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MERILA ZA IZBOR VLOG  
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE IZ 

MOL V LETU 2017 
 

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz 
javnih vrtcev MOL  

  
Obogatitvene dejavnosti (v nadaljnem besedilu: dejavnosti), ki bodo izpolnjevale vse 
pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, navedenih v II. in III. točki javnega razpisa 
za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2017, za sklop A, 
bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi vsebinskimi in finančnimi merili. 
Dejavnosti bodo za posamezni kriterij prejele 0 ali več točk. Dejavnost, ki pri kriteriju 
pod št. 1 ali 3 doseže 0 točk, bo zavrnjena.  
Vlagatelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril od zaporednih številk 1-10 
pridobijo skupaj  največ 36 točk.  
 
V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega javnega razpisa odmerjena 
sredstva za dejavnosti, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli 
zadostno število točk, presegala višino razpoložljivih sredstev, bo MOL sofinancirala 
dejavnosti na način sorazmernega zniževanja sredstev glede na izbrano število točk in 
število vlagateljev. 
 
 
 
Merila za izbor vlog so naslednja:  
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na 
podlagi spodaj navedenih meril: 
 
 
 
VSEBINA 
 

1. dejavnost ima postavljene cilje, ki so v skladu s kurikulom vrtca (v 
nadaljevanju: kurikul) in predmetom  razpisa       

0 točk nobeden od postavljenih ciljev ni v skladu s kurikulom in predmetom razpisa 
1 točka postavljeni cilji so delno v skladu s kurikulom in predmetom razpisa  
4 točke postavljeni cilji so v skladu s kurikulom in predmetom razpisa 
 
 

2. število oddelkov vključenih v dejavnost (v %) 
2 točki do 30%  
4 točke od 31% – 70%  
6 točk od 71% – 100%  
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3. dejavnosti so v skladu z zastavljenimi cilji  
0 točk ne izpolnjuje 
1 točka delno izpolnjuje 
4 točke v celoti izpolnjuje 
 
 

4. trajanje dejavnosti  
1 točka  enkratna aktivnost znotraj dejavnosti  
2 točki večkratne aktivnosti znotraj dejavnosti 
4 točke celoletne aktivnosti znotraj dejavnosti 
 
 

5. sodelovanje  zunanjih strokovnjakov (ki niso nosilci dejavnosti) v dejavnosti  
0 točk ni zunanjega strokovnjaka 
1 točka sodelovanje enega zunanjega strokovnjaka 
2 točki sodelovanje več zunanjih strokovnjakov 
 
 

6. prijava na razpisane teme 
1 točka teme od 1-3 
3 točke Spoštovanje odnosa do drugačnosti 
 
 
FINANCE 
 

7. realnost ocenjene celotne vrednosti dejavnosti 
1 točka Celotna vrednost dejavnosti je ocenjena izrazito preveč ali premalo glede na 

primerljive dejavnosti  
2 točki Celotna vrednost dejavnosti je ocenjena delno preveč ali premalo glede na 

primerljive dejavnosti   
3 točke Celotna vrednost dejavnosti je ocenjena v okviru ostalih primerljivih dejavnosti   

 
 

8. dejavnost ima izdelano jasno finančno konstrukcijo prihodkov, iz katere je 
razvidna namenskost uporabe prihodkov po posameznih sofinancerjih  

1 točka Iz tabele ni razvidno, kateri od sofinancerjev bo prispeval za katere stroške 
2 točki Iz tabele je delno razvidno, kateri od sofinancerjev bo prispeval za katere stroške 
3 točke Iz tabele je razvidno, kateri od sofinancerjev bo prispeval za katere stroške 
 
 

9. dejavnost ima izdelano jasno finančno konstrukcijo odhodkov, iz katere je 
razviden namen porabe sredstev 

1 točka Nobena od posameznih postavk odhodkov ni pregledna in jasna 
2 točki Najmanj polovica posameznih postavk odhodkov je pregledna in jasna 
3 točke Posamezne postavke odhodkov so pregledne in jasne 
 
 

10. dodatni stroški dejavnosti, ki jih lahko plačajo starši (npr. vstopnina, prevoz) 
1 točka prispevek staršev znese več kot 3 EUR na otroka 
2 točki prispevek staršev znese do 3 EUR na otroka 
4 točke ni prispevka staršev 
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Pogoj za sofinanciranje dejavnosti je: 
- da prijavitelj pridobi najmanj po 1 točko pri prvem in tretjem merilu. 
 
V kolikor vlagatelj izpolnjuje ta pogoj, bo višina sofinanciranja odvisna od prejetih točk in 
števila vlagateljev, predvidoma pa po naslednjem ključu: 
 
 

Št. zbranih točk Najvišji predvideni odstotek sofinanciranja od 
višine sredstev, ki jih vlagatelj pričakuje s strani 
MOL 

10 - 21 60% 
22 - 29 80% 
30 - 36 100% 

 


