
MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV NA PODROČJU PUBLICISTIČNE DEJAVNOSTI  
                 PRILOGA ŠT .4 

 
VSEBINA IN KAKOVOST PRIJAVLJENEGA PROJEKTA  

Tematika dela je Škofja Loka in/ali njeni občani Do 10 točk 

Več kot 90% prispevkov ali vsebin je vezanih na Škofjo Loko in/ali 

njene občane 

10 točk 

50% - 89% prispevkov ali vsebine je vezanih na Škofjo Loko in/ali 

njene občane 

5 točk 

20% - 49% prispevkov ali vsebine je vezanih na Škofjo Loko in/ali 

njene občane 

2 točki 

Prispevki ali vsebine niso vezani na Škofjo Loko in/ali njene 

občane 

0 točk 

Pomembnost zbornika ali publikacije pri širjenju 

domoznanske kulture in zavesti na območju občine Škofja 

Loka (do 10 točk) 

Do 10 točk 

Zbornik ali publikacija pomembno prispevata k širjenju 

domoznanske kulture in zavesti na območju občine Škofja Loka 

10 točk 

Zbornik ali publikacija delno prispevata k širjenju domoznanske 

kulture in zavesti na območju občine Škofja Loka 

5 točk 

Zbornik ali publikacija v manjši meri prispevata k širjenju 

domoznanske kulture in zavesti na območju občine Škofja Loka 

2 točki 

Zbornik ali publikacija ne prispevata k širjenju domoznanske 

kulture in zavesti na območju občine Škofja Loka 

0 točk 

Aktualnost obravnavane teme Do 10 točk 

Zbornik ali publikacija z več prispevki obravnava aktualne teme 

(obletnice, pomembne dogodke) za Občino Škofja Loka 

10 točk 

Zbornik ali publikacija z enim prispevkom obravnava aktualne 

teme (obletnice, pomembne dogodke) za Občino Škofja Loka 

5 točk 

Zbornik ali publikacija ne obravnava aktualnih tem (obletnice, 

pomembne dogodke) za Občino Škofja Loka 

0 točk 

Strokovne reference avtorja ali avtorjev dela Do 10 točk 

Avtor ali avtorji prispevkov so v preteklosti objavljali dela s 

področja domoznanstva 

10 točk 

Avtor ali avtorji so strokovnjaki z različnih področij (zgodovina, 

etnologija, umetnostna zgodovina,…) vendar brez objavljenih 

prispevkov 

5 točk 

Avtor ali avtorji prispevkov niso strokovnjaki z različnih področij 

(zgodovina, etnologija, umetnostna zgodovina,…) in v preteklosti 

niso objavljali del s področja domoznanstva 

0 točk 

REFERENCE PRIJAVITELJA IN FINANČNA KONSTRUKCIJA  

Izkušnje prijavitelja projekta Do 5 točk 

Prijavitelj je v preteklih 5 letih izdal več kot 3 publikacije s 

področja domoznanstva 

5 točk 

Prijavitelj je v preteklih 5 letih izdal manj kot 3 publikacije s 

področja domoznanstva 

2 točki 



Prijavitelj je v preteklih 5 letih ni izdal nobene publikacije s 

področja domoznanstva 

0 točk 

Razvidnost (transparentnost) nameravane porabe 

dodeljenih razpisnih sredstev 

Do 5 točk 

Iz finančnega načrta je razvidna poraba sredstev 5 točk 

Finančni načrt je pomanjkljiv, vendar je iz njega razvidno, da 

bodo sredstva porabljena namensko 

2 tčki 

Namenska raba sredstev iz finančnega načrta ni razvidna 0 točk 

(So)financiranje iz drugih virov Do 5 točk 

Izdaja publikacije ali zbornika bo sofinancirana iz najmanj treh 

drugih virov 

5 točk 

Izdaja publikacije ali zbornika bo sofinancirana iz enega ali dveh 

drugih virov 

2 točki 

Izdaja publikacije ali zbornika ne bo sofinancirana iz drugih virov 0 točk 

Realnost finančne konstrukcije  Do 5 točk 

Finančna konstrukcija je realna 5 točk 

Finančna konstrukcija je pomanjkljiva, vendar je iz nje razvidno 

da bo projekt realiziran 

2 točki 

Finančna konstrukcija je nepopolna 0 točk 

JAVNA DOSTOPNOST PRIJAVLJENEGA PROJEKTA  

Načrt distribucije Do 5 točk 

Prijavi projekta je priložen načrt distribucije publikacije ali 

zbornika 

5 točk 

Prijavi projekta je priložen načrt distribucije publikacije ali 

zbornika 

0 točk 

Cena izvoda Do 5 točk 

Cena izvoda je nižja od 10 € 5 točk 

Cena izvoda je med 10 in 25 € 3 točke 

Cena izvoda je med 25 in 40 € 1 točka 

Cena izvoda je višja od 40 € 0 točk 

 
 


