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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 – 

ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je 

župan Občine Postojna sprejel naslednja 

 

NAVODILA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV/PROJEKTOV  S 

PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI POSTOJNA  

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Navodila določajo pogoje za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih 

dejavnosti v občini Postojna (v nadaljevanju: navodila) za področja: 

1. LJUBITELJSKA KULTURA 

2. TURIZEM 

3. MLADI 

4. POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO 

5. HUMANITARNOST, SOCIALA, ZDRAVSTVO 

6. DRUGI PROGRAMI. 

 

2. člen 

 

Ta navodila določajo: 

- postopek dodeljevanja finančnih sredstev,  

- pogoje za sodelovanje v postopku javnega razpisa, 

- dokumentacijo, ki se uporablja v postopku,  

- postopek vrednotenja programov/projektov. 

 

 

II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  

 

3.  člen 

 

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje programov/projektov na 

področju družbenih dejavnosti poteka po naslednjem zaporedju: 

- priprava in objava javnega razpisa, 

- zbiranje vlog vlagateljev programov, 

- vrednotenje programov  skladno z merili, 

- izdaja sklepov o vrednotenju vlog, 

- obravnava pritožb vlagateljev, 

- sklepanje pogodb, 

- izplačilo sredstev in spremljanje izvajanja pogodb ter namenskega koriščenja sredstev 

iz proračuna, 

- obravnava poročil o izvedenih programih/projektih. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
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4. člen 

 

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni 

rok določi župan. 

 

Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.  

 

 

III. PRISTOJNOSTI PRI VODENJU RAZPISNEGA POSTOPKA 

 
Vodenje in izvedba javnega razpisa 

 

5. člen 

 

Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava, posamezne naloge v postopku pa opravljata 

administrativna komisija in strokovna komisija. 

 

6. člen 

 

Naloge administrativne komisije so: 

- odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis, 

- ugotavljanje formalne popolnosti vlog, 

- priprava seznama pomanjkljivosti vlog, na podlagi katerega se pošljejo zahteve za 

dopolnitev, 

- pošiljanje zahtev za dopolnitev formalno nepopolnih vlog, 

- sestavljanje zapisnikov sej. 

 

7. člen 

 

Administrativno komisijo, ki šteje tri člane, imenuje  župan izmed uslužbencev občinske 

uprave. 

 

8. člen 

 

Naloge strokovne komisije so: 

- ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih prijaviteljev, 

- priprava poročila o ocenjevanju in predloga za sofinanciranje. 

 

9. člen 

 

Strokovna komisija je sestavljena iz 7 članov, od  katerih sta dva člana imenovana s  strani 

občinske uprave. Strokovno komisijo s sklepom imenuje župan, pri čemer zunanje člane 

imenuje na predlog nevladnih organizacij. 

 

10. člen 

 

V postopku izvedbe javnega razpisa se zagotavlja nepristranskost vseh oseb, ki na kakršenkoli 

način sodelujejo v razpisnem postopku. 
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Pred začetkom opravljanja nalog v zvezi  z izvedbo posameznega javnega razpisa mora vsak 

član razpisne komisije podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti. 

 

IV. JAVNI RAZPIS 
 

11. člen 

 

Objava javnega razpisa mora vsebovati:  

- ime in sedež občine,  

- predmet javnega razpisa, 

- izvajalce, ki se lahko prijavijo na razpis, 

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji programov/projektov, 

- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, 

- kriterije, po katerih se bo posamezni program/projekt vrednotil, 

- kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo 

razpisno dokumentacijo, 

- rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis, 

- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa, 

- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva. 

 

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni  strani Občine Postojna www.postojna.si. 

 

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Postojna. Obvestilo o objavi javnega razpisa se 

v času trajanja razpisa praviloma objavi v občinskem časopisu, lahko pa tudi na druge načine. 

 

 

12. člen 

 

Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki vlagateljem omogočajo 

izdelavo popolne vloge. 

 

 

 

13. člen 

 

Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati: 

- podatke o vlagatelju, 

- navedbo programa/projekta, za katerega vlagatelj kandidira, 

- opis načrtovanega programa/projekta, 

- druge zahtevane  podatke in priloge iz razpisne dokumentacije. 

 

 

14. člen 

 

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: http://www.postojna.si ter v 

tiskani obliki poslana na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Vloga, 

ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana in je komisija 

ne obravnava.  

http://www.postojna.si/
http://www.postojna.si/objave/58
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Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. 

Predložena mora biti v zaprti kuverti z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, 

naslovom vlagatelja in s pripisom »NE ODPIRAJ«. Vloge se označijo po času prejema, s 

čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in njihove obravnave. Vlagatelji morajo svojo vlogo 

podati na razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo obrazci. 

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.  

 

15. člen 

 

Po preteku razpisnega roka administrativna komisija odpre prispele in pravilno označene 

vloge po vrstnem redu, kot so bile predložene ter ugotovi njihovo popolnost. Vlagatelji, ki v 

predpisanem roku oddajo formalno nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od 

prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. Vlog, ki v postavljenem roku ne bodo 

dopolnjene, nepravočasnih vlog ali vloženih s strani neupravičene osebe, komisija ne 

obravnava in predlaga občinski upravi, da jih zavrže.  

 

 

Vrednotenje vlog 

 

16. člen 

 

Ocenjevanje vseh popolnih vlog vlagateljev izvede strokovna komisija na podlagi meril in 

kriterijev, ki so priloga teh navodil. 

 

V kolikor vlagatelji ne priložijo zahtevane priloge za posamezno merilo, se točkovanje ne 

opravi.  

 

Ne glede na določbe in merila razpisa ima župan pravico do podpore posameznim 

programom/projektom iz tako imenovane županove kvote, ki znaša 10 % razpisanih sredstev 

na posameznem področju.  

 

17. člen 

 

Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske 

uprave  s sklepom. Priloga sklepa je ocenjevalni list iz katerega je razvidno vrednotenje 

prijave na osnovi kriterijev. 

 

Zoper sklep je v roku 15 dni po vročitvi možna pritožba, o kateri bo odločal župan. Zoper 

županovo odločbo ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.  

 

 

Sofinanciranje programov 

 

18. člen 

 

Občinska proračunska sredstva morajo biti pod enakimi pogoji dostopna vsem, ki kandidirajo 

na javnem razpisu, vendar njihove prijavljene vsebine ne morejo biti predmet drugih razpisnih 

področij v Občini Postojna oziroma niso prejeli sredstev iz proračuna v ta namen. 
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Obseg oz. višino sofinanciranja programa/projektov po posameznem področju določi občinski 

svet s vsakoletnim proračunom.  

 

Programi/projekti  se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu občine.  

 

Pogodbe 

 

19. člen 

 

Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju –

programov/projektov.  

 

Obvezne sestavine pogodbe med občino in prijaviteljem na razpis so: 

 

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik), 

- predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv in vsebino programa/projektov, 

- čas realizacije dejavnosti, 

- obseg, roke in način zagotavljanja sredstev občine,  

- višina dodeljenih sredstev, ki so predmet sofinanciranja, 

- rok, do katerega lahko izvajalec koristi finančna sredstva, 

- rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programa/projekta in namenski 

porabi sredstev, 

- navedbo elementov zahtevka za izplačilo, 

- način nadzora nad zakonito in namensko porabo, 

- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko, 

- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni 

predmeta pogodbe, 

- določilo, da mora izvajalec občino sproti obveščati o spremembah, ki lahko vplivajo 

na izpolnitev pogodbenih obveznosti, 

- zahtevo o navajanju Občine Postojna kot sofinancerja, 

- zahtevo po objavi dogodkov na portalu nevladnih organizacij, 

- datum podpisa, podpis in žig, če je izvajalec pravna oseba. 

