
 

MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IN DODELITEV SREDSTEV  
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 

do 2011 za področje socialnega varstva in varovanja zdravja Ljubljana - zdravo mesto 
 
Programi in/ali projekti, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, navedene v II. točki javnega 
razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 
do 2011 za področje socialnega varstva in varovanja zdravja Ljubljana - zdravo mesto, bodo 
ocenjeni skladno s spodaj navedenimi merili.  
 
 
A. Skupna merila za enoletne in večletne programe 
 

1. Program je predstavljen kratko in jedrnato ter v skladu z zahtevami prijavnega 
obrazca: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

2. V za to predvideni tabeli prijavnega obrazca so jasno predstavljene in časovno 
opredeljene vse aktivnosti programa: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

3. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa, in 
izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic (udeležencev/-k oz. članstva): 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

4. Potencialni uporabniki/uporabnice programa so jasno opredeljeni in v skladu s 
predmetom razpisa: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

5. Program vključuje ustrezno število uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno 
zasnovo programa: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

6. Uporabniki/uporabnice imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in 
izvedbi programa: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
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7. V programu je predviden pritožbeni postopek, s katerim so uporabniki/uporabnice 
ustrezno seznanjeni: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

8. Program ima glede na predstavljeno zasnovo programa ustrezno kadrovsko 
zasedbo: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

9. Program ima izdelano pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in 
odhodkov (finančno konstrukcijo), ki je v skladu s predstavljeno zasnovo 
programa: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

10. Za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna 
sredstva: 

0 točk od 0% do 19% celotne vrednosti programa 
1 točka od 20% do 39% celotne vrednosti programa 
2 točki od 40% do 59% celotne vrednosti programa 
3 točke 60% ali več celotne vrednosti programa 
 

11. Za izvedbo programa vlagatelj zagotavlja ustrezne prostorske pogoje v skladu z 
vsebino programa (strokovna komisija bo po potrebi preverila, ali in na kakšen 
način vlagatelj zagotavlja ustrezne prostorske pogoje za izvedbo prijavljenega 
programa): 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

12. Predviden je ustrezen način vrednotenja programa (evalvacija): 
0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 
Za sofinanciranje v letu 2009 bodo predlagani programi, ki bodo: 

1. izpolnjevali vse razpisne pogoje, 
2. pri vsakem od skupnih meril (A./1. do A./12.) prejeli vsaj 1 točko in  
3. pri skupnih merilih (A./1. do A./12.) zbrali vsaj 25 točk od 36 možnih.  

 
V primeru, da bo pri istovrstnih programih in/ali projektih, uvrščenih v izbor za dodelitev 
sredstev, seštevek pričakovanih sredstev za sofinanciranje s strani MOL višji od razpoložljivih 
sredstev na posameznem razpisnem področju, bo MOL sofinancirala tisti/-e program/-e, ki 
bo/-do dosegel/-li višje število točk. 
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B. Dodatna merila za programe, ki kandidirajo za obdobje od 2009 do 2011 
 
Pri ocenjevanju programov, ki kandidirajo za sofinanciranje v obdobju od 2009 do 2011, 
bodo upoštevana vsa skupna merila (A./1. do A./12.) in vsa dodatna merila (B./1. do B./5.), ki 
so: 
 

1. Program se izvaja redno in je z osnovno dejavnostjo uporabnicam in uporabnikom 
dostopen vsaj 4-krat tedensko oz. skupaj vsaj 30 ur tedensko. (strokovna komisija 
bo po potrebi preverila, ali in na kakšen način vlagatelj zagotavlja ustrezno 
časovno dostopnost prijavljenega programa uporabnicam in uporabnikom): 

0 točk ne izpolnjuje  
2 točki izpolnjuje 
 

2. Izvajalci/izvajalke programa so strokovni delavci/delavke z družboslovno 
izobrazbo smeri socialno delo, psihologija, pedagogika in njene specialne 
discipline, sociologija, medicina in drugih ustreznih smeri: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

3. Število ur vključenosti posameznega uporabnika/uporabnice v program v 
določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa: 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

4. Reference vlagatelja pri izvajanju programa (program je bil v preteklosti že 
uspešno izveden): 

0 točk ne izpolnjuje  
1 točka delno izpolnjuje  
2 točki večinoma izpolnjuje 
3 točke v celoti izpolnjuje  
 

5. Program je bil v preteklih treh letih že sofinanciran iz sredstev MOL za področje 
socialnega varstva oz. varovanja zdravja: 

0 točk ne izpolnjuje  
2 točki izpolnjuje  
 
Za sofinanciranje v obdobju od 2009 do 2011 bodo predlagani programi, ki bodo: 

1. prijavljeni za sofinanciranje v obdobju od 2009 do 2011, 
2. izpolnjevali vse razpisne pogoje, 
3. pri vsakem od skupnih in vsakem od dodatnih meril (A./1. do A./12. in B./1. do B./5.) 

prejeli vsaj 1 točko in  
4. pri skupnih in dodatnih merilih zbrali vsaj 34 točk od skupno 49 možnih. 

 
Projekti in/ali programi, prijavljeni za sofinanciranje v obdobju od 2009 do 2011, ki bodo: 

- pri katerem od  dodatnih meril (B./1. do B./5.) prejeli 0 točk ali 
- pri skupnih in dodatnih merilih (A./1. do A./12. in B./1. do B./5.) prejeli skupno manj kot 

34 točk  
bodo v nadaljevanju obravnavani kot projekti in/ali programi, ki kandidirajo za sofinanciranje v 
letu 2009. 
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V primeru, da bo pri istovrstnih programih in/ali projektih, uvrščenih v izbor za dodelitev 
sredstev, seštevek pričakovanih sredstev za sofinanciranje s strani MOL višji od razpoložljivih 
sredstev na posameznem razpisnem področju, bo MOL sofinancirala tisti/-e program/-e, ki 
bo/-do dosegel/-li višje število točk. 
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