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MMllaaddiinnsskkee  aakkttiivvnnoossttii  vv  ČČeettrrttnniihh  mmllaaddiinnsskkiihh  
cceennttrriihh  

  
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v javnem razpisu za financiranje 
aktivnosti za leto 2010, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Vlagatelji 
lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 40 točk. Pri tem je 
izpolnjevanje meril številka 1, 4 in 6 lahko ocenjeno s točkami od 1 do 5, pri čemer 
pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 5 pa popolno izpolnjevanje, izpolnjevanje meril 
številka 2, 3, 5, 7 in 9 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 3, pri čemer pomeni 1 
neizpolnjevanje merila, 3 pa popolno izpolnjevanje, izpolnjevanje meril številka 8 pa 
je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje 
merila,10 pa popolno izpolnjevanje.   
 
 
Merila za izbor vlog so naslednja:  
 
 
VSEBINA: 
 
 

1. ustreznost referenc izvajalcev  
1 točka Izvajalca nimata ustreznih referenc za izvajanje aktivnosti 
3 točki Izvajalca imata delno ustrezne reference za izvajanje aktivnosti 
5 točk Izvajalca imata ustrezne reference za izvajanje aktivnosti 
 
 

2. ustreznost aktivnosti z enim od vsebinskih razpisnih področij  
1 točka Aktivnost ni v skladu z enim od vsebinskih razpisnih področij 
3 točki Aktivnost je popolnoma v skladu z enim od vsebinskih razpisnih področij 
 
 

3.  skladnost ciljev z vsebino prijavljene aktivnosti  
1 točka Cilji niso v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti 
3 točki Cilji so v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti 
 
 

4. primernost časovnega načrtovanja aktivnosti  
1 točka Časovno načrtovanje ne zagotavlja kvalitetne izvedbe načrtovane aktivnosti 
3 točki Časovno načrtovanje delno zagotavlja kvalitetno izvedbo načrtovane aktivnosti 
5 točke Časovno načrtovanje popolnoma zagotavlja kvalitetno izvedbo načrtovane 

aktivnosti 
 
 

5. ustreznost načina evalvacije aktivnosti 
1 točka Neustrezen način evalviranja  
2 točki Delno ustrezen način evalviranja 
3 točke Popolnoma ustrezen način evalviranja 
 

6. skladnost aktivnosti glede s potrebami ČMC-ja 
1 točka Aktivnost ni skladna s potrebami ČMC-ja   
3 točki Aktivnost je delno skladna s potrebami ČMC-ja   
5 točk Aktivnost je popolnoma skladna s potrebami ČMC-ja. 
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FINANCE: 
 
 

7. razvidnost namena porabe sredstev aktivnosti 
1 točka Iz tabele ni razviden namen porabe sredstev aktivnosti 
2 točki Iz tabele je delno razviden namen porabe sredstev aktivnosti 
3 točke Iz tabele je popolnoma razviden namen porabe sredstev aktivnosti 
 
 

8. realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk aktivnosti 
1 točka Vse posamezne finančne postavke so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede 

na vsebino posameznih srečanj aktivnosti 
3 točke Večina posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo 

glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti 
5 točk Posamezne finančne postavke so ocenjene delno preveč ali premalo/ polovica 

finančnih postavk je ocenjenih preveč ali premalo glede na vsebino posameznih 
srečanj aktivnosti 

7 točk Nekaj posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo 
glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti 

10 točk Posamezne finančne postavke so ocenjene realno glede na vsebino posameznih 
srečanj aktivnosti 

 
 

9. skladnost odhodkov glede na načrtovane aktivnosti programa 
1 točka Nobena od posameznih postavk odhodkov ne odraža dejanskih stroškov vseh 

aktivnosti in samo naštetih aktivnosti   
2 točki Polovica posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške vseh aktivnosti 

in samo naštetih aktivnosti   
3 točke Vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške vseh aktivnosti in 

samo naštetih aktivnosti 

Pogoja za financiranje mladinskih aktivnosti Četrtnih mladinskih centrov v letu 2010 
sta:  

1) pridobitev najmanj 30 skupnih točk v okviru meril in 
2) pridobitev najmanj 2 točk pri merilih 5, 7 in 9 ter 3 točke pri merilih 1,2,3,4,6 in 
8. 
  

V kolikor vlagatelj izpolnjuje zgornja dva pogoja, bo višina financiranja odvisna od 
prejetih točk in števila vlagateljev, predvidoma pa po naslednjem ključu: 
 
 

Št. zbranih točk Predviden odstotek financiranja od višine 
sredstev 

30 50% 
31-32 60% 
33-34 70% 
35-36 80% 
37-38 90% 
39-40 100% 

 
 
 
 
 


