Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izdelave revije Rast v Mestni občini Novo mesto
za obdobje od 2020 do 2025, program 2020
Strokovna komisija se je sestala 17. 1. 2020 v sestavi: Slavka Kristan, Viktorija Tekstor in Klavdija Kotar, članice ter Boštjan Grobler,
predsednik, ki je predlagala višino sofinanciranja, ki jo je potrdil župan MO Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto je razpisala sredstva za izdelavo revije Rast (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja in distribucija revije) v
obdobju od 2020 do 2025 v Mestni občini Novo mesto. Na podlagi sprejetega 8. in 10. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/1995, 37/1995, 82/1998 in 31/2014) ter izvedbe javnega razpisa o
razdeljevanju proračunskih sredstev je izbran začasni izdajatelj revije, ki se bo vpisal v razvid medijev za dobo petih let.
Namen razpisa je prispevati k razširitvi založniške dejavnosti ter popestritvi knjižne kulture v občini z izvirnimi leposlovnimi,
družboslovnimi ter humanističnimi vsebinami domačih ustvarjalcev oz. s prispevki, katerih vsebina in pomen sta vezana na Mestno
občino Novo mesto in Dolenjsko. Sofinancirani so samo projekti s področja leposlovja, prevodi, strokovni in humanistični članki, ki bodo
objavljeni v reviji Rast. Na razpis se se lahko prijavile pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti s statusom, da
delujejo v javnem interesu na področju kulture in imajo sedež v Mestni občini Novo mesto pod pogojem, da so prijavitelji kot pogodbene
stranke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (obvezni izvodi sofinanciranih knjig).
Prispela je 1 vloga, ki je bila pravočasna in jo je vložil upravičen prijavitelj. Višina razpisanih sredstev znaša 25.600,00 EUR.
Strokovna komisija je vlogo ocenila na podlagi naslednjih kriterijev:
- da je v zadnjih petih letih izdajal periodično publikacijo (obvezna priloga vsaj dveh izvodov publikacije v zadnjih dveh letih),
- odmevnost v strokovni javnosti (vsaj 2 medijska odziva),
- reference prijavitelja/založnika,
- uspešnost in kakovost že objavljenih del,
- višina zaprošenih sredstev ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji,
- dostopnost revije na celotnem ozemlju R. Slovenije,
- grafična priprava naročnikov, vezava – dodelava, lepljenje – broširano, grafična priprava za posamezno številko, odprema revije,

- pri realizaciji projekta prijavitelja zagotovi med 20 % do 50% zaprošenih proračunskih sredstev,
ter drugi podrobni kriteriji, ki jih prijavitelj izpolnjuje.
Najvišje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže je 105.
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