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MERILA ZA IZBOR VLOG  

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE IZ 

MOL V LETU 2017 
 

Sklop B: organizacija občasnega varovanja otrok na domu  
  
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v javnem razpisu za sofinanciranje 
dejavnosti za otroke iz MOL v letu 2017, za sklop B, bodo ocenjene skladno s spodaj 
navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj 
največ 70 točk. Pri tem je izpolnjevanje posameznega merila lahko ocenjeno s točkami 1, 3 ali 
5, pri merilih pod zaporednimi številkami 3., 4. in 8. se ocenjuje s točkami 1, 5, ali 10 pri 
merilu št. 5, se ocenjuje s točkami 1 in 5. Vlagatelji, ki bodo na posameznem merilu pridobili 
1 točko, ne bodo zadostili merilom za izbor . 
 
Merila za izbor vlog so naslednja:  
 
VSEBINA: 
 

1. skladnost organiziranja občasnega varovanja otrok s predmetom razpisa  
1 točka Ni skladen 
3 točke Deloma skladen 
5 točk Je skladen 
 
 

2. organizacija varovanja otrok se bo izvajala za naslednjo kategorijo otrok 
1 točka Ni opredeljena kategorija otrok 
3 točke Samo za predšolske oz. samo za osnovnošolske otroke 
5 točk Za predšolske in osnovnošolske otroke 
 
 

3. število izvajalcev občasnega varovanja otrok 
1 točka 1 do 5 izvajalcev  
5 točk 6 do 9 izvajalcev 
10 točk 10 in več izvajalcev 
 
 

4. število strokovno usposobljenih izvajalcev varstva 
1 točka 1 do 5 izvajalcev 
5 točk 6 do 9 izvajalcev 
10 točk 10 in več izvajalcev 
 

5. organizacija brezplačnega tečaja o varstvu otrok za izvajalca 
1 točka Ni organiziran 
5 točk Je organiziran 
 
 
 



 MU MOL-OPVI   
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti  za  predšolske otroke iz MOL v letu 2017                Sklop B                   
 

2 

6. načrt občasnega varovanja otrok na domu v MOL 
1 točka Nezadovoljiv načrt 
3 točke Delno zadovoljiv načrt 
5 točk Zadovoljiv načrt 

 
 
7. število referenc izvajalcev občasnega varovanja otrok na domu 

1 točka Do 4 izvajalci 
3 točke 5 do 9 izvajalcev 
5 točk 10 in več izvajalcev 
 
 
FINANCE: 
 

8. realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk  
1 točka Vse finančne postavke so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede na vsebino  
5 točk Posamezne finančne postavke so ocenjene delno preveč ali premalo/ polovica finančnih 

postavk je ocenjenih preveč ali premalo glede na vsebino 
10 točk Posamezne finančne postavke so ocenjene realno glede na vsebino  
 
 

9. razvidnost namena porabe odhodkov  
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  
 
 

10. finančna dostopnost naročnika varstva otrok 
1 točka Naročnik mora za storitev plačati več kot 4,53 €  
3 točke Naročnik mora za storitev plačati od 4,00 € do 4,53 € 
5 točk Naročnik mora za storitev plačati do 3,53 € 
 

11. razvidnost namena porabe prihodkov programa 
1 točka Iz tabele ni razvidno, kateri od sofinancerjev bo prispeval za katere stroške 
3 točke Iz tabele je delno razvidno, kateri od sofinancerjev bo prispeval za katere stroške 
5 točk Iz tabele je popolnoma razvidno, kateri od sofinancerjev bo prispeval za katere stroške   
 
 
Pogoja za sofinanciranje aktivnosti za otroke v letu 2017 sta: 

1. pridobitev najmanj 50 skupnih točk v okviru meril in  
2. pridobitev najmanj 3 točk pri vsakem posameznem merilu oz. 5 točk pri 

merilih pod zaporednimi številkami 3., 4.,5. in 8. 
 

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 predšolsko vzgojo 

50 - 60 30 
61 - 70 100 

 