 

20. člen 

 

Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od prejema, se 

šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju progama/projekta.  

 

21. člen 

 

Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev 

programov/projektov, ki so prejeli javna sredstva in nadzor nad namensko porabo sredstev. 

 

 

22. člen 

 

Izvajalci programov/projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe/projekte v skladu s 

temi navodili in dodeljena sredstva porabiti le za namene, opredeljene v pogodbi. 
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V kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca programa/projektov, se 

sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun  

skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Če izvajalec sredstev ne vrne v določenem roku, se 

izvede postopek izterjave. 

 

Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu 

občine v prihodnjem letu. 

 

23. člen 

 

Če sredstva ob izvedbi javnega razpisa po sklenjenih pogodbah ostanejo neporabljena oz. 

društva ne realizirajo prijavljenih programov/projektov, župan ta sredstva lahko s posebnim 

sklepom razporedi med prijavitelje, katerih obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o 

sofinanciranju. 

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

24. člen 

 

Ta navodila pričnejo veljati z dnem podpisa župana. 

 

 

 

Številka: 410-8/2016-3 

Datum:   24. 1. 2018  

 

 

          Igor Marentič 

               ŽUPAN 
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MERILA IN KRITERIJI  

(Priloga k Navodilom o sofinanciranju programov/projektov s področja družbenih dejavnosti 

v občini Postojna) 

 

 

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi 

razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk. 

 

 

1. LJUBITELJSKA KULTURA 

 

Upravičenci za sofinanciranje: 

kulturna društva in njihove zveze, s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na 

področju ljubiteljske kulture, katerih programi potekajo redno, organizirano in ustrezno 

strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko, oziroma v strnjenih oblikah vsaj devet mesecev v 

posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati vadbe predstavljeni enkrat letno 

na samostojnem koncertu, javni prireditvi, uprizoritvi, razstavi oz. projekciji, ki lahko 

združuje več skupin v okviru društva. 

 

Sofinancira se en (1) program. V posameznem programu se sofinancira največ 5 skupin, ki na 

razpisu sodelujejo z eno prijavo.  

 

 MERILO ŠT. TOČK MAX 

TOČK 

% 

     

 OCENA ORGANIZACIJE IN DEJAVNOSTI  1125 18,4% 

     

1 PROSTORSKE MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE 

PROGRAMA  

 200 3,3% 

 plačevanje najemnine 200   

     

2 STATUS ORGANIZACIJE, KI DELUJE V 

JAVNEM INTERESU 

 200 3,3% 

 pridobljen status na področju kulture 200   

     

3 INOVATIVNOST IN TRAJNOST  200 3,3% 

 prijavljena dejavnost se v  občini vzpostavlja na 

novo  
200   

 prijavljena dejavnost se v občini izvaja manj kot 3 

leta 

100   

 prijavljeno dejavnost prijavitelj izvaja neprekinjeno 

več kot 20 let 

200   

     

4 ZASTOPANOST DEJAVNOSTI V OBČINI 

POSTOJNA 

 300 4,9% 

 prijavljena dejavnost je v občini slabo zastopana (3  

ponudniki na razpisu) 

100   
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 prijavljena dejavnost je v občini zelo slabo zastopana 

(2 ponudnika na razpisu) 

200   

 prijavljena prijavitelj je edini ponudnik dejavnosti na 

razpisu 

300   

     

5 ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV SKUPIN(E) V 

TEKOČEM LETU 

 75 1,2% 

 Upošteva se število članov skupin(e) iz občine Postojna  

na dan prijave na javni razpis, ki redno nastopajo.  

Če prijavitelj prijavlja več skupin, se točke dodeli za 

vsako posamezno skupino. 

Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ 5 skupin. 

   

 A. Instrumenatalne skupine, orkestri    

 od 5 do 15 članov 5   

 od 16 do 30 članov 10   

 nad 31 članov 15   

 B. Pevski zbori    

 do 12 članov pevski zbor nad 12 članov in nad 30 5   

 od 13 do 30 10   

 nad 31 članov 15   

 C. Vokalne  in male  instrumentalne skupine     

 do 3 člani 5   

 od 4 do 6 članov 10   

 nad 6 članov 15   

 D. Folklorne, baletne, mažoretne in plesne 

skupine 

   

 do 7 članov 5   

 od 8-12 članov 10   

 nad 12 članov 15   

 E. Gledališke in lutkovne skupine    

 do 3 člani 5   

 od 4 do 7 članov 10   

 nad 7 članov 15   

 F. Recitacijske in literarne skupine    

 do 3 člani 5   

 od 4 do 7 članov 10   

 nad 7 članov 15   

 G. Etnološka, domoznanska in prosvetna društva 

(upošteva se člane društva) 

   

 do 20 članov 5   

 od 21 do 40 članov 10   

 nad 40 članov 15   

 H. Likovne in fotografske skupine    

 do 8 članov 5   

 od 9 do 15 članov 10   
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 nad 16 članov 15   

 I. Video, filmske in multimedijske skupine    

 do 3 članov 5   

 od 4 do 7 članov 10   

 nad 7 članov 15   

     

6 DELEŽ ČLANOV SKUPIN(E) DO 20 LET  150 2,5% 

 Upošteva se število članov skupin(e) iz občine Postojna  

na dan prijave na javni razpis. 
   

 od 20% do 50% 50   

 od 50% do 80% 100   

 več kot 80% 150   

     

 DELOVANJE V PRETEKLEM LETU  3680 60,3% 

     

7 OCENA ODMEVNOSTI DELOVANJA V 

PRETEKLEM LETU 

 250 4,1% 

 Upoštevajo se prispevki, ki se nanašajo na prijavitelja oz. 

njegovo dejavnost, objavljeni v elektronskih, tiskanih in 

spletnih medijih. Ne upoštevajo se objave na socialnih 

omrežjih,  spletnih straneh, ki niso vpisane v razvid 

medijev in promocijskih tiskovinah. 

   

 1-2 objavi v lokalnih ali regionalnih medijih 10   

 3-5 objav v lokalnih in regionalnih medijih 20   

 več kot 5 objav v lokalnih ali regionalnih medijih 50   

 1-2 objavi v nacionalnih medijih 20   

 3-5  objav v nacionalnih medijih 40   

 več kot 5 objav v nacionalnih medijih 100   

 1 objava v tujih medijih ali spletnih straneh 20   

 2  objavi  v tujih medijih ali spletnih straneh 40   

 več 2 objavi  v tujih medijih ali spletnih straneh 100   

     

8 ŠTEVILO NASTOPOV V PRETEKLEM LETU 

V OBČINI POSTOJNA 

 

 

320 5,2% 

 Prizna se največ 8 nastopov, ne upoštevajo se nastopi na 

prireditvah Občine Postojna. 
   

 za vsak nastop 40   

     

9 ŠTEVILO NASTOPOV V  PRETEKLEM LETU  

IZVEN OBMOČJA OBČ. POSTOJNA (V 

SLOVENIJI) 

 480 7,9% 

 Prizna se največ 8 nastopov.    

 za vsak nastop 60   

     

10 ŠTEVILO NASTOPOV V  PRETEKLEM LETU  

V TUJINI 

 800 13,1% 

 Prizna se največ 8 nastopov.    
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 za vsak nastop 100   

     

11 SODELOVANJE NA PRIREDITVI V 

ORGANIZACIJI OBČINE POSTOJNA V 

PRETEKLEM LETU 

 180 3,0% 

 Upoštevajo se največ 3 nastopi, ti nastopi se odštejejo od 

kriterija "Število nastopov v preteklem letu v  

občini Postojna". 

