivo, 100 

  -          državni nivo, 150 

  -          mednarodni - meddržavni nivo. 200 

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

 

  -          krajevni nivo, 70 

  -          občinski nivo, 110 

  -          medobčinski in regionalni nivo, 160 

  -          državni nivo, 230 

  -          mednarodni - meddržavni nivo. 300 

 
1.2. Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga izvede prijavitelj v 

sodelovanju z drugimi izvajalci: 

 

  -          sodelovanje 1 do 3 društev, 20 

  -          sodelovanje 4 in več društev. 40 

1.3. Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga izvede prijavitelj v 
sodelovanju z drugimi izvajalci za določene ciljne skupine: 

 

  -          starejši občani (nad 65 let), 30 

  -          mladi (od 15 do 29 let), 30 

  -          otroci (do 15 let) 30 

 
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, 10 

  -         projekt se izvaja tradicionalno (zaporedoma in 
neprekinjeno najmanj 3 leta) 

30 

7. Finančna konstrukcija:  

  -         od 71 do 100 odstotkov proračunskih sredstev, 0 

  -         od 51 do 70 odstotkov proračunskih sredstev, 20 

  -         od 31 do 50 odstotkov proračunskih sredstev, 40 

  -         do 30 odstotkov proračunskih sredstev. 60 

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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