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Razpisni kriteriji (tč. 8)
Splošni kriteriji (tč. 8. 1)
Kriteriji:

Največ
možnih
točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA IN USTVARJALCEV
a.

25

Programske reference prijavitelja na osnovnem razpisnem področju v obdobju od
1.1.2018 do dne oddaje vloge na razpis (kakovost in uspešnost izvedbe programov in
projektov, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti, odmevnost,
število nagrad)

10

(brez referenc na področju – 0 točk; manj referenčne – 4 točke; referenčne – 7 točk; presežne – 10 točk)

b. Reference in kakovosten izbor ustvarjalcev, izvajalcev in podizvajalcev programa na
osnovnem področju

10

(brez referenc na področju – 0 točk; manj referenčne – 4 točke; referenčne – 7 točk; presežne – 10 točk)

c.

5*

Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture*
2. OCENA IZVEDLJIVOSTI PROGRAMA

35

a. Glede na vsebino in obseg finančno uravnotežen in izvedljiv program
10

(neustrezno – 0 točk; slabo – 2 točki; sprejemljivo – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; odlično – 10
točk)

b. Stopnja finančne soudeleženosti izvajalca z lastnimi in drugimi pridobljenimi sredstvi
(razen predvidenih sredstev MK)

10

(31-34%: dobro – 4 točke; 35-39%: zelo dobro – 7 točk; 40% in več: odlično – 10 točk)

c.

Ustrezno ovrednotenje avtorskega dela ustvarjalcev programskih vsebin
5

(neustrezno – 0 točk; slabo – 1 točka; sprejemljivo – 2 točki; ustrezno – 3 točke; dobro – 4 točke; odlično – 5
točk)

d. Predvidena dostopnost programa javnosti in izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne
interese, ter predvidena odmevnost v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru
5
(neustrezno – 0 točk; slabo – 1 točka; sprejemljivo – 2 točki, ustrezno – 3 točke; dobro – 4 točke; odlično – 5
točk)

e. Razvoj občinstva (strategija razvoja občinstva ter predvideni načini nagovarjanja
občinstva in promocije)
5
(neustrezno – 0 točk; slabo – 1 točka; sprejemljivo – 2 točki, ustrezno – 3 točke; dobro – 4 točke; odlično – 5
točk)

SKUPAJ:

60

*Na podlagi 16. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).
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Posebni kriteriji (tč. 8. 2)
Uprizoritvene umetnosti (tč. 8. 2. 1)

Kriteriji:

Največ
možnih
točk

3. OCENA VSEBINE PROGRAMA

40

a. Tehtnost in utemeljenost štiriletnega strateškega načrta, s poudarkom na
prednostnih usmeritvah po posameznem programskem sklopu (navedenih v točki
5.1. razpisnega besedila

10

(nejasno – 0 točk; slabo – 2 točki; sprejemljivo – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; odlično – 10 točk)

b. Izkazovanje izvirnosti in ustvarjalnosti v prijavljenem programu (izvirnost, razvoj in
nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov, uprizoritvenih form in poetik)

10

(nejasno – 0 točk; slabo – 2 točki; sprejemljivo – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; odlično – 10 točk)

c.

Celovitost in vsebinska zaokroženost programa ter tehtnost vsebinske obrazložitve
in utemeljitve programa

10

(nejasno – 0 točk; slabo – 2 točki; sprejemljivo – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; odlično – 10 točk)

d. Prispevek programa h kvaliteti in raznovrstnosti uprizoritvenih umetnosti
10
(ne izstopa - 0, pomemben - 5, izjemno pomemben – 10)

Glasbene umetnosti (tč. 8. 2. 2)

Kriteriji:
3. OCENA VSEBINE PROGRAMA
a. Tehtnost in utemeljenost štiriletnega strateškega načrta, s poudarkom na prednostnih
usmeritvah po posameznem programskem sklopu (navedenih v točki 5.2. razpisnega
besedila

Največ
možnih
točk
40

10

(nejasno – 0 točk; slabo – 2 točki; sprejemljivo – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; odlično – 10 točk)

b. Izkazovanje izvirnosti in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi (izvirnost, razvoj in
nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov, glasbenih form)

10

(nejasno – 0 točk; slabo – 2 točki; sprejemljivo – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; odlično – 10 točk)

c.

