
 

Na podlagi 11. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 16/05 s spremembami) in na predlog Komisije za 
oceno kulturnih programov in projektov izdajam naslednje 
 
 

O S N O V E   IN   M E R I L A 
 za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov 

 
 
I.  Osnove za vrednotenje 

1. člen 
 
Komisija za oceno kulturnih programov in projektov (v nadaljnjem besedilu: komisija) 
skladno z osnovami in merili ocenjuje popolne in pravočasne prijave na javni razpis za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica.  
 

2. člen 
 

Prijavitelj lahko prijavi samo en program ali največ dva projekta. Prijavitelj, ki prijavi 
program ne more posebej prijaviti projekta in obratno. 
Program je dejavnost prijavitelja, ki se izvaja kontinuirano, preko celega leta in ima 
opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. 
Projekt je enkratna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. 
 

3. člen 
 

Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala do 50% celotne predvidene vrednosti 
prijavljenega programa/projekta.  
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani Mestne občine Nova Gorica, so 
sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. 
Upravičeni stroški so tisti, ki so: 

- nujno potrebni za uspešno izvedbo programa/projekta; 
- skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti 

in stroškovne učinkovitosti; 
- dejansko nastali; 
- prepoznavni in preverljivi; 
- podprti z izvirnimi dokazili. 

 
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. 
 
 
II.    Merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov 
 

4. člen 
 
Vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog 
ocenjevanja): 
 
VREDNOTENJE V 1. KROGU OCENJEVANJA 
 

Komisija bo pri ocenjevanju prijavljenih programov/projektov v 1. krogu upoštevala 
naslednja merila: 
 



1. Utemeljenost in pomen programa/projekta (do 25 točk); 
2. Reference prijavitelja: število izvedenih projektov s področja kulture v obdobju 2009-

2011 (od 1 do 3 projekti - 2 točki, od 4 do 6 projektov - 5 točk, nad 6 projektov - 10 
točk); 

3. Dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem Mestne občine Nova 
Gorica: dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna 
dostopnost (do 15 točk); 

4. Program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe 
v Mestni občini Nova Gorica (do 10 točk); 

5. Višji deleţ lastnih sredstev in sredstev iz drugih virov (od 60 do 70% - 5 točk, nad 
70% - 10 točk); 

6. Organizacijska zahtevnost programa oz. projekta (do 20 točk); 
7. Programu oz. projektu ni mogoče pripisati namena ustvarjanja dobička (do 10 točk); 

 
Merila iz 1. kroga ocenjevanja so ovrednotena s točkami. Najvišje moţno število točk je 
100.  
 
NALOGE KOMISIJE V 1. KROGU OCENJEVANJA 
 
Člani komisije v 1. krogu ocenjevanja vsak na svojem ocenjevalnem listu na osnovi zgoraj 
navedenih meril ovrednotijo in ocenijo vsak posamezen program/projekt. Končno število 
točk za posamezen program/projekt iz 1. kroga ocenjevanja se izračuna kot aritmetična 
sredina vsote ocen vseh članov komisije.  
 
V nadaljnje ocenjevanje bodo uvrščeni tisti programi/projekti prijaviteljev, ki bodo v 
postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejeli od 50 točk do 100 točk. 
Programi/projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne doseţejo 50 točk, bodo izločeni iz 
nadaljnjega ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.  
 
VREDNOTENJE V 2. KROGU OCENJEVANJA 
 
Komisija bo v 2. krogu ocenjevanja vrednotila programe/projekte, ki v 1. krogu 
ocenjevanja doseţejo 50 do 100 točk, na podlagi naslednjih meril: 
 
1. Vsebinsko vrednotenje programa/projekta, ki obsega: splošno vsebinsko oceno, 

izvirno zasnovo in celovitost programa/projekta ter ustvarjalni pristop, obseg in 
zahtevnost, dovršenost, preglednost, jasno predstavitev aktivnosti za izvedbo, 
realnost izvedbe, metode dela, aktualnost in inovativnost. Po tem merilu je moţno 
pridobiti od 20 do 100 točk. Člani strokovne komisije uvrstijo posamezen 
program/projekt v ocenjevalno lestvico od 1 do 10 in s tem določijo število točk, kot je 
razvidno iz razpredelnice: 
 

 

Lestvica Število točk 

1 20 točk 

2 40 točk 

3 60 točk 

4 80 točk 

5 100 točk 

6 120 točk 

7 140 točk 

8 160 točk 

9 180 točk 

10 200 točk 



 
 
2. Finančno vrednotenje programa/projekta (lestvica od 1 do 10): vrednotenje v 

finančnem smislu, ustreznost, preglednost, realnost in ekonomičnost finančne 
konstrukcije. Po tem merilu je moţno pridobiti od 20 do 100 točk. Člani strokovne 
komisije uvrstijo posamezen program/projekt v ocenjevalno lestvico od 1 do 10 in s 
tem določijo število točk, kot je razvidno iz razpredelnice: 
 

 

Lestvica Število točk 

1 20 točk 

2 40 točk 

3 60 točk 

4 80 točk 

5 100 točk 

6 120 točk 

7 140 točk 

8 160 točk 

9 180 točk 

10 200 točk 

 
Merila iz 2. kroga ocenjevanja so ovrednotena s točkami. Najvišje moţno število točk je 
400.  
 
NALOGE STROKOVNE KOMISIJE V 2. KROGU OCENJEVANJA 
 
Člani komisije v 2. krogu ocenjevanja na istem ocenjevalnem listu ocenijo 
programe/projekte, ki so se uvrstili v 2. krog ocenjevanja na osnovi meril iz tega kroga, to 
je vsebinskega in finančnega vrednotenja programa/projekta. 
Končno število točk za posamezen program/projekt predstavlja aritmetično sredino vsote 
ocen vseh članov komisije. 
 
Končno število točk za posamezen program/projekt predstavlja vsoto dobljenih točk 
(aritmetična sredina iz obeh krogov ocenjevanja) iz 1. in 2. kroga ocenjevanja. Najvišje 
skupno število točk za posamezen program/projekt je 500. 
 
Prijavitelju ni moţno odobriti višjih sredstev za program/projekt kot jih je zaprosil v prijavi. 
 
Oddelek za druţbene dejavnosti bo odločil o sofinanciranju programov/projektov na 
podlagi ocene komisije ob upoštevanju razpoloţljivih proračunskih sredstev. 
 
III.  Končne določbe 

5. člen 
 

Ta merila veljajo od 10. 2. 2012 dalje. S tem dnem prenehajo veljati merila št. 610 -1/2007 
z dne 4. 5. 2007. 
 
            ŢUPAN 
                                                                                                        Matej Arčon                                 
                                                             
Številka: 610 -1/2012 - 5 
Datum: 10. 2. 2012 
 