   

 za vsako udeležbo v preteklem letu 60   

     

12 IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE V 

PRETEKLEM LETU (iz dejavnosti prijavitelja) 

 150 2,5% 

 enodnevno izobraževanje (prizna 1 udeležba) 50   

 dvodnevno ali večdnevno izobraževanje (prizna 1 

udeležba) 

100   

     

13 PRIJAVE NA DRUGE RAZPISE V 

PRETEKLEM LETU 

 300 4,9% 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo 

razpisovalec sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki 

so zavržene kot nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne 

štejejo. Dokazilo je sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

 sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 100   

 sprejeta prijava na evropske ali meddržavne pozive 

in razpise 

200   

     

14 RAZPOREDITEV PO NIVOJU DELOVANJA V 

PRETEKLEM LETU 

 

 

300 4,9% 

 Oceno poda JSKD.    

 regionalna raven 100   

 državna raven 200   

 mednarodna raven 300   

     

15 PREJETE NAGRADE NA TEKMOVANJIH V 

PRETEKLEM LETU 

 900 14,7% 

 Upošteva se največ 3 nagrade. 

Referenčna tekmovanja se opredelijo po oceni JSKD. 

Za nagrade in priznanja, ki jih kot del skupine prejme 

posameznik, se dodeli 50% točk. 

Za nereferenčna tekmovanja se dodeli 30% točk. 

   

 doseženo 1., 2. ali 3. mesto oz. zlato, srebrno ali 

bronasto priznanje oz. ustrezna primerljiva nagrada  

   

 mednarodna tekmovanja 300, 200, 

100 

  

 državna tekmovanja 150, 100, 

50 

  

 regionalna tekmovanja 60, 40, 20   
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 PROGRAM  1150 18,8% 

     

16 NAČRTOVANA IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ 

ZA DRUGO  JAVNOST 

 

 

250 4,1% 

 Upošteva se izvedba največ 5 izobraževanj. Priznajo se  

izobraževanja s področja prijavljene dejavnosti, ki jih v 

okviru prijavitelja izvajajo člani ali zunanji izvajalci za 

širšo javnost, ne le za lastne člane. 

   

 vsako brezplačno izobraževanje 50   

     

17 UMETNIŠKI VODJA  500 8,2% 

 Točke se dodelijo za vsako posamezno prijavljeno 

skupino. 
   

 umetniški vodja (akadem.izob. max.točk, za ostale 

po oceni komisije na podlagi priloženih referenc) 

100   

     

18 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME 

ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI  (oprema, 

kostumi, instrumenti, …) 

 400 6,6% 

 Priznajo se  le tista osnovna sredstva in oprema, ki so 

nujno potrebni za izvajanje prijavljene dejavnosti 

(kostumi, glasbenio inštrumenti, oprema za 

fotografiranje, notna stojala...). O upravičenosti nakupa 

odloča strokovna komisija. 

   

 upravičen nakup v vrednosti od 300 do 1000 EUR 200   

 upravičen nakup  v vrednosti od 1001 do 2000 EUR 300   

 upravičen nakup v vrednosti nad 2001 EUR 400   

     

 FINANCIRANJE  150 2,5% 

     

19 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA  150 2,5% 

 prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

50   

 prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

100   

 prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih 

virov 

150   

  SKUPAJ 6105 100,0% 

 



Občina Postojna 

 - 12 - 

 

2. TURIZEM  

 

Upravičenci za sofinanciranje: 

turistična društva, zveze društev, s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na 

področju turizma v občini Postojna.  

 

Sofinancira se en (1) program. 

 

 MERILO ŠT. 

TOČK 

MAX 

TOČK 

% 

     

 OCENA ORGANIZACIJE  690 12,0% 

     

1 PROSTORSKE MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE 

PROGRAMA  

 200 3,5% 

 plačevanje najemnine 200   

     

2 STATUS ORGANIZACIJE, KI DELUJE V 

JAVNEM INTERESU 

 200 3,5% 

 pridobljen status organizacije v javnem interesu na 

področju turizma 

200   

     

3 ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZ.  

IZVAJALCEV PROGRAMA V TEKOČEM 

LETU 

 200 3,5% 

 Upošteva se število aktivnih članov oz izvajalcev iz 

občine Postojna  na dan prijave na javni razpis. 
   

 od 11 do 30 50   

 od 31 do 50 100   

 od 51 do 80 150   

 nad 81 200   

     

4 DELEŽ AKTIVNIH ČLANOV OZ. 

IZVAJALCEV PROGRAMA DO 20 LET 

 90 1,6% 

 Upošteva se število aktivnih članov oz izvajalcev iz 

občine Postojna  na dan prijave na javni razpis. 
   

 od 20% do 50% 30   

 od 50% do 80% 60   

 več kot 80% 90   

     

 DELOVANJE V PRETEKLEM LETU  2640 46,1% 

     

5 SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV PRI 

IZVEDBI PROGRAMA V PRETEKLEM LETU 

  300 5,2% 

  od 100 do 300 prostovoljskih ur 60     
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  od 301 do 600 prostovoljskih ur 120     

  od 601 do 1200 prostovoljskih ur 180     

  od 1201 do 1500 prostovoljskih ur 240     

  nad 1500 prostovoljskih ur 300     

     

6 OCENA ODMEVNOSTI DELOVANJA V 

PRETEKLEM LETU 

 200 3,5% 

 Upoštevajo se prispevki, ki se nanašajo na prijavitelja oz. 

njegovo dejavnost, objavljeni v elektronskih, tiskanih in 

spletnih medijih. Ne upoštevajo se objave na socialnih 

omrežjih,  spletnih straneh, ki niso vpisane v razvid 

medijev in promocijskih tiskovinah. 

   

 1-2 objavi v lokalnih ali regionalnih medijih 10   

 3-5 objav v lokalnih in regionalnih medijih 20   

 več kot 5 objav v lokalnih ali regionalnih medijih 50   

 1-2 objavi v nacionalnih medijih 20   

 3-5  objav v nacionalnih medijih 40   

 več kot 5 objav v nacionalnih medijih 100   

 1 objava v tujih medijih ali spletnih straneh 20   

 2  objavi  v tujih medijih ali spletnih straneh 40   

 več kot 2 objavi  v tujih medijih ali spletnih straneh 100   

     

7 IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE V 

PRETEKLEM LETU (iz dejavnosti prijavitelja) 

 150 2,6% 

 enodnevno izobraževanje (prizna 1 udeležba) 50   

 dvodnevno ali večdnevno izobraževanje (prizna 1 

udeležba) 

100   

     

8 ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA 

TURISTIČNIH, ETNOGRAFSKIH, 

ETNOLOŠKIH IN PROMOCIJSKIH 

PRIREDITEV V PRETEKLEM LETU 

 450 7,9% 

 Prizna se največ 5 prireditev po kriteriju. Prizna se le 

tiste prireditve, ki jih občina ni sofinancirala prek drugih 

razpisov. 

   

 prijavitelj je organizator in izvajalec prireditve, za 

vsako prireditev 

30   

 v okviru prireditve sodeluje več turističnih in drugih 

organizacij, za vsako prireditev 

60   

     

9 IZVAJANJE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

LOKALNEGA IN ŠIRŠEGA POMENA V 

PRETEKLEM LETU 

 600 10,5% 

 predstavitev organizacije in občine na raznih sejmih, 

razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji, za vsako 

predstavitev 

50   

 predstavitev organizacije in občine na raznih sejmih, 

razstavah in drugih prireditvah v tujini, za vsako 

100   
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predstavitev 

 prizna se največ 4 predstavitve po kriteriju    

     

10 IZDAJA PROMOCIJSKEGA MATERIALA V 

PRETEKLEM LETU 

 640 11,2% 

 Prizna se največ 8 izdaj. Prizna se le tiste, ki jih občina ni 

sofinancirala preko drugih razpisov. 
   

 obsežnejše promocijske publikacije (vodiči, 

monografije...) 

