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MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE  
 
SKLOP A – PROGRAMI (upošteva se največ tri programe) 
Zap. 
št. 

Pogoji Kriterij Vrednotenje 
točke 

1 Točke za delovanje 
organizacije se ne glede na 
število prijavljenih 
programov upošteva samo 
enkrat.     

Delovanje organizacija ima: 
– neprofitni značaj 
 
– status v javnem interesu 

 
30 
 

50 

2  Skladnost ciljev aktivnosti s 
cilji razpisa 

 

10 
 

3  Predvidena  aktivna udeležba 
otrok in  mladih v aktivnostih 

10 

4  Sodelovanje prostovoljcev 10 

5  Usposobljenost izvajalcev 
aktivnosti (formalna, 
neformalna izobraževanja, 
reference) 

 
10 

6  Ustaljenost, inovativnost 
– za vsak ustaljeni mladinski 
program, ki traja več kot dve 
leti ali za katerega prijavitelj 
utemelji novost, inovativnost 
(vključevanje novih ciljnih 
skupin) 

 
10 

7  Povezovanje z drugimi 
organizacijami (KS, društva ...) 

        
        10 

8  Višina drugih virov (brez 
proračunskih sredstev Občine  
Cerkno) financiranja programa 
(razvidno iz finančnega načrta 
organizacije za tekoče leto)  

od 51% do 60%  10 točk 
od 61% do 70%  15 točk 
od 71%               20 točk     
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SKLOP B – PROJEKTI (upošteva se največ tri projekte) 
Zap. 
št. 

Pogoji Kriterij Vrednotenje 
točke 

1 Točke za delovanje 
organizacije se ne glede na 
število prijavljenih projektov 
upošteva samo enkrat.      

Delovanje organizacije ima: 
– neprofitni značaj 
 
– status v javnem interesu 

 
10 
 

20 

2  Skladnost ciljev aktivnosti s 
cilji razpisa 

10 
 
 

3  Predvidena  aktivna udeležba 
otrok in  mladih v aktivnostih 

10 

4  Sodelovanje prostovoljcev 10 

5  Usposobljenost izvajalcev 
aktivnosti (formalna, 
neformalna izobraževanja, 
reference) 

 
10 

6  Ustaljenost, inovativnost 
– za vsak ustaljeni mladinski 
projekt, ki traja več kot dve leti 
ali za katerega prijavitelj 
utemelji novost, inovativnost 
(vključevanje novih ciljnih 
skupin) 

 
10 

7  Povezovanje z drugimi 
organizacijami (KS, društva ...) 

 
10 

8  Višina drugih virov (brez 
proračunskih sredstev Občine  
Cerkno) financiranja programa 
(razvidno iz finančnega načrta 
organizacije za tekoče leto)  

od 51% do 60%  10 točk 
od 61% do 70%  15 točk 
od 71%                20 točk     

 
 
 
SKLOP C -  LETOVANJA  (upošteva se največ dve letovanji na leto) 
Zap. 
št. 

Kriterij Vrednotenje 
točke 

1 Število udeležencev s stalnim bivališčem v Občini           
Cerkno 

1 točka/udeleženca/nočitev 

2 Število udeležencev s stalnim bivališčem v Občini  
Cerkno 

– osebe s slabšim socialnim položajem, katerim se  nudi 
brezplačno letovanje, 

– osebe, s slabšim socialnim položajem, ki se jim  delno 
sofinancira letovanje 

 
 

10 točk/udeleženca/nočitev 
 

5 točk/udeleženca/nočitev 

3 Število mentorjev prostovoljcev, prisotnih na letovanju 
(upošteva se največ 1 mentor na vsakih dopolnjenih 8 
udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Cerkno, pri 
čemer mora imeti tudi mentor stalno bivališče v Občini  
Cerkno) 

1 točka/mentor/nočitev 

4 Kakovost predlaganega programa   50 točk 
5 Vključevanje prostovoljcev 50 točk 

 




