
 

 

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 16. člena Odloka o dodeljevanju spodbud za 
sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 25/2011) naslednja  
 

M E R I L A 
 

 za vrednotenje in izbor prireditev v Mestni občini Nova Gorica 
 
 
I.  SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
V skladu s temi merili ter ob upoštevanju specifičnosti posameznih prireditev Komisije za 
spodbujanje prireditev v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: komisija) 
ocenjuje popolne in pravočasne vloge na Javni razpis za sofinanciranje priprave in 
izvedbe decembrskega programa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011. 
 
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 gospodarstvo (v nadaljevanju: pristojni organ). 
 
 
II.     MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PRIREDITEV V MESTNI OBČINI NOVA 
GORICA (skupaj moţnih do 200 točk)  
 

2. člen 

Komisija bo pri ocenjevanju prijavljenih prireditev upoštevala spodnja merila:  
 

 MERILA Maksimalne 
moţne točke 

1. Privlačnost in urejenost decembrskega sejma 

 urejenost sejma presega vsebino iz 1. odstavka točke VI. 1.a) 
tega razpisa   = 30 točk 

 urejenost sejma ustreza vsebini iz 1. odstavka točke VI. 1.a) tega 
razpisa = 15 točk 

 urejenost sejma ne ustreza vsebini iz 1. odstavka točke VI. 1.a) 
tega razpisa = 0 točk 

do 30 
 
 
 
 

2. Ustreznost vsebine decembrskega sejma 

- vsebina sejma presega obvezne vsebine iz 2. odstavka točke 
VI.1.a) tega razpisa = 30 točk 
- vsebina sejma ustreza obveznim vsebinam iz 2. odstavka točke 
VI.1.a) tega razpisa = 15 točk 
- vsebina sejma ne ustreza obveznim vsebinam iz 2. odstavka točke 
VI.1.a) tega razpisa = 0 točk 

do 30 

 
 
 
 
 

3.  Kakovost novoletnega programa 

- do 30 točk 

do 30 

 

4. Predlagani program za silvestrski večer vključuje uveljavljene 
slovenske glasbene izvajalce 

do 20 
 



 

 program vključuje vsaj 3 uveljavljene izvajalce v širšem 
slovenskem prostoru = 20 točk 

 program vključuje 2 uveljavljena izvajalca v širšem slovenskem 
prostoru = 0 točk  

  
 
 
 

5. Prijavitelj vključuje lokalne nevladne in druge organizacije iz 
javnega in zasebnega sektorja (pismo o nameri za sodelovanje) 

- vključuje 6 ali več organizacij = 20 točk 
- vključuje 3 ali največ 6 organizacij = 10 točk 
- vključuje manj kot 3 organizacije = 0 točk 

do 20 
 
 
 

6. Promocija prireditve  

- prireditev bo čezmejno oglaševana = 10 točk 
- prireditev bo oglaševana z letaki poslanimi v vsa gospodinjstva v 
Mestni občini Nova Gorica = 10 točk 

do 20 

7. Izkušnje prijavitelja  

- prijavitelj ima najmanj eno izkušnjo z organizacijo primerljivih 
prireditev v zadnjih treh letih = 10 točk 
- prijavitelj nima izkušenj z organizacijo primerljivih prireditev v 
zadnjih treh letih = 0 točk 

do 10 

8. Izkušnje oseb, ki sodelujejo s prijaviteljem pri oblikovanju 
programa prireditve 

- prijavitelj sodeluje s tremi ali več posamezniki z izkušnjami 
organizacije primerljivih prireditev v zadnjih treh letih = 10 točk 
- prijavitelj sodeluje z dvema posameznikoma z izkušnjami 
organizacije primerljivih prireditev v zadnjih treh letih = 5 točk 
- prijavitelj ne sodeluje s posamezniki z izkušnjami organizacije 
primerljivih prireditev v zadnjih treh letih = 0 točk 

do 10 

9. Finančna konstrukcija prireditve - deleţ prijavitelja 

- do 50% = 30 točk 
- do 40% = 15 točk 

do 30 

 SKUPAJ 200 

 
Za 1., 2., in 3. merilo vsak član komisije poda oceno vsebinskega dela. Končna ocena je 
povprečna ocena vseh članov komisije. 
 
 
III.  KONČNE DOLOČBE 
 

3. člen 

Ta merila pričnejo veljati dne 13.10.2011.  
 
 

        
                                                        Matej Arčon 

 ŢUPAN 
 

Številka: 007-1/2011 
Datum: 13.10.2011 
 
 


