MERILA ZA OCENJEVANJE
Številka razpisa

0301-1/2022-SRRS-16

Naziv razpisa

Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture;
C - OBČINE (Ur. l. RS, št. 79/2022, v nadaljevanju razpis)

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

30

1. REGIONALNI PRISPEVEK PROJEKTA/VLAGATELJA

1.01.01

Razvitost obmejne problemske občine projekta
Zelo šibek gospodarski razvoj in zelo majhne
razvojne možnosti, kamor sodijo sledeče občine:
Hodoš, Gornji Petrovci, Šalovci, Osilnica,
Rogašovci, Kuzma, Grad, Cankova, Kobilje, Loški
Potok in Kostel.
Šibek gospodarski razvoj in majhne razvojne
možnosti, kamor sodijo sledeče občine: Ribnica na
Pohorju, Črenšovci, Tišina, Cirkulane, Kozje,
Lovrenc na Pohorju, Podlehnik, Velika Polana,
Bistrica ob Sotli, Makole, Sveti Tomaž, Majšperk,
Videm, Zavrč, Apače,
Puconci, Podvelka, Kungota, Moravske Toplice,
Komen, Solčava, Kobarid, Luče, Poljčane,
Črnomelj, Gornji Grad, Sveta Ana, Žetale, Gorje,
Lendava, Dobrovnik, Kočevje, Semič, Bohinj.
Zmeren gospodarski razvoj in zmerne razvojne
možnosti, kamor sodijo sledeče občine: Pesnica,
Selnica ob Dravi, Ormož, Dornava, Miren Kostanjevica, Brežice, Kanal, Središče ob Dravi,
Metlika, Jezersko, Pivka, Renče - Vogrsko, Loška
dolina, Kostanjevica na Krki, Cerkno, Dolenjske
Toplice, Tržič, Ruše, Bovec, Ilirska Bistrica,
Kranjska Gora, Sežana, Hrpelje - Kozina, Črna na
Koroškem in Tolmin
Boljši gospodarski razvoj in boljše razvojne
možnosti, kamor sodijo sledeče občine: Rogatec,
Divača, Šentjernej, Preddvor, Žirovnica, Ajdovščina,
Vipava, Brda, Dravograd, Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Vuzenica, Rogaška Slatina, Muta,
Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem,
Mežica, Postojna in Slovenj Gradec.
Ostale občine, ki ne sodijo med obmejne
problemske občine
Koeficient razvitosti občine projekta, ki se ne
uvršča med obmejna problemska območja
Koeficient od 0,78 do 0,80
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Koeficient od 0,81 do 0,90
Koeficient od 0,91 do 1,00

1.01.04
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Koeficient od 1,01 do 1,10
Koeficient od 1,11 do 1,20

1.01.06
1.01.07

Koeficient od 1,21 do 1,35
Ostale občine, ki sodijo med obmejne problemske
občine
Lokacija projekta glede na območje
Triglavskega narodnega parka (TNP)
Projekt se nahaja na območju TNP
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Projekt se ne nahaja na območju TNP
Prispevek vlagatelja k regionalnemu razvoju
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Vlagatelj izvaja medobčinske projekte in/ ali
regionalne in/ ali meddržavne
Vlagatelja ne izvaja medobčinskih, regionalnih ali
meddržavnih projektov
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2. TRAJNOSTNI PRISPEVEK PROJEKTA / VLAGATELJA
2.28
2.28.01

2.28.02
2.29
2.29.01
2.29.02
2.30
2.30.01
2.30.02
2.31
2.31.01
2.31.02
2.31.03
2.32
2.32.01
2.32.02
2.32.03
2.44
2.44.01
2.44.02
2.44.03
2.34
2.34.01
2.34.02
2.34.03
2.27
2.27.01

