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MERILA ZA IZBOR VLOG  
 

 
SSkklloopp  BB::  ppooččiittnniišškkoo  vvaarrssttvvoo  oottrrookk  iinn  aakkttiivvnnoossttii  vv  

ččaassuu  ššoollsskkiihh  ppooččiittnniicc  
  
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v javnem razpisu za sofinanciranje 
aktivnosti za leto 2009, 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 (razen meril 
pod zaporedno številko 1. in 3., kjer se ocenjuje s točkami 1, 5, ali 10) pri čemer 
pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 5 oz. 10 pa popolno izpolnjevanje (razen pri merilu 
pod zaporedno številko 3. in 6., kjer ocena 1 ne pomeni izločevalnega kriterija). 
 
Merila za izbor vlog so naslednja:  
 
VSEBINA: 
 

1. skladnost ciljev programa za otroke s cilji, ki so opredeljeni v predmetu 
razpisa  

1 točka Noben od naštetih ciljev se ne nanaša na vsaj eno področje  
5 točk Polovica naštetih ciljev se nanaša na vsaj eno področje 
10 točk Vsi našteti cilji se nanašajo na najmanj eno področje 
 
 

2. ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev programa glede na 
njihovo vlogo pri posameznih aktivnostih 

1 točka Noben od izvajalcev ni strokovno usposobljen za svojo vlogo  
3 točke Vsaj polovica izvajalcev je usposobljenih oz. so izvajalci delno usposobljeni za 

svojo vlogo 
5 točk Vsi izvajalci so usposobljeni za svojo vlogo 
 

3. Skladnost delovanja (lokalna raven) vlagatelja z razpisnimi pogoji 
1 točka Deluje le na državni ravni 
5 točk Deluje tako na državni kot na lokalni ravni 
10 točk Deluje le na lokalni ravni 
 
 

4. ustreznost načina ovrednotenja programa 
1 točka Neustrezen način ovrednotenja  
3 točke Delno ustrezen način ovrednotenja  
5 točk Povsem ustrezen način ovrednotenja   
 
 

5. število otrok, ki jim je program namenjena 
1 točka  1 do 10 otrok 
3 točke  11 do 20 otrok 
5 točk 20 in več otrok 
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6. status društva v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike 

 
1 točka nima podeljenega statusa 
3 točke ima status manj kot pretekla 3 zaporedna leta  
5 točk ima status več kot 3 pretekla zaporedna leta 
 
 

7. ustreznost referenc izvajalcev 
1 točka Izvajalec nima ustreznih referenc za izvajanje aktivnosti 
3 točke Izvajalec delno ustrezne reference za izvajanje aktivnosti 
5 točk Izvajalec ima ustrezne reference za izvajanje aktivnosti 
 
 
FINANCE: 
 

8. 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   
 
 

9. realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk aktivnosti 
1 točka Vse finančne postavke so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede na vsebino 

posameznih aktivnosti 
3 točke Posamezne finančne postavke so ocenjene delno preveč ali premalo/ polovica 

finančnih postavk je ocenjenih preveč ali premalo glede na vsebino posameznih 
aktivnosti 

5 točk Posamezne finančne postavke so ocenjene realno glede na vsebino posameznih 
aktivnosti 

 
 

10. 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  
 
 

11. skladnost odhodkov glede na načrtovane aktivnosti  
1 točka Nobena od posameznih postavk odhodkov ne odraža dejanskih stroškov vseh 

aktivnosti in samo naštetih aktivnosti   
3 točke Polovica posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške vseh aktivnosti 

in samo naštetih aktivnosti   
5 točk Vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške vseh aktivnosti in 

samo naštetih aktivnosti 
 
 
 

12. finančna dostopnost aktivnosti za udeležence 
1 točka Udeleženci oz. njihovi starši/skrbniki morajo prispevati povprečno več kot 5 € na 

dan ta prispevek ne glede na vsoto ni argumentiran 
3 točke Udeleženci oz. njihovi starši/skrbniki morajo prispevati povprečno med 0,1 in 5 € 

na dan, njihov prispevek pa je argumentiran  
5 točk Vse aktivnosti so brezplačne za vse udeležence 
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Pogoja za sofinanciranje aktivnosti za otroke v letu 2009 sta: 

1. pridobitev najmanj 43 skupnih točk v okviru meril in  
2. pridobitev najmanj 3 točk pri vsakem posameznem merilu, razen pri 

merilih po zaporedno št. 3. in 6. 
 

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 

43 - 60 75 
61 - 70 100 
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