
Priloga 4: MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE 

 

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DRSALIŠČA Do 10 točk (točke 
se seštevajo) 

Dodeljeno 
število točk 

Celostna zasnova upravljanja z drsališčem 5 točk  

Posebej za drsališče oblikovana ponudba 3 točke  

Povezovanje s ponudbo, ki oživlja staro mestno jedro 2 točki  

Predstavitev upravljanja z drsališčem ni zadovoljiva 0 točk  

REFERENCE PREDLAGATELJA IN PODIZVAJALCEV OZ. 
PARTNERJEV 

Do 10 točk (točke 
se seštevajo) 

 

Vsaj 5 uspešno izvedenih projektov s področja kulture in 
oživljanja mestnega jedra v zadnjih dveh letih 

5 točk  

Reference podizvajalcev oz. partnerjev do 5 točk  

Predlagatelj in podizvajalci oz. partnerji nimajo ustreznih 
referenc 

0 točk  

OBJEKTI ZA ZAGOTAVLJANJE DODATNE PONUDBE NA 
DRSALIŠČU 

Do 10 točk 
(točke se 
seštevajo) 

 

Objekti za zagotavljanje dodatne ponudbe so vizualno 
ustrezni 

7 točk 
 

Oprema (mize in stoli) so primerni za lokacijo 2 točki  

Dodatna uporabljena oprema sovpada z vizualno podobo 
lokacije 

1 točka 
 

Predlagani objekti ob drsališču niso ustrezni 0 točk  

DODATNA OKRASITEV Do 10 točk 
(točke se 
seštevajo) 

 

Objekti na prizorišču in prizorišče bodo dodatno okrašeni s 
svetlobnimi in drugimi elementi 

4 točke  

Objekti na prizorišču in prizorišče bodo dodatno okrašeni z 
eno vrsto elementov 

2 točki  

Dodatna okrasitev bo bistveno prispevala k prazničnemu 
vzdušju na prizorišču 

4 točke  

Predlagatelj ni podal ustreznega predloga dodatne okrasitve 0 točk  

GOSTINSKA PONUDBA Do 10 točk 
(točke se ne 
seštevajo) 

 

Posebna gostinska ponudba za mestno drsališče (topli in 
hladni napitki, ponudba hrane) uveljavljenih ponudnikov 

10 točk  

Običajna gostinska ponudba (čaj, kuhano vino, sendviči) 5 točk  

Gostinska ponudba ni zadovoljiva 0 točk  

NAČIN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI Do 10 točk 
(točke se 
seštevajo) 

 

Zagotovljena varnostna služba v nočnem času 4 točke  

Zagotovljeni obhodi varnostne službe v nočnem času 3 točke  

Ustrezno usposobljen kader v času obratovanja drsališča in 
ustrezne opozorilne table 

3 točke  

Za varnost ne bo ustrezno poskrbljeno 0 točk  



SPREMLJEVALNI PROGRAM Do 10 točk 
(točke se ne 
seštevajo) 

 

Spremljevalni program za različne ciljne skupine in več kot 
enkrat tedensko 

10 točk  

Spremljevalni program za različne ciljne skupine enkrat 
tedensko 

5 točk  

Spremljevalni program za eno ciljno skupino in več kot 
enkrat tedensko 

3 točke  

Spremljevalni program za eno ciljno skupino enkrat tedensko 2 točki  

Predlagani spremljevalni program ni ustrezen 0 točk  

   

SKUPAJ 70 točk  

 


