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Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v javnem razpisu za sofinanciranje 
dopolnilnih dejavnosti osnovnih in glasbenih šol v MOL za leto 2009, bodo ocenjene 
skladno s spodaj navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja 
meril od zaporednih številk 1-7 pridobijo skupaj največ 35 točk. Pri tem je 
izpolnjevanje posameznega merila lahko ocenjeno s točkami  1, 3 in 5  pri čemer 
pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 3 dobro,  5 pa popolno izpolnjevanje, razen pri 
merilu št. 5 (število dodatnih sofinancerjev pri aktivnostih), kjer  doseženo število 1 
točk ne pomeni izločevalno merilo. 
 
Merila za izbor vlog so naslednja:  
 
VSEBINA: 
 
1. ustreznost metod dela glede na prijavljene aktivnosti 
1 točka Metode dela niso ustrezne 
3 točke Vsaj polovica metod dela je ustreznih 
5 točk Večina metod dela je ustreznih 
 
2. ustreznost ciljev glede na prijavljene aktivnosti 
1 točka Noben od naštetih ciljev ni ustrezen 
3 točke Polovica naštetih ciljev je ustreznih 
5 točk Večina ciljev je ustreznih 
 
3. obseg ciljnih skupin 
1 točka Manj kot pet oddelkov na šoli 
3 točke Več kot pet oddelkov na šoli 
5 točk Več šol v MOL 
 
4. ustreznost načina ovrednotenja aktivnosti  
1 točka Neustrezen način ovrednotenja  
3 točke Delno ustrezen način ovrednotenja 
5 točk Povsem ustrezen način ovrednotenja 
 
 
FINANCE: 
 
5. število dodatnih sofinancerjev pri aktivnostih 
1 točka Ni dodatnih sofinancerjev 
3 točke Predvidena 1 ali 2 sofinancerja  
5 točk Predvideni 3 ali več sofinancerjev 
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6. realnost ocenjenih vrednosti aktivnosti 
1 točka Vrednosti aktivnosti so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede na primerljive 

aktivnosti 
3 točke Vrednosti aktivnosti so ocenjene delno preveč ali premalo glede na primerljive 

aktivnosti  
5 točk Vrednosti aktivnosti so ocenjene v okviru ostalih primerljivih aktivnosti  
 
7. Razvidnost namena porabe odhodkov aktivnosti 
1 točka Nobena od posameznih postavk odhodkov ni pregledna in jasna 
3 točke Polovica posameznih postavk odhodkov je pregledna in jasna/vse posamezne 

postavke so samo delno pregledne in jasne 
5 točk Vse posamezne postavke odhodkov so pregledne in jasne 
 
 
 
Pogoja za sofinanciranje aktivnosti sta: 
1. Pridobitev najmanj 25 točk v okviru meril, 
2. Pridobitev najmanj 3 točk v okviru meril. 
 
V kolikor vlagatelj izpolnjuje zgornja dva pogoja, bo višina sofinanciranja odvisna od 
prejetih točk in števila vlagateljev, predvidoma pa po naslednjem ključu: 
 
 

Št. zbranih 
točk 

Predviden odstotek sofinanciranja od višine 
sredstev, ki jih vlagatelj pričakuje s strani 
Odseka za izobraževanje 

25 – 30 80 
31 - 35 100 
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