2.27.02

2.27.03

2.36
2.36.01

Vpliv projekta na blažitev podnebnih sprememb
oz. na znižanje emisija toplogrednih plinov
Vlagatelj bo s projektom izrabljal energijo iz
obnovljivih virov energije oz. bo zmanjšal škodljive
izpuste
Projekt ne vključuje izrabe obnovljivih virov energije
oz. nima vpliva na zmanjšanje škodljivih izpustov
Vpliv projekta na varstvo vodnih virov
Projekt omogoča zmanjšanje letne porabe vode
Projekt ne omogoča zmanjšanje letne porabe vode
Skladnost projekta z načeli krožnega
gospodarstva & recikliranja
S projektom bo omogočena ponovna uporaba
odpadnih surovin
Projekt ne omogoča ponovne uporabe odpadnih
surovin
Vpliv projekta na zmanjšanje porabe energije
S projektom se zmanjšuje poraba energije za
najmanj 15%
S projektom se zmanjšuje poraba energije za
najmanj 10%
S projektom se zmanjšuje poraba energije za manj
kot 10%
Vpliv projekta na porabo surovin, materialov
S projektom se zmanjšuje poraba
surovin/materialov za najmanj 15%
S projektom se zmanjšuje poraba
surovin/materialov za najmanj 10%
S projektom se zmanjšuje poraba
surovin/materialov za manj kot 10%
Zeleno in/ ali družbeno odgovorno javno
naročanje
Vlagatelj izvaja zeleno in druženo odgovorno javno
naročanje
Vlagatelj izvaja zeleno ali družbeno odgovorno
javno naročanje
Vlagatelj ne izvaja zelenega ali družbeno
odgovornega javnega naročanja
Tehnološka zahtevnost in inovativnost projekta
Tehnološko zahteven projekt z elementi
inovativnosti
Tehnološko zahteven projekt brez elementov
inovativnosti
Projekt ne vključuje tehnološko zahtevnih
elementov
Splošna in ekonomska ocena projekta
Projekt je vsebinsko utemeljen, stroškovno in
ekonomsko učinkovit, finančni in terminski načrt
projekta je realno ovrednoten
Projekt je delno/pomanjkljivo vsebinsko utemeljen,
stroškovno in ekonomsko učinkovit, finančni in
terminski načrt projekta je ovrednoten
Projekt je nezadostno vsebinsko utemeljen,
stroškovna in ekonomska učinkovitost je
pomanjkljivo utemeljena, finančni in terminski načrt
projekta je nerealno ovrednoten
Zaposleni pri vlagatelju in na projektu
Zaposleni pri vlagatelju in na projektu izkazujejo
izkušnje (vsaj 5 letne) in strokovno usposobljenost s
področja projekta
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Zaposleni pri vlagatelju in /ali na projektu izkazujejo
izkušnje (vsaj 5 letne) in/ali strokovno
usposobljenost s področja projekta
Vlagatelj in zaposleni na projektu ne izkazujejo
predhodnih izkazujejo izkušenj in/ali strokovne
usposobljenosti s področja projekta

3. FINANČNA OCENA PROJEKTA / VLAGATELJA
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Dolg na prebivalca občine za leto 2021
Dolg na prebivalca je od 0,00 EUR do 510,00 EUR
Dolg na prebivalca je od 511,00 EUR do 1.000,00
EUR
Dolg na prebivalca je večji ali enak 1.001,00 EUR
Preteklo sofinanciranje Sklada pri projektih
vlagatelja
Vlagatelj ni prejemnik sredstev Sklada
Vlagatelj je že prejemnik sredstev Sklada v skupni
višini od 20.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR
Vlagatelj je že prejemnik sredstev Sklada v skupni
višini 1.000.001,00 EUR ali več
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LEGENDA MERIL
1.

REGIONALNI PRISPEVEK PROJEKTA OZ. VLAGATELJA
Obmejna problemska območja so določena z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih
območij (Ur. l. RS, št. 22/11, s sprem. in dopol.). Vlada je 10. 2. 2022 sprejela Program
Razvitost
razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025, v katerem so
obmejne
obmejne problemske občine razvrščene v štiri skupine.
problemske
Glede na lokacijo projekta se določi skupina obmejnega problemskega območja in se
občine projekta
temu ustrezno določi točke po merilu, skladno z rangom števila točk.

Koeficient
razvitosti občine
projekta, ki se
ne uvršča med
obmejna
problemska
območja

Lokacija
projekta glede
na območje
TNP

2.

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 projekta Y.
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.

Prispevek
Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi
vlagatelja k
prispevka vlagatelja k regionalnemu razvoju.
regionalnemu
razvoju
TRAJNOSTNI PRISPEVEK PROJEKTA OZ. VLAGATELJA
Vpliv projekta
na blažitev
podnebnih
sprememb oz.
na znižanje
emisija
toplogrednih
plinov

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi
usmerjenosti projekta na področju blažitve podnebnih sprememb oz. znižanja emisij
toplogrednih plinov.

Vpliv projekta
na varstvo
vodnih virov

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi
usmerjenosti projekta na področju varstva vodnih virov.

Skladnost
projekta z načeli
krožnega
gospodarstva &
recikliranja

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi
usmerjenosti projekta na področju krožnega gospodarstva in recikliranja.

Vpliv projekta
na zmanjšanje
porabe energije

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi
usmerjenosti projekta na zmanjšanja porabe energije.

Vpliv projekta
na porabo
surovin,
materialov

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi
usmerjenosti projekta na področju zmanjšanja porabe surovin, materialov.

Zeleno in/ ali
družbeno
odgovorno
javno naročanje

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi stanja
glede zelenega in/ ali družbeno odgovornega javnega naročanja.

Tehnološka
zahtevnost in
inovativnost
projekta

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi
tehnološke zahtevnosti in inovativnosti projekta.

Splošna in
ekonomska
ocena projekta

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi splošne
in ekonomske ocene projekta.

Zaposleni na
projektu

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi izkušenj
in/ali strokovne usposobljenosti zaposlenih pri vlagatelju in/ali na projektu.
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3.

FINANČNA OCENAPROJEKTA OZ. VLAGATELJA
Dolg na
prebivalca
občine za leto
2021

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, glede na podatek o dolgu
občine na prebivalca v letu 2021, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance RS.

Preteklo
sofinanciranje
Sklada pri
projektih
vlagatelja

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, glede na preteklo
sofinanciranje Sklada pri projektih vlagatelja.
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