
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

M E S T N A  U P R A V A  

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Trg MDB 7, 1000 Ljubljana 
 

 306-17-14   306-17-01 

 

 

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
DELA LOKALNEGA DRUŠTVA

 
 

 Merilo Max.ocena * Max.št.točk 

1. št.članov, ki jih zastopa društvo 5 125 
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa 5 125 
3.  program dela društva 18 450 
                                                                                  Skupaj  700 

*Vrednost posamezne ocene je 25 točk ! 
 
OCENE 

 
1. Število članov, ki jih zastopa društvo 
 

Ocena 

                število članov do 20 1 
število članov 21 - 40 2 
število članov 41 – 60 3 
število članov 61 – 80 4 

81 in več članov 5       

 
 
2. Delež lastnih sredstev pri izvedbi  

programa 
Ocena 

          do 50 % lastnih sredstev 0 
od 51 – 55 % lastnih sredstev 1 
od 56 – 60 % lastnih sredstev 2 
od 61 – 65 % lastnih sredstev 3 
od 66 - 70 % lastnih sredstev 4 
več kot 71% lastnih sredstev 5      

 
 
 

Ocena  
glede na število različnih aktivnosti 

3. Program dela društva 

do 5 akt. 6-10 akt. 11 in več 
akt. 

izobraževalne vsebine splošnega pomena: 
• splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, 

seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne 
ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje 
običajev;  

 
 

2 

 
 

4 

 
 

6 

 



predstavitev in promocija dejavnosti društva: 
• zloženke, različne publikacije,objave v medijih, 

internetnih strani; 

1 2 3 

predstavitev društev na  prireditvah lokalnega, regionalnega, 
državnega ali mednarodnega pomena drugih društev in 
organizacij; 

1 2 3 

do 2 akt. 3 -5 akt. 6 in več 
akt. 

organizacija in izvedba različnih aktivnosti kot so:  
• razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, 

domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in 
olepševalne akcije ter manjše društvene prireditve, ki 
niso predmet druge točke javnega razpisa; 

2 4 6 

                                                                                   Skupaj  18 
 
 
IZRAČUN  

IZ  Mestne občine Ljubljana IZVEN Mestne občine Ljubljana 
- ocenjevanje poteka po zgoraj navedenih merilih, 
če so vsi člani (100%) iz MOL 

• ocenjevanje poteka po zgoraj navedenih 
merilih; 

• višino sredstev se določi glede na delež 
članov, ki prihajajo iz MOL (npr.: 
strokovnemu društvu, ki ima 100 članov, od 
tega je 20 članov iz MOL, se program oceni 
po priloženih merilih, dodeli pa se mu število 
točk, ki je sorazmerno s številom 
udeležencev, v našem primeru 20% točk). 

 
 
 


	MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
	MESTNA UPRAVA 
	Trg MDB 7, 1000 Ljubljana 
	Merilo
	Max.ocena *
	                                                                                 Skupaj