Celovitost in vsebinska zaokroženost programa ter tehtnost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve programa

10

(nejasno - 0 točk; slabo – 2 točki; sprejemljivo – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; odlično – 10 točk)

d. Prispevek k razvoju glasbene umetnosti
10
(ne izstopa - 0, pomemben - 5, izjemno pomemben – 10)
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Vizualne umetnosti (tč. 8. 2. 3)

Kriteriji:
3. OCENA VSEBINE PROGRAMA
a. Skladnost prijavljenega programa z razvojnimi cilji, opredeljenimi v štiriletnem strateškem
načrtu, tehtnost utemeljitve programskih vsebin z vidika pomena za razvoj dejavnosti
prijavitelja ter prispevka k razvoju vizualne umetnosti v Sloveniji

Največ
možnih
točk
40

10

(manj ustrezno – 2 točki; delno ustrezno – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; vrhunsko – 10 točk)

b. Aktualnost, izvirnost, profiliranost in prepoznavnost prijavljenega programa
10
(manj ustrezno – 2 točki; delno ustrezno – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; vrhunsko – 10 točk)

c.

Izkazovanje sodobnih in inovativnih pristopov v produkciji in promociji programa oz.
posameznih programskih enot

10

(manj ustrezno – 2 točki; delno ustrezno – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; vrhunsko – 10 točk)

d. Prispevek k razvoju slovenskih vizualnih umetnosti
10
(manj ustrezno – 2 točki; delno ustrezno – 4 točke; ustrezno – 6 točk; dobro – 8 točk; vrhunsko – 10 točk)

Intermedijske umetnosti (tč. 8. 2. 4)

Kriteriji:
3. OCENA VSEBINE PROGRAMA
a. Skladnost prijavljenega programa z razvojnimi cilji, opredeljenimi v štiriletnem strateškem
načrtu, tehtnost utemeljitve programskih vsebin z vidika pomena za razvoj dejavnosti
prijavitelja ter prispevka k razvoju intermedijske umetnosti

Največ
možnih
točk
40

20

(neskladno – 0 točk, pogojno ustrezno – 8 točk, dobro – 14 točk, odlično – 20 točk)

b. Aktualnost izbrane tematike in predvidenih sodobnih izraznih sredstev
10
(neaktualno – 0 točk, pogojno ustrezno – 4 točke, dobro – 7 točk, odlično – 10 točk)

c.

Referenčnost prizorišč(a) in promocijske aktivnosti prijavitelja
10

(neustrezno – 0 točk, pogojno ustrezno – 4 točke, dobro – 7 točk, odlično – 10 točk)

SKUPAJ:

40
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Merilo in kriteriji na drugih razpisnih področjih (tč. 8. 5)
Kriteriji (tč. 8. 5. 2)

Kriteriji:

Največ
možnih
točk

a.
Programske reference prijavitelja na drugem razpisnem področju (v obdobju od
1.1.2018 do dne oddaje vloge na razpis)

10

(brez referenc na področju – 0 točk; manj referenčne – 4 točke; referenčne – 7 točk; presežne – 10 točk)

b.
Reference ter aktualen in kakovosten izbor ustvarjalcev, izvajalcev in podizvajalcev
programa na drugem razpisnem področju

10

(brez referenc na področju – 0 točk; manj referenčne – 4 točke; referenčne – 7 točk; presežne – 10 točk)

c.
Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture*
d.
Izkazovanje izvirnosti in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi ter celovitosti
in zaokroženosti prijavljenih programskih enot

3

10
(nejasno – 0 točk; slabo – 2 točki; sprejemljivo – 4 točke; ustrezno – 6 točk; zelo dobro – 8 točk; odlično
– 10 točk)

e.
Predvidena dostopnost zainteresirani javnosti ter predvidena odmevnost prijavljenih
programskih enot v slovenskem in mednarodnem kulturnem
prostoru

7

(neustrezno – 0 točk; slabo – 1 točka; delno ustrezno – 2 točki, ustrezno – 4 točke; dobro – 6 točk; vrhunsko – 7
točk)

f.
Prispevek k zagotavljanju kakovosti, raznovrstnosti in dostopnosti umetniških vsebin
na razpisnem področju, na katerega so programske enote prijavljene

10

(ne izstopa – 0 točk, pomemben – 5 točk, izjemno pomemben – 10 točk)
SKUPAJ:

50

5/9

Seznam odobrenih kulturnih programov
Uprizoritvene umetnosti
Sprejeti v sofinanciranje na področju uprizoritvenih umetnosti:
VIŠINA
SOFINANCIRANJA
V EUR

PRIJAVITELJ

BUNKER, Ljubljana

Slomškova ulica
007, 1000 Ljubljana

135.000,00

FLOTA, zavod, Murska
Sobota

Lendavska 57a, 9000
Murska Sobota

135.000,00

Mini teater, zavod za
izvedbo in promocijo
lutkovnih in gledaliških
predstav

Križevniška 1, 1000
Ljubljana

135.000,00

Kulturno-umetniško društvo
Moment

Glavni trg 22, 2000
Moment

115.000,00

Društvo Pekinpah

Ob žici 3, 1000
Ljubljana

135.000,00

PTL - Plesni teater
Ljubljana, zavod za
umetniško produkcijo in
izvedbo kulturnih prireditev

