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MERILA ZA OCENJEVANJE 

Številka razpisa 0301-1/2022-SRRS-1 

Naziv razpisa Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih 
zasebnih organizacij - C/D-PF   (Ur. l. RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022,  v 
nadaljevanju razpis) 

Sklop Premostitveno financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih 
organizacij 

Pojasnilo Popolna vloga bo ocenjena s strni dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, 
ki so navedena v nadaljevanju.  
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk. Za odobritev mora vloga doseči 
najmanj 30 točk. 
V kolikor je pri posameznem merilu zapisana priloga, pomeni, da se točke po tem 
merilu dodeli le ob predložitvi navedene priloge, ki mora biti vsebinsko ustrezna. 

Oznaka 
merila 

Merilo Priloga 
Max. št. 

točk 

1. REGIONALNI VIDIK  

1.01 Koeficient razvitosti občine   20 

1.01.01 Koeficient od 0,26 do 0,80  20 

1.01.02 Koeficient od 0,81 do 0,85  18 

1.01.03 Koeficient od 0,86 do 0,90  16 

1.01.04 Koeficient od 0,91 do 0,95  14 

1.01.05 Koeficient od 0,96 do 1,00  12 

1.01.06 Koeficient od 1,01 do 1,05  10 

1.01.07 Koeficient od 1,06 do 1,10  8 

1.01.08 Koeficient od 1,11 do 1,15  6 

1.01.09 Koeficient od 1,16 do 1,20  4 

1.01.10 Koeficient od 1,21 do 1,35  2 

1.05 
Lokacija projekta glede na območje Triglavskega 
narodnega parka (TNP)  

Dokazilo za območje TNP 10 

1.05.01 Projekt se nahaja na območju TNP   10 

1.05.02 Projekt se ne nahaja na območju TNP   0 

2. OCENA PROJEKTA  

2.12 Povezovanje partnerjev pri projektu 
Dokazilo o drugem 
javnem viru: sredstva EU 

10 

2.12.01 Projekt se izvaja na podlagi povezovanja 2 partnerjev 
ali več 

 10 

2.12.02 Projekt izvaja vlagatelj samostojno  5 

3. OCENA VLAGATELJA  

3.02 Delež dolga v financiranju   20 

3.02.01 Delež dolgov v financiranju od 0,00 % do 39,99 %  20 

3.02.02 Delež dolgov v financiranju od 40,00 % do 49,99 %  15 

3.02.03 Delež dolgov v financiranju od 50,00 % do 59,99 %  12 

3.02.04 Delež dolgov v financiranju od 60,00 % do 69,99 %  9 

3.02.05 Delež dolgov v financiranju od 70,00 % do 79,99 %  7 

3.02.06 Delež dolgov v financiranju od 80,00 % do 99,99 %  5 

3.15 Višina celotnih prihodkov   40 

3.15.01 Celotni prihodek  je 1.000.000,01 EUR ali več  40 

3.15.02 Celotni prihodek  je od 850.000,01 EUR do 
1.000.000,00 EUR 

 30 

3.15.03 Celotni prihodek  je od 600.000,01 EUR do 850.000,00 
EUR 

 20 

3.15.04 Celotni prihodek  je od 350.000,01 EUR do 600.000,00 
EUR 

 15 

3.15.05 Celotni prihodek  je od 150.000,01 EUR do 350.000,00 
EUR 

 10 



 

2 

3.15.06 Celotni prihodek  je od 50.000,01 EUR do 150.000,00 
EUR 

 5 

3.15.07 Celotni prihodek je od 25.000,01 EUR do 50.000,00 
EUR 

 3 

3.15.08 Celotni prihodek je manjši ali enak 25.000,00 EUR  0 

  

 
 

LEGENDA MERIL  

1. REGIONALNI VIDIK 

1.01 
Koeficient 
razvitosti občine 
PF 

Koeficient razvitosti občine za dve leti izračuna državni organ, pristojen za finance, na 
podlagi formule, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21) in je razviden na povezavi  
https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin  

Točke po merilu koeficienta razvitosti občine se določi, glede na range koeficienta 
razvitosti občine vlagatelja, kot so v okviru meril določeni, pri čemer se poudarja, da gre 
za koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja, kar pomeni, da se upošteva lokacijo 
sedeža vlagatelja.  

Primer: sedež vlagatelja je v občini X, projekt pa se izvaja na drugi lokaciji v občini Y, iz 
česar izhaja, da se upošteva koeficient razvitosti sedeža vlagatelja oz. občine X. 

1.05 

Lokacija 
projekta glede 
na območje 
TNP 

Točke po merilu lokacija projekta glede na območje Triglavskega narodnega parka se 
določi glede priloženo dokazilo, iz katerega izhaja ali se projekt nahaja na navedenem 
območju ali ne. Dokazilo lahko izda Javni zavod Triglavski narodni park ali upravna 
enota. 

V kolikor je priloženo ustrezno dokazilo, se določi točke po merilu, skladno z rangom 
števila točk, v nasprotnem primeru se točke ne dodeli. 

2. OCENA PROJEKTA 

2.12 
Povezovanje 
partnerjev pri 
projektu  

Točke po merilu povezovanje partnerjev pri projektu se določi glede na priloženo 
dokazilo, iz katerega izhaja ali vlagatelj sam izvaja projekt ali v sodelovanju z drugim/i 
partnerjem/i Kot ustrezno dokazilo se šteje dokazilo o drugem javnem sredstvu: sredstva 
EU.  

V kolikor je priloženo ustrezno dokazilo, se določi točke po merilu, skladno z rangom 
števila točk, v nasprotnem primeru se točke ne dodeli.  

3. OCENA VLAGATELJA 

3.02 
Delež dolgov v 
financiranju 

Točke po merilu delež dolgov v financiranju se določi skladno z rangom števila točk, in 
sicer na podlagi deleža dolgov v financiranju, ki je razviden iz sistema Ebonitete.si.  
 

Izjema so le vlagatelji, ki so registrirani kot javni zavodi (355) ali javni raziskovalni zavodi 
(361), pri kateri se delež dolgov v financiranju izračuna na podlagi formule: 
 

(𝑘𝑟. 𝑓𝑖𝑛. 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧. +𝑑𝑜𝑙𝑔. 𝑓𝑖𝑛. 𝑜𝑏𝑣𝑧. ) + (𝑘𝑟. 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧. +𝑑𝑜𝑙𝑔. 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧. )𝑧𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑛

 (𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣) 𝑧𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑛
 𝑥 100 

 

Merilo Delež dolga v financiranju se uporabi pri vlagateljih, ki so pravne osebe, ki izkazujejo 
neprofitni status in namen delovanja, bonitetna ocena pa ni izračunana in ni vidna na 
ebonitete.si, organizirani kot: zavodi (javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni 
raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov), zbornica (zbornica, 
gospodarska zbornica, skladi, javni sklad, sklad), društva, (društvo, zveza društev), 
ustanova, ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna 
organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija. 

 

Podatke za leto 2020 oz. 2021 (po objavi uradnih izkazov) se preveri iz sistema 
Ebonitete.si. 

3.15 
Višina celotnih 
prihodkov  

Točke po merilu višina celotnih prihodkov se določi skladno z rangom števila točk, in 
sicer na podlagi celotnih prihodkov za leto 2020 oz. 2021 (po objavi uradnih izkazov), ki 
so razvidni iz sistema Ebonitete.si. Višina celotnih prihodkov se ocenjuje pri vlagateljih, 
pri katerih se ocenjuje tudi delež dolgov v financiranju. 

 
 

https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin

