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Prireditve po programih za leto 2011 
 

1. Ostali programi 
1a Ostali programi : 

predavanja: 
 

sadjarstvo, Sofinanciranje največ 2.  
bio – vrtnarjenje……….. programov na društvo  

 
tečaj nege, Sofinanciranje največ 2.  
tečaj aranžiranja, programov na društvo  
kozmetike,  
plesa,  
tečaj orientacije,  

 
izdelava vizitk Sofinanciranje največ 4.  
pustnih mask programov na društvo  
voščilnic,  
butaric,  
lutk  
adventnih venčkov  

 
nogomet  Sofinanciranje največ 2.  
odbojka programov na društvo  
košarka  
balinanje  
rekreacija v dvorani  
šah  
kartanje  

 
pustovanje Sofinanciranje največ 1.  
martinovanje programa na društvo  
silvestrovanje  

 
varovanje otrok v prometu – OSPV »1. september« Sofinanciranje največ 3.  
sodelovanje v čistilni akciji programe na društvo  
ureditev kraja  
zbiranje papirja  
sodelovanje na razpisu  (spominek občine,...)  
občni zbor  

 Društvo lahko prijavi maksimalno 14 ostalih programov 

1b Ostali programi: 
 tečaji: 
 
 
 
 

1c Ostali programi:  
delavnice za odrasle in otroke: 

1d Ostali programi:   
športna dejavnost: 
 
 

1e Ostali programi:   
družabna prireditev 
 
 

1f Ostali programi:      
akcije: 
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2. Turistični programi 
2a Turistični programi: 

promocija  občine 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

turistični večeri, Sofinanciranje največ 5.  
srečanje pod kozolcem  programov na društvo  
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil,  

srečanje Gradiščanov,  

pohodi:  po Svarunovi poti, z baklami,  

praznik češenj,  

piknik (kostanjev, krompirjev…),  

blagoslov konj  
 

2b Turistični programi: 
projekti  
 

etnografski Sofinanciranje največ 2.  
 Programov na društvo  

 

2c Turistični programi: 
ostalo  

izlet 1 izlet / društvo 
ocenjevanja ( urejenosti vasi, butaric, …) Sofinanciranje največ 5  
markiranje poti, (gozdna učna pot, Svarunova pot,…) programov na društvo  
obnova turističnih poti, (gozdna učna pot, Svarunova pot,…) (vključno z izletom) 

občni zbor  
Društvo lahko prijavi maksimalno 12 turističnih programov 

3.  kulturni programi 
3a Kulturni programi:  

prireditve: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gledališka igra, Sofinanciranje največ 17.   
koncert, programov na društvo   
razstava (likovne, foto,…),   

pevski nastop   

srečanje harmonikarjev, kulturnih društev   

sodelovanje na proslavah,   

organizacija proslav,   

kulturni večer (renesančni večer...),   

maša,   
komemoracija,   

                   

3b Kulturni programi:  
ostalo 
 
 
 
 
 

ogled kino predstav 1predstavo / društvo 
ogled gledaliških predstav 1predstavo / društvo 
občni zbor Sofinanciranje največ 3.  
 programov na društvo  
 (vključno z 1kino in 1 gledališko pred. 

Društvo lahko prijavi maksimalno 20 kulturnih programov 



3 

 
4. Humanitarni programi 

4a Humanitarni programi:  
organizirane akcije 

obiskovanje starejših članov, Sofinanciranje največ 10.  
prireditev za zbiranje sredstev za humanitarne namene programov na društvo  
pomoč socialno ogroženim posameznikom,  

pomoč socialno ogroženim družinam  

pomoč socialno ogroženim družinam z večjim številom otrok,  

pomoč pri nakupu opreme, živil,…  

razdelitev živil  

občni zbor  

Društvo lahko prijavi maksimalno 10 humanitarnih programov 
5. Mladinski programi 

5a Mladinski programi – prireditve 
 
 
 
 
 

 
 
 

dobri možje: (Miklavž, Božiček, Dedek mraz) Sofinanciranje največ 5.   
pustovanje za otroke programov na društvo   
udeležbe na srečanjih mladine   

pravljični večer   

akcije mladih: luč iz Betlehema   

otroški bazar   
 

5b Mladinski programi: ostalo 
 
 
 

pomoč pri organizaciji mladine Sofinanciranje največ 2.  
organizacija  letovanja otrok programov na društvo  
občni zbor  

Društvo lahko prijavi maksimalno 7 mladinskih programov 
6. Programi veteranskih organizacij 

6a Programi veteranskih:  
organizirane akcije  
 

 

urejanje spomenikov Sofinanciranje največ 5.  
sodelovanje na proslavah - praporščak programov na društvo  
priprava na komemoracijo  

občni zbor  

Društvo lahko prijavi maksimalno 5 programov veteranov  
 

Izredni programi / prireditve za katere lahko kandidirajo društva: 
- obletnica delovanja društva,  
- izdaja koledarja, CD, brošure,…  
- izvedba večjih projektov (zbiranje etnografskih podatkov,…) 
- izdelava spletne strani društva, 
- organizacija prireditve medobčinskega ali meddržavnega obsega 
- izvedba razpisa: (npr.:  za spominek občine, …) 
Sredstva za izredne projekte se črpajo iz postavke v katero društvo spada. V primeru, da društvo kandidira za program, ki ni naveden v tabeli ima komisija pristojnost, da ga 
razvrsti v skupino prireditev kamor meni da prireditev spada. 


