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MERILA ZA IZBOR VLOG 

prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini 
Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije 

nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2022 
 

Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz III. točke besedila Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju 
socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2022, bodo ocenjene skladno 
s spodaj navedenimi vsebinskimi in finančnimi merili za dodelitev sredstev. 
 
Programi bodo za posamezni kriterij ocenjeni z 0 ali več točkami. 
 
Merila za izbor vlog so naslednja: 
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo popolne in pravočasne 
prijave ocenila na podlagi spodnjih meril: 
 
 
 

1. MERILA ZA OCENJEVANJE PROGRAMA 
 

Kvaliteta in izvedljivost predloženih programov glede na zagotovljene kadrovske pogoje 
Predloženi program bodo izvajali strokovnjaki s primerno izobrazbo, kot na primer strokovnjaki 
s področja socialnega dela, psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih 
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in 
teološke smeri z ustrezno specializacijo itd. 
 

0 točk Ne izpolnjuje 
10 točk Delno izpolnjuje 
20 točk Večinoma izpolnjuje 
30 točk V celoti izpolnjuje 

 
Dosedanje delo in izkušnje 

 
0 točk Prijavitelj programe s tega področja izvaja manj kot dve leti 

10 točk Prijavitelj programe s tega področja izvaja dve leti ali več, vendar jih 
Mestna občina Koper ni sofinancirala 

20 točk Prijavitelj programe s tega področja izvaja dve leti ali več in so bili 
sofinancirani s strani Mestne občine Koper  

30 točk Prijavitelj programe s tega področja izvaja dve leti ali več in so bili 
sofinancirani s strani Mestne občine Koper in pristojnega 

ministrstva 
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Sedež prijavitelja v Mestni občini Koper oziroma delovanje na območju Mestne občine 

Koper 
 

0 točk Prijavitelj nima sedeža na območju Mestne občine Koper in ne deluje 
na območju Mestne občine Koper 

5 točk Prijavitelj programa nima sedeža na območju Mestne občine Koper, 
vendar deluje na območju Mestne občine Koper 

10 točk Prijavitelj ima sedež na območju Mestne občine Koper in deluje na 
območju Mestne občine Koper 

 
Finančna konstrukcija prijavljenih programov  

Prijavljen program ima pregledno, uravnoteženo, jasno in natančno finančno konstrukcijo 
prihodkov in odhodkov izvajanja programa 

 
0 točk Ne izpolnjuje 
5 točk Delno izpolnjuje 

10 točk Večinoma izpolnjuje 
15 točk V celoti izpolnjuje 

 
Program oziroma projekt ima postavljene jasne osnovne namene in cilje, ki so 

merljivi in v skladu s predmetom razpisa 
 

0 točk Ne izpolnjuje 
10 točk Delno izpolnjuje 
20 točk V celoti izpolnjuje 

 
Jasno opredeljene metode, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu oziroma 

projektu, ki omogočajo doseganje ciljev programa oziroma projekta 
 

0 točk Ne izpolnjuje 
10 točk Delno izpolnjuje 
20 točk V celoti izpolnjuje 

 
 