80   

 informativne publikacije v najmanj enem tujem 

jeziku 

60   

 razglednice 40   

 enostavne informativne publikacije (zloženke) 20   

     

11 PRIJAVE NA DRUGE RAZPISE V 

PRETEKLEM LETU 

 300 5,2% 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo 

razpisovalec sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki 

so zavržene kot nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne 

štejejo. Dokazilo je sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

 sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 100   

 sprejeta prijava na evropske ali meddržavne pozive 

in razpise 

200   

      

 PROGRAM  2250 39,3% 

     

12 NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA 

OHRANJANJE KULTURNE IN NARAVNE 

DEDIŠČINE, UREJANJU IN VARSTVU 

OKOLJA, LEPŠANJU OKOLJA 

 600 10,5% 

 ohranjanje starih običajev 100   

 čistilne akcije in urejanje okolja 100   

 urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in 

ostalih tematskih poti 

100   

 izvedba natečajev 100   

 urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, 

vzdrževanje turistične signalizacije 

100   

 urejanje in vzdrževanje turističnih znamenitosti 100   

     

13 ŠTEVILO NAČRTOVANIH INOVATIVNIH 

TURISTIČNIH PRODUKTOV  

 1000 17,5% 

 Inovativni produkti so storitve, predmeti, ponudba, ki se v 

občini pojavljajo oz. vzpostavljajo na novo. Gre npr. za 

aplikacije s turističnimi informacijami, turistične portale, 

nove zbirke... 

Prizna se največ 5 produktov. 

   

 vsak inovativni produkt 200   
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14 NAČRTOVANA IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ 

PRIJAVITELJA (delavnice, predavanja, tečaji, 

krožki) 

 650 11,3% 

 Upošteva se izvedba največ 5 izobraževanj po kriteriju.    

 za svoje člane (z zunanjim predavateljem) 30   

 za širše okolje 100   

     

 FINANCIRANJE  150 2,6% 

     

15 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA  150 2,6% 

 prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

50   

 prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

100   

 prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih 

virov 

150   

     

  Skupaj: 5730 100 % 

 



Občina Postojna 

 - 16 - 

 

3. MLADI 

 

Upravičenci za sofinanciranje: 

Nevladne organizacije (društva, zveze društev, mladinski sveti; zavodi, ustanove, ki delujejo 

na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini, ki delujejo kot mladinske 

organizacije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi v občini Postojna.  

 

Sofinancira se en (1) program ali dva (2) projekta. 

 

Program – redna dejavnost, ki se odvija organizirano vsaj devet mesecev v posameznem 

koledarskem letu. 

 

Projekt – ciljno usmerjen in zaključen proces. Projekt se odvija na območju občine Postojna 

oziroma je namenjen občanom občine Postojna.  

 

A) PROGRAM 

 

 MERILO ŠT. 

TOČK 

MAX 

TOČK 

% 

     

 OCENA ORGANIZACIJE IN DEJAVNOSTI  1260 24,6% 

     

1 PROSTORSKE MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE 

PROGRAMA  

 200 3,9% 

 plačevanje najemnine 200   

     

2 MOŽNOST SOUPORABE PROSTORA IN 

OPREME 

 210 4,1% 

 prijavitelj omogoča brezplačno uporabo prostora drugim 

organizacijam za izvajanje njihovih dejavnosti 

70   

 prijavitelj omogoča brezplačno uporabo prostora 

neformalnim skupinam mladih za izvajanje njihovih 

dejavnosti 

70   

 prijavitelj omogoča brezplačno uporabo opreme drugim 

organizacijam za izvajanje njihovih dejavnosti 

70   

     

3 DOSTOPNOST PROSTORA  150 2,9% 

 prijavitelj zagotavlja dostopnost prostora za mlade 2 dni 

v tednu 4 ure dnevno (po stalnem urniku) 

100   

 prijavitelj zagotavlja dostopnost prostora za mlade 5 dni 

v tednu 4 ure dnevno (po stalnem urniku) 

150   

     

4 STATUS ORGANIZACIJE, KI DELUJE V 

JAVNEM INTERESU 

 200 3,9% 

 pridobljen status organizacije v javnem interesu v 

mladinskem sektorju  

200   
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5 ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZ. 

IZVAJALCEV PROGRAMA V TEKOČEM LETU 

 200 3,9% 

 Upošteva se število aktivnih članov oz izvajalcev iz občine 

Postojna  na dan prijave na javni razpis. 
   

 od 11 do 20 50   

 od 21 do 30 100   

 od 31 do 40 150   

 nad 40 200   

     

6 STRUKTURA ČLANSTVA OZ. IZVAJALCEV  

PROGRAMA V TEKOČEM LETU 

200 3,9% 

 85 % članov v starosti do 29 let 200   

 70 % članov v starosti do 29 let 100   

     

7 SEDEŽ ORGANIZACIJE  100 2,0% 

 organizacija ima sedež v občini Postojna 100   

 organizacija ima podružnico v občini Postojna 50   

     

 DELOVANJE V PRETEKLEM LETU  1260 24,6% 

     

8 SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV PRI 

IZVEDBI PROGRAMA V PRETEKLEM LETU 

 300 5,9% 

 od 100 do 300 prostovoljskih ur 60   

 od 301 do 600 prostovoljskih ur 120   

 od 601 do 1200 prostovoljskih ur 180   

 od 1201 do 1500 prostovoljskih ur 240   

 nad 1500 prostovoljskih ur 300   

     

9 IZVEDBA AKTIVNOSTI V PRETEKLEM LETU  300 5,9% 

 aktivnosti so potekale več kot 2 x tedensko 150   

 aktivnosti so potekale 2 x tedensko 100   

 aktivnosti so potekale 2-3 x mesečno 50   

 aktivnosti so potekale 1 x mesečno 10   

 prijavitelj je izvedel celovito aktivnost, ki je potekala 

najmanj 5 dni skupaj 

150   

     

10 IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE V PRETEKLEM 

LETU (iz dejavnosti prijavitelja) 

 150 2,9% 

 enodnevno izobraževanje (prizna 1 udeležba) 50   

 dvodnevno ali večdnevno izobraževanje (prizna 1 

udeležba) 

100   
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11 IZDAJA PROMOCIJSKEGA MATERIALA V 

PRETEKLEM LETU 

 50 1,0% 

 Prizna se največ 1 izdaja.    

 izdaja informativne ali druge publikacije s področja 

razpisa 

50   

12 OCENA ODMEVNOSTI DELOVANJA V 

PRETEKLEM LETU 

 200 3,9% 

 Upoštevajo se prispevki, ki se nanašajo na prijavitelja oz. 

njegovo dejavnost, objavljeni v elektronskih, tiskanih in 

spletnih medijih. Ne upoštevajo se objave na socialnih 

omrežjih,  spletnih straneh, ki niso vpisane v razvid medijev 

in promocijskih tiskovinah. 

