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 Merilo Max.ocena
* 

Max.št.točk 
 

1. delež lastnih sredstev 8 200 

2. prejeta javna sredstva v letu 2015  6 150 

3. vpis v Register žive dediščine 6 150 

4. strokovne vsebine prireditve  18 450 

                                                        Skupaj 38 950 

            *Vrednost posamezne ocene je 25 točk !  
 
 
 

DOLOČILO 
MOL bo financirala tri (3) prireditve, katerih strokovne vsebine bodo zbrale najvišje število 
točk. V primeru, da dve prireditvi zbereta enako število točk, ima prednost tista, ki se izvaja 
dalj časa.  
 
 
Posavsko štehvanje 

 Merilo Max.ocena
* 

Max.št.točk 
 

1. delež lastnih sredstev 8 200 

2. vpis v Register žive dediščine 6 150 

3. strokovne vsebine prireditve in 
reference 

18 450 

 Skupaj 32 800 

            *Vrednost posamezne ocene je 25 točk !  
 
 
Ekopraznik v Ljubljani 

 Merilo Max.ocena
* 

Max.št.točk 
 

1. delež lastnih sredstev 8 200 

2. strokovne vsebine prireditve in 
reference 

18 450 

 Skupaj 26 650 

            *Vrednost posamezne ocene je 25 točk !  
 

 

 

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA IZVEDBO STROKOVNIH VSEBIN NA 
PRIREDITVAH, POSAVSKEGA ŠTEHVANJA IN EKOPRAZNIKA V LJUBLJANI ZA 

LETO 2016 
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OCENE 
 
 1. Delež lastnih sredstev 

 Ocena 

do 25% lastnih sredstev 2 

od 26 do 50 % lastnih sredstev 4 

od 51 do 75 % lastnih sredstev 6 

76% lastnih sredstev in več 8 
 
 

2. Prejeta javna sredstva v letu 2015* 

 Ocena 

prejeta sredstva  0 

ni bilo prejetih sredstev 6 

*ne velja za kandidate na sredstva za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani 
 
 
 

3. Vpis v Register žive dediščine* 

 Ocena 

Prireditev ni vpisana   0 

Prireditev je vpisana 6 

*ne velja za kandidate na sredstva za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani 
 
 
 

4. Strokovne vsebine prireditev 
 
Sodelovanje drugih društev 

Ocena  
glede na število sodelujočih društev 

2 – 3  4-6  7 in več  

 nastopi in predstavitve drugih društev 1 2 3 

 
Aktivnosti organizatorja prireditve 

Ocena  
glede na število različnih vsebin 

1 
aktivnost 

2-3 
aktivnosti 

4 in več 
aktivnosti 

Razstave, priprava gradiv (zloženke s strokovnimi 
vsebinami)…. 

2 4 6 

strokovni komentarji in ocenjevanja, delavnice, predavanja, 
posveti  

2 4 6 

prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja 1 2 3 

Maximalna ocena 18 
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Posavsko štehvanje in Ekopraznik v Ljubljani 
 
Sodelovanje drugih društev 

Ocena  
glede na število sodelujočih društev 

2 – 3  4-6  7 in več  

 nastopi in predstavitve drugih društev 1 2 3 

 
Aktivnosti organizatorja prireditve 

Ocena  
glede na število različnih vsebin 

1 akt. 2-3 akt. 4 in več akt. 

strokovni komentarji in ocenjevanja 2 4 6 

delavnice, predavanja, posveti, razstave, priprava gradiv 
(zloženke s strokovnimi vsebinami…), prikazi kulturne in 
naravne dediščine podeželja 

2 4 6 

Reference Ocena  
glede na število izvedb podobnih 

prireditev 

1 prired. 2-3 prired. 4 in več 
prired. 

reference izvajalca pri organizaciji podobnih prireditev 1 2 3 

                         Maximalna ocena 18 

 


