
Priloga k Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Hodoš  

MERILA IN  NORMATIVI 

ZA VREDNOTENJE IZVAJANJA KULTURNIH DEJAVNOSTI 

V OBČINI HODOŠ ZA LETO 2020 

 

Občina Hodoš v skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini 

Hodoš (Pravilnik v nadaljevanju) in razpoložljivimi sredstvi v sprejetem proračunu občine za 

leto 2020 se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine: 

 

1. Poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in 

kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;  

2. Kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine;  

3. Kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki letni 

program izvajalca v Občini Hodoš za leto presega vzgojno izobraževalne programe;  

4. Izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti;  

5. Nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov;  

6. Dejavnosti posameznih sekcij (npr. rokodelska sekcija) izvajalcev kulturnih programov. 

TOČKOVANJE PROGRAMOV: 

 

VSEBINE - PROGRAMI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

OBČINE HODOŠ ZA LETO 2020: 

 

OPIS           TOČKE 

1. Kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine     100 

2. Kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki letni 

program izvajalca v Občini Hodoš za leto presega vzgojno izobraževalne programe 

            100 

3. Izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti  

               50 

4. Nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov 

               50 

5. Dejavnosti posameznih sekcij (npr. rokodelska sekcija) izvajalcev kulturnih programov

            100 

================================================================== 

Skupaj vseh točk za vrednotenje:        400 

 

KONČNE DOLOČBE: 

Na podlagi Pravilnika bo strokovna komisija preverila prispele vloge in v skladu z določili 

omenjenega pravilnika izvedla postopek predloga izbire. 

Vrednost točke se izračuna tako, da se znesek sredstev proračuna za leto 2020 namenjen za 

sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Hodoš za leto 2020 deli z vsoto točk vseh 

prijavljenih programov na javnem razpisu, vseh prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje 

za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

Vrednost podeljenih sredstev je seštevek vseh točk potrjenega programa izvajalcev kulturnih 

dejavnosti v občini Hodoš za leto 2020 (s strani komisije), pomnožen z vrednostjo točke. 

 

Številka: 032-0003/2018-74 

Datum: 28.2.2020                  Župan Občine Hodoš 

             Ludvik ORBAN, l.r.  


