
MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR OTROŠKIH IN MLADINSKIH  
PROGRAMOV IN PROJEKTOV 

 
Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog 
ocenjevanja): 
 

1. KROG OCENJEVANJA 
 
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: 

 Utemeljenost in pomen programa/projekta (do 30 točk); 

 Program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske 
ponudbe v mestni občini (do 20 točk); 

 Inovativnost programa/projekta (do 5 točk); 

 Povezovanje z drugimi izvajalci (do 5 točk); 

 Dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost 
informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost (do 10 točk); 

 
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: 

 Delovanje prijavitelja s statusom v javnem interesu (5 točk); 

 Izvajanje programa/projekta več kot dve leti (5 točk); 

 Delež lastnih sredstev prijavitelja (do 20 točk); 
                  od 40% do 49%    4 točk 
                                                     od 50% do 59%    8 točk  
                                                     od 60% do 69%  12 točk 
                                                     od 70% do 85%  16 točk 
      nad 85% in več  20 točk 

 
V 1. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 100 
točk. 
 
V nadaljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oz. projekti prijaviteljev, ki v postopku 
ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejmejo povprečno oceno od 50 do 100 točk. 
Programi in projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz nadaljnjega 
ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.  
 

2. KROG OCENJEVANJA 
 
Komisija v 2. krogu oceni programe oz. projekte na podlagi dveh meril: 
 
1. Vsebinsko vrednotenje programa oz. projekta (do 100 točk):  

 splošna vsebinska ocena (do 20 točk),  

 obsežnost in zahtevnost (do 30 točk),  

 izvirna zasnova in celovitost (do 10 točk),  

 ustvarjalni pristop (do 10 točk),  

 dovršenost in preglednost (do 10 točk),  

 jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo (do 10 točk),  

 realnost izvedbe (do 10 točk). 
 
2. Finančno vrednotenje programa oz. projekta (do 50 točk):  

 ustreznost (do 20 točk),  

 preglednost (do 20 točk),  

 realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije (do 10 točk). 
 



V 2. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 150 
točk. 
 
 

KONČNA OCENA 
 
Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot vsota povprečnih 
ocen prisotnih članov komisije iz 1. in 2. kroga ocenjevanja.  
Najvišje možno končno število točk je 250. 
 
 

FORMULA ZA IZRAČUN SOFINANCIRANJA POSAMEZNEGA PROGRAMA ALI 
PROJEKTA: 

                                                                                                                                                                                   
                                           KONČNO ŠTEVILO TOČK             UPRAVIČENA 
    RAZPISANA SREDSTVA                       ZA PROGRAM ALI PROJEKT             ZAPROŠENA SREDSTVA 
--------------------------------------------  X    ----------------------------------------------  X      ZA POSAMEZEN PROGRAM 
     VSOTA IZRAČUNANIH     250                           ALI PROJEKT       
    DELEŽEV PROGRAMOV          
          IN PROJEKTOV 

 