   

 1-2 objavi v lokalnih ali regionalnih medijih 30   

 3-5 objav v lokalnih in regionalnih medijih 60   

 več kot 5 objav v lokalnih ali regionalnih medijih 80   

 1-2 objavi v nacionalnih medijih 40   

 3-5  objav v nacionalnih medijih 80   

 več kot 5 objav v nacionalnih medijih 120   

     

13 PRIJAVE NA DRUGE RAZPISE V PRETEKLEM 

LETU 

 260 5,1% 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo razpisovalec 

sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki so zavržene kot 

nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne štejejo. Dokazilo je 

sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

 sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 90   

 sprejeta prijava na evropske ali meddržavne pozive in 

razpise 

170   

      

 PROGRAM  2450 47,9% 

     

14 SESTAVA PROGRAMA  300 5,9% 

 letni program vključuje od 1 do 3 projekte 100   

 letni program vključuje od 4 - 6  projektov 200   

 letni program vključuje nad 6 projektov 300   

     

15 PROGRAM  800 15,6% 

 cilji in namen programa so jasno razvidni 100   

 mladi so vključeni v vse faze izvedbe programa 100   

 program vključuje tudi mlade z manj priložnostmi 100   

 program vključuje projekte preventivne narave 100   

 program vključuje projekte s področja 

medgeneracijskega sodelovanja 

100   

 program vključuje projekte počitniških animacij oz. 

aktivnosti za otroke in mladino 

100   
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 program vključuje projekte mednarodnega sodelovanja 100   

 program je namenjen pretežno zunanji javnosti 100   

     

16 POVEZOVANJE Z DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI PRI IZVEDBI PROGRAMA 

 

 

400 7,8% 

 prijavitelj se povezuje največ z eno organizacijo mladih 

ali za mlade 

100   

 prijavitelj se povezuje z dvema ali tremi organizacijami 

mladih 

200   

 prijavitelj se povezuje z več kot tremi organizacijami 

mladih 

300   

 prijavitelj se povezuje z drugimi organizacijami 100   

     

17 ŠTEVILO NAČRTOVANIH INOVATIVNIH 

PROJEKTOV  

 300 5,9% 

 Inovativni produkti so storitve in ponudba za mlade, ki se v 

občini pojavljajo oz. vzpostavljajo na novo. Gre npr. za 

popoldanske učne ure za mlade s težavami pri učenju, serijo 

izobraževanj s področja preživetja v naravi... 

Priznajo se največ 3 projekti. 

   

 vsak inovativni projekt, vključen v program 100   

 priznajo se največ 3 projekti    

     

18 NAČRTOVANA IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ ZA 

MLADE 

 650 12,7% 

 Upošteva se izvedba največ 5 izobraževanj po kriteriju.     

 za svoje člane (z zunanjim predavateljem) 30   

 za širše okolje 100    

     

 VIRI FINANCIRANJA  150 2,9% 

     

19 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA  150 2,9% 

 prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

50   

 prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

100   

 prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih virov 150   

     

  Skupaj 5120 100 % 
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B) PROJEKT 

 

 MERILO ŠT. 

TOČK 

MAX 

TOČK 

% 

     

1 ŠTEVILO UDELEŽENCEV PROJEKTA IZ 

OBČINE POSTOJNA 

  150 10,9% 

  do 10 10   

  od 11 do 50 30   

  od 51 do 100 50   

  od 101 do 200 100   

  nad 201 150   

     

2 UDELEŽENCI PO STAROSTI   100 7,3% 

  85 % članov v starosti do 29 let 100   

  70 % članov v starosti do 29 let 50   

     

3 SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV PRI 

IZVEDBI PROJEKTA 

  100 7,3% 

  prostovoljci sodelujejo pri načrtovanju projekta 50   

  prostovoljci sodelujejo pri izvedbi projekta 50   

     

4 NAMEN PROJEKTA   150 10,9% 

  projekt je namenjen internim uporabnikom 10   

  projekt je namenjen širši javnosti 50   

  projekt je namenjen kvalitetnemu preživljanju prostega 

časa mladih 

100   

     

5 TRAJNOST PROJEKTA  50 3,6% 

 projekt se vzpostavlja na novo 20   

 projekt se izvaja že več let 50   

     

6 IZVEDBA PROJEKTA   150 10,9% 

  projekt traja do vključno 3 dni 30   

  projekt traja od 3 do 10 dni 70   

  projekt poteka več kot 10 dni 150   

     

7 DODATNA VREDNOST PROJEKTA  120 8,8% 

 aktualnost projekta 50   

 inovativnost projekta 20   

 dolgoročni doprinos projekta 50   

     

8 VSEBINA PROJEKTA   300 21,9% 

  cilji in namen projekta so jasno razvidni 50   
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  mladi so vključeni v vse faze priprave in izvedbe 

projekta 

50   

  projekte je preventivne narave 50   

  projekt je izobraževalne narave 50   

  projekt vključuje medgeneracijsko sodelovanje 50   

  projekt vključuje prostočasne aktivnosti za otroke in 

mladino 

50   

  vsebina zadovoljuje potrebe lokalnega okolja  in jo 

lokalna skupnost nujno potrebuje 

100   

     

9 POVEZOVANJE Z DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI PRI IZVEDBI PROJEKTA 

  120 8,8% 

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje največ z eno 

organizacijo mladih ali za mlade 

40   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z dvema ali 

tremi organizacijami mladih 

60   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z več kot tremi 

organizacijami mladih 

80   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z drugimi 

organizacijami 

40   

     

10 PRIJAVE PRIJAVITELJA NA DRUGE RAZPISE 

V PRETEKLEM LETU 

  70 5,1% 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo 

razpisovalec sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki so 

zavržene kot nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne 

štejejo. Dokazilo je sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

  sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 20   

  sprejeta prijava na evropske ali meddržavne pozive in 

razpise 

50   

     

11 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA   60 4,4% 

  prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

20   

  prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

40   

  prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih virov 60   

     

  SKUPAJ 1370 100% 
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4. POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO 

 

Upravičenci za sofinanciranje: 

Nevladne organizacije (društva, zveze društev, mladinski sveti; zavodi, ustanove, ki delujejo 

na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini Postojna.  

 

Sofinancira se en (1) projekt. 

 

Projekt – ciljno usmerjen in zaključen proces. Projekt se odvija na območju občine Postojna 

oziroma je namenjen otrokom in mladini iz občine Postojna.  

 

Projekt se izvaja v času zimskih, poletnih in jesenih počitnic. 

 MERILO ŠT. 

TOČK 

MAX 

TOČK 

% 

     

1 PREDVIDENO ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

PROJEKTA  IZ OBČINE POSTOJNA 

  15 11,2 

  do 30  1   

  od 31  do 50 3   

  od 51 do 100 5   

  od 101 do 200 10   

  nad 201 15   

     

2 OBISKOVALCI PO STAROSTI   10 7,5 

  85 % obiskovalcev v starosti do 15 let 10   

  70 % obiskovalcev v starosti do 15 let 5   

     

3 SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV PRI 

IZVEDBI PROJEKTA 

  5 3,7 

  prostovoljci sodelujejo pri načrtovanju  in izvedbi 

projekta 

5   

     

4 STROKOVNI KADER ZA IZVAJANJE 

PROJEKTA   

  10 7,5 

 upoštevajo se le kadri, za katere je predloženo 

dokazilo o strokovni usposobljenosti 

   

  1 - 3 strokovno usposobljenih kadrov  1   

  3 - 6 strokovno usposobljenih kadrov 5    

  nad 6  strokovno usposobljenih kadrov 10    

     

5 TRAJNOST   10 7,5 

 počitniške dejavnosti so se do sedaj izvedle od 2 – 4 x 1   

 počitniške dejavnosti so se do sedaj izvedle nad 5 – 9 x 5   

 počitniške dejavnosti so se do sedaj izvedle 10 x in več 10   

     