Prijateljeva 2a, 1000
Ljubljana

135.000,00

Via Negativa

Na Peči 12, 1000
Ljubljana

135.000,00

EN-KNAP zavod za
organizacijo in izvedbo
kulturnih prireditev
Ljubljana

Metelkova 6, 1000
Ljubljana

130.000,00
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Intermedijske umetnosti
Sprejeti v sofinanciranje na osnovnem področju intermedijskih umetnosti (z vključenimi enotami
drugih razpisnih področij):

PRIJAVITELJ

NASLOV

VIŠINA
SOFINANCIRANJA
V EUR

Kulturno izobraževalno
društvo KIBLA

Ulica kneza Koclja 9,
2000, Maribor

91.500,00

Zavod Projekt Atol

Ulica Ane Ziherlove
2, 1000 Ljubljana

82.765,00

Aksioma, zavod za
sodobne umetnosti
Ljubljana

Jakopičeva ulica 11,
1000 Ljubljana

81.000,00

Zavod Kersnikova

Kersnikova 4, 1000
Ljubljana

76.500,00

Cona, zavod za
procesiranje sodobne
umetnosti

Peričeva 7, 1000
Ljubljana

66.330,00
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Glasbene umetnosti
Sprejeti v sofinanciranje na osnovnem področju glasbenih umetnosti (z vključenimi enotami
drugih razpisnih področij):

PRIJAVITELJ

NASLOV

VIŠINA
SOFINANCIRANJA
V EUR

ZAVOD SPLOH

Bezenškova 18,
1000 Ljubljana
Župančičeva 1 ,
1000 Ljubljana

123.500,00 EUR

DRUŠTVO BALETNIH
UMETNIKOV
SLOVENIJE
JAZZ CLUB GAJO

SLOVENSKO
KOMORNO
GLASBENO
GLEDALIŠČE
USTANOVA IMAGO
SLOVENIAE
DRUŠTVO ZA
GLASBENO
UMETNOST ARSANA
ZAVOD DRUGA
GODBA LJUBLJANA
ZAVOD JAZZ CERKNO
DRUŠTVO
SLOVENSKIH
SKLADATELJEV
DRUŠTVO ZA
KOMORNO GLASBO
AMADEUS
ZVEZA GLASBENE
MLADINE SLOVENIJE
INŠTITUT
ABECEDA.ABECEDA,
INŠTITUT ZA
RAZISKAVE
UMETNOSTI,
KRITIČNE MISLI IN
FILOZOFIJE

115.000,00 €

Beethovnova ulica
008 , 1000
Ljubljana
Sostrska 14 J,
1261 LJUBLJANA
- DOBRUNJE

79.280,00 €

Gornji trg 016,
1000 Ljubljana
Jadranska ulica 4,
2250 Ptuj

103.050,00 €

Trg prekomorskih
brigad 001, 1000
Ljubljana
Trg prekomorskih
brigad 001, 5282
CERKNO
TRG
FRANCOSKE
REVOLUCIJE
006, 1000
Ljubljana
Marčičeva ulica
002, 2000
MARIBOR
KERSNIKOVA
ULICA 004 , 1000
LJUBLJANA
Dunajska cesta
10, 1000 Ljubljana

115.000,00 €

98.780,00 €

70.000,00 €

115.000,00 €
115.000,00 €

51.232,00 €
115.000,00 €
85.766,59 €
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Vizualne umetnosti
Sprejeti v sofinanciranje na osnovnem področju vizualnih umetnosti (z vključenimi enotami
drugih razpisnih področij):

PRIJAVITELJ

NASLOV

VIŠINA
SOFINANCIRANJA
V EUR

Zavod DESSA Arhitekturni
center

Židovska steza 4,
1000 Ljubljana

69.000,00

Kulturno umetniško društvo
MREŽA

Masarykova 24, 1000
Ljubljana

90.000,00

Zavod za kulturne
dejavnosti P.A.R.A.S.I.T.E.
Museum

Hruševska 66,
1000 Ljubljana

93.150,00

Zavod za raziskovanje in
razvoj biointeligentne
gradnje, socialno podjetje
(Zavod Big, so.p.)

Rožna ulica 27, 1000
Ljubljana

107.894,61

Društvo Hiša kulture v Pivki

Snežniška cesta 2,
6257 Pivka

66.200,00

Društvo Photon, center za
sodobno fotografijo

Trg prekomorskih
brigad 1, 1000
Ljubljana

90.000,00

Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov

Komenskega 8, 1000
Ljubljana

108.000,00

FORUM LJUBLJANA,
Zavod za umetniško in
kulturno produkcijo,

Kersnikova 4, 1000
Ljubljana

97.200,00

Društvo ŠKUC

Stari trg 21, 1000
Ljubljana

138.000,00
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