
 

 

 

Ţupan Mestne občine Nova Gorica izdaja na podlagi 2. odstavka 28. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 
24/06) in na podlagi 2. odstavka 12. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in 
projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 3/2008) 
naslednja  
 
 

M E R I L A 
 

 za vrednotenje in izbor programov in projektov turističnih društev v Mestni občini 
Nova Gorica 

 
 
 
I.  SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

V skladu s temi merili ter ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov Komisija  
za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica 
(v nadaljnjem besedilu: komisija) ocenjuje popolne in pravočasne prijave na Javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica.  
 
Na podlagi opravljenega ocenjevanja iz prejšnjega odstavka tega člena, komisija pripravi 
predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga podpišejo 
predsednik in člani komisije. Predlog se predloţi organu Mestne uprave Mestne občine 
Nova Gorica, pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ). 
 

2. člen 

Pri pripravi predloga razdelitve razpisanih sredstev komisija upošteva naslednje: 
- doseţeno število točk posameznega prijavitelja na razpis; 
- skupno število vseh doseţenih točk vseh prijaviteljev na razpis; 
- višino razpoloţljivih proračunskih sredstev.   

 
Višina sredstev, ki se predlaga za posameznega prijavitelja, se določi na podlagi 
vrednosti točke in doseţenega števila točk posameznega prijavitelja. Vrednost točke se 
določi vsako leto posebej in sicer na podlagi skupnega števila vseh doseţenih točk vseh 
prijaviteljev in na podlagi višine razpoloţljivih proračunskih sredstev.  
 
 
II.     MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV TURISTIČNIH 
DRUŠTEV (skupaj moţnih do 200 točk)  

 
3. člen 

Komisija bo pri ocenjevanju prijavljenih programov in projektov upoštevala naslednja 
merila: 
 
(1) Promocijsko – turistična dejavnost  (do 25 točk) 
a) nastop na turističnih in drugih sejmih ter prireditvah (15 točk) 
b) izdaja promocijskega materiala ter vzdrţevanje in aţuriranje spletnih strani (10 točk) 
 



 

(2) Razvoj in vzdrţevanje turistične infrastrukture (do 40 točk) 

a) postavitev označevalnih in info tabel (10 točk) 
b) vzdrţevanje označevalnih in info tabel (5 točk)  
c) urejanje in vzdrţevanje  kolesarskih in pešpoti (15 točk)  
d) urejanje in vzdrţevanje druge turistične infrastrukture (10 točk)  
 
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk) 
a) oblikovanje tematskih turističnih proizvodov (do 10 točk) 
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe (10 točk) 
 
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do 75 točk) 

a) enodnevna prireditev ali prireditev med 500 in 1000 obiskovalci (5 točk) 
b) dvodnevna prireditev ali prireditev med 1000 in 3000 obiskovalci (8 točk) 
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad 3000 obiskovalcev (12 točk) 
d) program prireditve (do 45 točk) 
e) spremljajoča ponudba prireditve (do 10 točk) 
f) tradicionalna prireditev (3 točke) 
g) promocija prireditve (do 5 točk) 
 
(5) Ostale prireditve (do 10 točk) 
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja kulturne dediščine in pospešujejo turistično 
dogajanje v kraju (do 10 točk) 
 
(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za 
spodbujanje trajnostnega razvoja turizma (do 10 točk) 
 
(7) Splošna merila (do 20 točk) 
a) Črpanje finančnih sredstev (do 10 točk)  
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami (10 točk) 
 
   
III. KONČNE DOLOČBE 
 

4. člen 
Z dnem uveljavitve teh meril prenehajo veljati Merila za vrednotenje in izbor programov in 
projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica, sprejeta dne 12.2.2010.  
 

5. člen 

 
Ta merila pričnejo veljati dne 22.3.2012.  

        
                                                        Matej Arčon 

ŢUPAN 
 
Številka: 322-32/2012-1 
Datum: 22.3.2012 
 
 
 