6 IZVEDBA PROJEKTA   15 11,2 
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  projekt  se bo izvajal 5 – 9  dni 3   

  projekt se bo izvajal  10 – 19 dni 7   

  projekt se bo izvajal 20 in več dni 15   

     

7 ŠTEVILO   RAZLIČNIH VRST DEJAVNOSTI    5 3,7 

 1 - 2 1   

 3 - 5 3   

 nad 5 5   

     

8 VSEBINA PROJEKTA   45 33,6 

 udeležba na projektu je brezplačna (v brezplačnost se 

ne štejejo stroški prevozov in vstopnin – realni stroški 

prevoza do kraja izvajanja projekta) 

20   

  cilji in namen projekta so jasno razvidni 5   

 projekt se v največjem delu izvaja v občini Postojna 10   

  vsebina zadovoljuje potrebe lokalnega okolja  in jo 

lokalna skupnost nujno potrebuje 

10   

     

9 POVEZOVANJE Z DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI PRI IZVEDBI PROJEKTA 

  5 3,7 

 prijavitelj pri izvedbi povezuje z dvema 

organizacijama  

2   

  prijavitelj pri izvedbi povezuje s tremi ali več 

organizacijami  

5   

     

10 PRIJAVE PRIJAVITELJA NA DRUGE RAZPISE 

V PRETEKLEM LETU ZA PRIJAVLJENI  

PROJEKT 

  5 3,7 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo 

razpisovalec sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki so 

zavržene kot nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne 

štejejo. Dokazilo je sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

  sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 5   

     

11 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA   9 6,7 

  prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

3   

  prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

5   

  prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih virov 9   

     

  SKUPAJ 134 100% 
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5. HUMANITARNOST, SOCIALA, ZDRAVSTVO 

 

Upravičenci za sofinanciranje: 

Nevladne organizacije (društva, zveze društev; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni 

osnovi), s sedežem oz. podružnico v občini Postojna, delujejo v občini Postojna ali imajo 

člane iz občine Postojna, ki delujejo na področju humanitarnosti, sociale in zdravstva.  

 

Sofinancira se en (1) program ali dva (2) projekta. 

 

Program – redna dejavnost, ki se odvija organizirano vsaj devet mesecev v posameznem 

koledarskem letu. 

 

Projekt – ciljno usmerjen in zaključen proces. Projekt se odvija na območju občine Postojna 

oziroma je namenjen občanom občine Postojna.  

 

A) PROGRAM 

 

 MERILO ŠT. 

TOČK 

MAX 

TOČK 

% 

     

 OCENA ORGANIZACIJE IN DEJAVNOSTI  1510 33,8% 

     

1 PROSTORSKE MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE 

PROGRAMA  

 200 4,5% 

 plačevanje najemnine 200   

     

2 MOŽNOST SOUPORABE PROSTORA IN 

OPREME 

  210 4,7% 

 prijavitelj omogoča brezplačno uporabo prostora 

drugim organizacijam za izvajanje njihovih dejavnosti 

70     

 prijavitelj omogoča brezplačno uporabo prostora 

neformalnim skupinam mladih za izvajanje njihovih 

dejavnosti 

70     

 prijavitelj omogoča brezplačno uporabo opreme 

drugim organizacijam za izvajanje njihovih dejavnosti 

70     

     

3 DOSTOPNOST PROSTORA   150 3,4% 

 prijavitelj zagotavlja dostopnost prostora za uporabnike 

2 dni v tednu 4 ure dnevno (po stalnem urniku) 

100     

 prijavitelj zagotavlja dostopnost prostora za uporabnike 

5 dni v tednu 4 ure dnevno (po stalnem urniku) 

150     

     

4 STATUS ORGANIZACIJE, KI DELUJE V 

JAVNEM INTERESU 

 200 4,5% 

 pridobljen status organizacije v javnem interesu 200   
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5 SEDEŽ IZVAJALCA  100 2,2% 

 organizacija ima sedež v občini Postojna 100   

 organizacija ima podružnico v občini Postojna 50   

     

6 INOVATIVNOST  300 6,7% 

 Nova dejavnost je tista dejavnost, ki  na razpisu za 

sofinanciranje v preteklih nekaj (recimo 5) letih ni bila 

zastopana. 

   

 prijavljena dejavnost se v  občini vzpostavlja na novo 200   

 dejavnost se v občini izvaja manj kot 3 leta 100   

     

7 POVEZOVANJE Z DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI 

 150 3,4% 

 prijavitelj se povezuje največ z eno organizacijo 50   

 prijavitelj se povezuje z dvema ali tremi organizacijami 100   

 prijavitelj se povezuje z več kot tremi organizacijami 150   

     

8 ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZ. 

IZVAJALCEV PROGRAMA V TEKOČEM LETU 

 200 4,5% 

 Upošteva se število aktivnih članov oz izvajalcev iz občine 

Postojna  na dan prijave na javni razpis. 
   

 od 1 do 10 50   

 od 11 do 20 100   

 od 21 do 30 150   

 nad 30 200   

     

 DELOVANJE V PRETEKLEM LETU  1210 27,1% 

     

9 SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV PRI 

IZVEDBI PROGRAMA V PRETEKLEM LETU 

 300 6,7% 

 od 100 do 300 prostovoljskih ur 60   

 od 301 do 600 prostovoljskih ur 120   

 od 601 do 1200 prostovoljskih ur 180   

 od 1201 do 1500 prostovoljskih ur 240   

 nad 1500 prostovoljskih ur 300   

     

10 DELOVANJE V PRETEKLEM LETU  300 6,7% 

 aktivnosti so potekale več kot 2 x tedensko* 150   

 aktivnosti so potekale do 1-2 x tedensko* 100   

 aktivnosti so potekale 2-3 x mesečno* 50   

 aktivnosti so potekale 1 x mesečno* 10   

 prijavitelj je izvedel celovito aktivnost, ki je potekala 

najmanj 5 dni skupaj 

150   

 *Velja samo za aktivnosti ki so se izvajale v občini Postojna, 

ne glede na sedež prijavitelja. 
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11 IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE V PRETEKLEM 

LETU (IZ DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA) 

 150 3,4% 

 Velja samo za izobraževanja, ki so se jih udeležili člani oz. 

aktivni izvajalci iz občine Postojna oz. ima prijavitelj sedež 

ali podružnico v občini Postojna. 

   

 enodnevno izobraževanje (prizna 1 udeležba) 50   

 dvodnevno ali večdnevno izobraževanje (prizna 1 

udeležba) 

100   

     

12 IZDAJA PROMOCIJSKEGA MATERIALA V 

PRETEKLEM LETU 

 50 1,1% 

 Prizna se največ 1 izdaja.    

 izdaja informativne ali druge publikacije s področja 

razpisa 

50   

     

13 OCENA ODMEVNOSTI DELOVANJA V 

PRETEKLEM LETU 

 200 4,5% 

 Velja samo za objave o dejavnostih v občini Postojna oz. za 

objave prijaviteljev s sedežem v občini Postojna. 

Upoštevajo se prispevki, ki se nanašajo na prijavitelja oz. 

njegovo dejavnost, objavljeni v elektronskih, tiskanih in 

spletnih medijih. Ne upoštevajo se objave na socialnih 

omrežjih,  spletnih straneh, ki niso vpisane v razvid medijev 

in promocijskih tiskovinah. 

