
 

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE RAZPISOV 

 Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk 
A Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta do 40 točk 
B Predviden doseg projekta do 10 točk 
C Finančna konstrukcija projekta do 11 točk 
D Predviden način izvedbe projekta do 10 točk 
E Partnerstva v projektu do 6 točk 
F Mentorstvo do 3 točke 
G Opis projekta do 5 točk 
 

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezen prijavitelj je 85 točk. Izbrani projekt mora ob 

pregledu prejeti vsaj 72 točk, da prejme 200€. 

 

A) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta bo ocenjena na naslednji način: 

● jasnost postavljenih ciljev do 15 točk 

● inovativnost, ustvarjalnost, kreativnost do 25 točk 

Jasnost postavljenih ciljev bo ovrednotena na naslednji način: 

− zelo dobro 15 točk 

− dobro 5 točk 

− slabo 0 točk 

 

B) Predviden doseg projekta bo ocenjen na naslednji način: 

 

Za prireditve: 

● do 20 obiskovalcev 5 točki 

● od 21 do 50 obiskovalcev 8 točk 

● 51 ali več obiskovalcev  10 točk 

 

C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način: 

● projekt ima jasno opredeljene vire financiranja do 5 točk 

● projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost do 6 točk 

 

Opredelitev virov financiranja bo ovrednotena na naslednji način: 

− zelo dobro 5 točk 

− dobro 3 točke 

− slabo 0 točk 

 

Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ocenjena na naslednji način: 

− zelo dobro 6 točk 

− dobro 3 točke 

− slabo 0 točk 

 

 



 

D) Izvedba projekta bo ocenjena na naslednji način: 

● način izvedbe projekta (razstava, projekcija, koncert...) do 4 točke 

● število dijakov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta do 6 točke 

 

Način izvedbe projekta bo ocenjen na naslednji način: 

− en način (samo razstava ali projekcija) 2 točki 

− kombinacija različnih načinov (razstava, projekcija, koncert...) 4 točke 

 

Število dijakov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta bo ocenjeno na naslednji način: 

− do 2 sodelujoča 0 točk 

− do 5 sodelujočih 2 točki 

− do 10 sodelujočih 4 točke 

− nad 10 sodelujočih 6 točke 

 

E) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način: 

● brez partnerjev 0 točk 

● en ali dva partnerja 3 točka 

● tri ali več partnerjev 6 točk 

 

F) Mentorstvo bo pri projektu ocenjeno na naslednji način: 

● Vodja projekta nima pomoči mentorja Dijaške sekcije 0 točk 

● Vodja projekta ima pomoč mentorja Dijaške sekcije 3 točke 

 

G) Opis oziroma definicija projekta bo ocenjena na naslednji način: 

● V objavah in promociji ni navedeno, da gre za dijaški projekt 0 točk 

● V nekaterih objavah in promociji je navedeno, da gre za dijaški projekt 2 točki 

● V vseh objavah je navedeno, da gre za dijaški projekt 5 točk 

 

 

Razpisna komisija si pridržuje pravico do spremembe točkovnika, v primeru spremembe bodo 

poslane obrazložitve. 

 

 