   

 1-2 objavi v lokalnih ali regionalnih medijih 30   

 3-5 objav v lokalnih in regionalnih medijih 60   

 več kot 5 objav v lokalnih ali regionalnih medijih 80   

 1-2 objavi v nacionalnih medijih 40   

 3-5  objav v nacionalnih medijih 80   

 več kot 5 objav v nacionalnih medijih 120   

     

14 PRIJAVE NA DRUGE RAZPISE V PRETEKLEM 

LETU 

 210 4,7% 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo razpisovalec 

sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki so zavržene kot 

nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne štejejo. Dokazilo 

je sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

 sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 70   

 sprejeta prijava na evropske ali meddržavne pozive in 

razpise 

140   

      

 PROGRAM  1600 35,8% 

     

15 SESTAVA PROGRAMA  150 3,4% 

 Velja samo za projekte, ki so namenjeni občanom iz občine 

Postojna, se izvajajo v občini Postojna oz. projekte 

prijaviteljev s sedežem v občini Postojna. 
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 letni program vključuje od 1 do 3 projekte 50   

 letni program vključuje od 4 - 6  projektov 100   

 letni program vključuje nad 6 projektov 150   

     

16 PROGRAM  500 11,2% 

 cilji in namen programa so jasno razvidni 100   

 program vključuje projekte preventivne narave 100   

 program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali 

zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin 

občanov 

200   

 vsebina zadovoljuje potrebe lokalnega okolja po 

tovrstnih programih in jo lokalna skupnost nujno 

potrebuje 

100   

     

17 ŠTEVILO NAČRTOVANIH INOVATIVNIH 

PROJEKTOV  

 300 6,7% 

 Inovativni produkti so storitve in ponudba, ki se v občini 

pojavljajo oz. vzpostavljajo na novo. 

Priznajo se največ 3 projekti. 

   

 vsak inovativni projekt, vključen v program 100   

     

18 NAČRTOVANA IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ   

 

650 14,5% 

 Velja samo za izobraževanja, ki so namenjena občanom iz 

občine Postojna, se izvajajo v občini Postojna oz. jih 

izvajajo  prijavitelji s sedežem v občini Postojna. 

Prizna se največ 5 izobraževanj po kriteriju. 

   

 za svoje člane (z zunanjim predavateljem) 30   

 za širše okolje 100   

     

 FINANCIRANJE  150 3,4% 

     

19 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA  150 3,4% 

 prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

50   

 prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

100   

 prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih virov 150   

     

  Skupaj 4470 100 % 

 



Občina Postojna 

 - 28 - 

 

 

B) PROJEKT 

 

 MERILO ŠT. 

TOČK 

MAX 

TOČK 

% 

     

1 ŠTEVILO UDELEŽENCEV PROJEKTA IZ 

OBČINE POSTOJNA 

  150 11,8% 

  do 10 10   

  od 11 do 50 30   

  od 51 do 100 50   

  od 101 do 200 100   

  nad 201 150   

     

2 SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV PRI 

IZVEDBI PROJEKTA 

  100 7,9% 

  prostovoljci sodelujejo pri načrtovanju projekta 50   

  prostovoljci sodelujejo pri izvedbi projekta 50   

     

3 NAMEN PROJEKTA   50 3,9% 

  projekt je namenjen internim uporabnikom 10   

  projekt je namenjen širši javnosti 50   

     

4 TRAJNOST PROJEKTA  50 3,9% 

 projekt se vzpostavlja na novo 20   

 projekt se izvaja že več let 50   

     

5 IZVEDBA PROJEKTA   150 11,8% 

  projekt traja do vključno 3 dni 30   

  projekt traja od 3 do 10 dni 70   

  projekt poteka več kot 10 dni 150   

     

6 DODATNA VREDNOST PROJEKTA  120 9,4% 

 aktualnost projekta 50   

 inovativnost projekta 20   

 dolgoročni doprinos projekta 50   

     

7 VSEBINA PROJEKTA   400 31,5% 

  cilji in namen projekta so jasno razvidni 50   

  projekt je preventivne narave 50   

  projekt je izobraževalne narave 50   

  projekt vključuje medgeneracijsko sodelovanje 50   

  projekt je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali 

zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali 

skupin občanov 

100   
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  vsebina zadovoljuje potrebe lokalnega okolja  in jo 

lokalna skupnost nujno potrebuje 

100   

     

8 POVEZOVANJE Z DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI PRI IZVEDBI 

PROJEKTA 

  120 9,4% 

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje največ z eno 

nevladno organizacijo  

40   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z dvema ali 

tremi nevladnimi organizacijami 

60   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z več kot 

tremi nevladnimi organizacijami 

80   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z drugimi 

organizacijami 

40   

     

9 PRIJAVE PRIJAVITELJA NA DRUGE 

RAZPISE V PRETEKLEM LETU 

  70 5,5% 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo 

razpisovalec sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki 

so zavržene kot nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne 

štejejo. Dokazilo je sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

  sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 20   

  sprejeta prijava na evropske ali meddržavne pozive 

in razpise 

50   

     

10 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA   60 4,7% 

  prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

20   

  prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

40   

  prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih 

virov 

60   

     

  SKUPAJ 1270 100,0% 
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6. DRUGI PROGRAMI 

 

Upravičenci za sofinanciranje: 

Nevladne organizacije (društva, zveze društev; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni 

osnovi), s sedežem ali podružnico v občini Postojna ali delujejo na področju občine Postojna, 

delujejo na področju družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet 

razpisnih področij, navedenih pod točkama 1-5.  

 

Sofinancira se en (1) program ali dva (2) projekta. 

 

Program – redna dejavnost, ki se odvija organizirano vsaj devet mesecev v posameznem 

koledarskem letu. 

 

Projekt – ciljno usmerjen in zaključen proces. Projekt se odvija na območju občine Postojna 

oziroma je namenjen občanom občine Postojna.  

 

A) PROGRAM 

 

 MERILO ŠT. 

TOČK 

MAX 

TOČK 

% 

     

 OCENA ORGANIZACIJE IN DEJAVNOSTI  1150 30,1% 

     

1 PROSTORSKE MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE 

PROGRAMA  

 200 5,2% 

 plačevanje najemnine 200   

     

2 STATUS ORGANIZACIJE, KI DELUJE V 

JAVNEM INTERESU 

 200 5,2% 

 pridobljen status organizacije v javnem interesu 200   

     

3 SEDEŽ IZVAJALCA  100 2,6% 

 organizacija ima sedež v občini Postojna 100   

 organizacija ima podružnico v občini Postojna 50   

     

4 INOVATIVNOST  300 7,9% 

 Nova dejavnost je tista dejavnost, ki  na razpisu za 

sofinanciranje v preteklih nekaj (recimo 5) letih ni bila 

zastopana. 

   

 prijavljena dejavnost se v  občini vzpostavlja na novo 200   

 dejavnost se v občini izvaja manj kot 3 leta 100   

     

5 POVEZOVANJE Z DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI 

 150 3,9% 

 prijavitelj se povezuje največ z eno organizacijo 50   

 prijavitelj se povezuje z dvema ali tremi organizacijami 100   

 prijavitelj se povezuje z več kot tremi organizacijami 150   
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6 ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZ. 

IZVAJALCEV PROGRAMA V TEKOČEM LETU 

 200 5,3% 

 Upošteva se število aktivnih članov oz izvajalcev iz občine 

Postojna  na dan prijave na javni razpis. 
   

 od 1 do 10 50   

 od 11 do 20 100   

 od 21 do 30 150   

 nad 30 200   

     

 DELOVANJE V PRETEKLEM LETU  1210 31,8% 

     

7 SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV PRI 

IZVEDBI PROGRAMA V PRETEKLEM LETU 

 300 7,9% 

 od 100 do 300 prostovoljskih ur 60   

 od 301 do 600 prostovoljskih ur 120   

 od 601 do 1200 prostovoljskih ur 180   

 od 1201 do 1500 prostovoljskih ur 240   

 nad 1500 prostovoljskih ur 300   

     

8 DELOVANJE V PRETEKLEM LETU  300 7,9% 

 aktivnosti so potekale več kot 2 x tedensko* 150   

 aktivnosti so potekale do 1-2 x tedensko* 100   

 aktivnosti so potekale 2-3 x mesečno* 50   

 aktivnosti so potekale 1 x mesečno* 10   

 prijavitelj je izvedel celovito aktivnost, ki je potekala 

najmanj 5 dni skupaj 

150   

 *Velja samo za aktivnosti ki so se izvajale v občini Postojna, 

ne glede na sedež prijavitelja. 
   

     

9 IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE V PRETEKLEM 

LETU (IZ DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA) 

 150 3,9% 

 Velja samo za izobraževanja, ki so se jih udeležili člani oz. 

aktivni izvajalci iz občine Postojna oz. ima prijavitelj sedež 

ali podružnico v občini Postojna. 

   

 enodnevno izobraževanje (prizna 1 udeležba) 50   

 dvodnevno ali večdnevno izobraževanje (prizna 1 

udeležba) 

100   

     

10 IZDAJA PROMOCIJSKEGA MATERIALA V 

PRETEKLEM LETU 

 50 1,3% 

 Prizna se največ 1 izdaja.    

 izdaja informativne ali druge publikacije s področja 

razpisa 

50   
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11 OCENA ODMEVNOSTI DELOVANJA V 

PRETEKLEM LETU 

 200 5,3% 

 Velja samo za objave o dejavnostih v občini Postojna oz. za 

objave prijaviteljev s sedežem v občini Postojna. 

Upoštevajo se prispevki, ki se nanašajo na prijavitelja oz. 

njegovo dejavnost, objavljeni v elektronskih, tiskanih in 

spletnih medijih. Ne upoštevajo se objave na socialnih 

omrežjih,  spletnih straneh, ki niso vpisane v razvid medijev 

in promocijskih tiskovinah. 

   

 1-2 objavi v lokalnih ali regionalnih medijih 30   

 3-5 objav v lokalnih in regionalnih medijih 60   

 več kot 5 objav v lokalnih ali regionalnih medijih 80   

 1-2 objavi v nacionalnih medijih 40   

 3-5  objav v nacionalnih medijih 80   

 več kot 5 objav v nacionalnih medijih 120   

     

12 PRIJAVE NA DRUGE RAZPISE V PRETEKLEM 

LETU 

 210 5,5% 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo razpisovalec 

sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki so zavržene kot 

nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne štejejo. Dokazilo 

je sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

 sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 70   

 sprejeta prijava na evropske ali meddržavne pozive in 

razpise 

140   

      

 PROGRAM  1300 34,1% 

     

13 SESTAVA PROGRAMA  150 3,9% 

 Velja samo za projekte, ki so namenjeni občanom iz občine 

Postojna, se izvajajo v občini Postojna oz. projekte 

prijaviteljev s sedežem v občini Postojna. 

   

 letni program vključuje od 1 do 3 projekte 50   

 letni program vključuje od 4 - 6  projektov 100   

 letni program vključuje nad 6 projektov 150   

     

14 PROGRAM  200 5,3% 

 cilji in namen programa so jasno razvidni 100   

 vsebina zadovoljuje potrebe lokalnega okolja po 

tovrstnih programih in jo lokalna skupnost nujno 

potrebuje 

100   

     

15 ŠTEVILO NAČRTOVANIH INOVATIVNIH 

PROJEKTOV  

 300 7,9% 

 Inovativni produkti so storitve in ponudba, ki se v občini 

pojavljajo oz. vzpostavljajo na novo. 

Priznajo se največ 3 projekti. 
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 vsak inovativni projekt, vključen v program 100   

     

16 NAČRTOVANA IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ   

 

650 17,1% 

 Velja samo za izobraževanja, ki so namenjena občanom iz 

občine Postojna, se izvajajo v občini Postojna oz. jih 

izvajajo  prijavitelji s sedežem v občini Postojna. 

Prizna se največ 5 izobraževanj po kriteriju. 

   

 za svoje člane (z zunanjim predavateljem) 30   

 za širše okolje 100   

     

 FINANCIRANJE  150 3,9% 

     

17 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA  150 3,9% 

 prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

50   

 prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

100   

 prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih virov 150   

     

  Skupaj 3810 100 % 
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B) PROJEKT 

 

 MERILO ŠT. 

TOČK 

MAX 

TOČK 

% 

     

1 ŠTEVILO UDELEŽENCEV PROJEKTA IZ 

OBČINE POSTOJNA 

  150 14,0% 

  do 10 10   

  od 11 do 50 30   

  od 51 do 100 50   

  od 101 do 200 100   

  nad 201 150   

     

2 SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV PRI 

IZVEDBI PROJEKTA 

  100 9,3% 

  prostovoljci sodelujejo pri načrtovanju projekta 50   

  prostovoljci sodelujejo pri izvedbi projekta 50   

     

3 NAMEN PROJEKTA   50 4,7% 

  projekt je namenjen internim uporabnikom 10   

  projekt je namenjen širši javnosti 50   

     

4 TRAJNOST PROJEKTA  50 4,7% 

 projekt se vzpostavlja na novo 20   

 projekt se izvaja že več let 50   

     

5 IZVEDBA PROJEKTA   150 14,0% 

  projekt traja do vključno 3 dni 30   

  projekt traja od 3 do 10 dni 70   

  projekt poteka več kot 10 dni 150   

     

6 DODATNA VREDNOST PROJEKTA  120 11,2% 

 aktualnost projekta 50   

 inovativnost projekta 20   

 dolgoročni doprinos projekta 50   

     

7 VSEBINA PROJEKTA   200 18,7% 

  cilji in namen projekta so jasno razvidni 50   

  projekt je izobraževalne narave 50   

  vsebina zadovoljuje potrebe lokalnega okolja  in jo 

lokalna skupnost nujno potrebuje 

100   

     

8 POVEZOVANJE Z DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI PRI IZVEDBI 

  120 11,2% 
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PROJEKTA 

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje največ z eno 

nevladno organizacijo  

40   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z dvema ali 

tremi nevladnimi organizacijami 

60   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z več kot 

tremi nevladnimi organizacijami 

80   

  prijavitelj pri izvedbi projekta povezuje z drugimi 

organizacijami 

40   

     

9 PRIJAVE PRIJAVITELJA NA DRUGE 

RAZPISE V PRETEKLEM LETU 

  70 6,5% 

 Sprejeta prijava je vsaka popolna prijava, ki jo 

razpisovalec sprejme v postopek ocenjevanja. Prijave, ki 

so zavržene kot nepopolne ali zaradi drugih razlogov, ne 

štejejo. Dokazilo je sklep, ki ga izda razpisovalec. 

   

  sprejeta prijava na nacionalne pozive in razpise 20   

  sprejeta prijava na evropske ali meddržavne pozive 

in razpise 

50   

     

10 ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA   60 5,6% 

  prijavitelj zagotavlja med 35% in 45% sredstev iz 

drugih virov 

20   

  prijavitelj zagotavlja med 46% in 55% sredstev iz 

drugih virov 

40   

  prijavitelj zagotavlja nad 55% sredstev iz drugih 

virov 

60   

     

  SKUPAJ 1070 100,0% 

 


