
Sklop (označite)

Polno ime prijavitelja

Naslov projekta

Država

Ocenjevalec

Datum ocenjevanja

OSNOVNI POGOJI  DA NE Opomba/komentar/utemeljitev Opis merila
1.1. Projektni predlog je skladen z vsebinskim področjem iz 2. poglavja 
javnega razpisa.

Vsebina projektnega predloga ustreza sklopu, na
katerega se je prijavitelj prijavil.

Sklop A: Prijavitelj je v projektni predlog vključil vsaj en podcilj cilja
trajnostnega razvoja 6 in en podcilj cilja trajnostnega razvoja 13 in/ali en
podcilj cilja trajnostnega razvoja 5 in/ali 8. 

Pri sklopu A mora projektni predlog vsebinsko
zasledovati vsaj en podcilj cilja trajnostnega
razvoja 6 in en podcilj cilja trajnostnega razvoja
13 in/ali en podcilj cilja trajnostnega razvoja 5
in/ali 8. Aktivnosti spremljajo dejavnosti
ozaveščanja širše javnosti o pomenu
odgovornega ravnanja z vodo. Prijavitelj mora
izbrati vsaj dve predlagani aktivnosti, od katerih
mora biti vsaj ena izmed prvih treh navedenih
aktivnosti ob upoštevanju navedenih ciljnih
skupin. Prijavitelj je uporabil lokalno znanja, kjer
je to mogoče.

Če član komisije ugotovi, da je odgovor pri kateremkoli osnovnem pogoju NE, o tem obvesti ostale člane komisije. Komisija se posvetuje in odloči glede izločitve vloge oziroma nadaljnjega 
ocenjevanja te vloge. Če je odločitev komisije, da se vloga v skladu z 10. poglavjem javnega razpisa izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, vsak član komisije odločitev utemelji v stolpcu 
"Opomba/komentar/utemeljitev"

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

Merila za ocenjevanje vlog so bila sprejeta na podlagi 8. člena Uredbe o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 74/18), ki
opredeljuje pogoje in merila za financiranje ali sofinanciranje posameznih programov ali projektov, ki so financirani ali sofinancirani iz proračuna RS.

A  B  C  D  

1.     SKLADNOST PROJEKTA OZIROMA VLOGE Z OSNOVNIMI RAZPISNIMI POGOJI



Sklop B: Prijavitelj je v projektni predlog vključil vsaj enega izmed podciljev
cilja trajnostnega razvoja 8 in/ali 16 in/ali 5.

Pri sklopu B mora projektni predlog vsebinsko
zasledovati vsaj enega izmed podciljev cilja
trajnostnega razvoja 8 in/ali 16 in/ali 5. Aktivnosti
spremljajo dejavnosti ozaveščanja širše javnosti
o pomenu razvoja demokracije, vladavine prava
in neodvisnosti medijev. Prijavitelj mora izbrati
vsaj dve predlagani aktivnosti ob upoštevanju
navedenih ciljnih skupin (mladi, ženske,
podjetniki …).

Sklop C: Prijavitelj je v projektni predlog vključil podcilj 4.7 in sledil
Usmeritvam za izvajanje izobraževanja otrok o njihovih pravicah z uporabo
gradiva »Naše pravice«, ki so del razpisne dokumentacije.

Pri sklopu C mora prijavitelj mora vsebinsko
zasledovati podcilj 4.7. Prijavitelj mora izbrati vse
zahtevane aktivnosti ob upoštevanju navedenih
ciljnih skupin ter slediti Usmeritvam za izvajanje
izobraževanja otrok o njihovih pravicah z
uporabo gradiva »Naše pravice«, ki so del
razpisne dokumentacije.

1.2. Projekt se izvaja v eni od razpisanih držav oziroma regiji.
Izbrana partnerska država ustreza sklopu, na
katerega se je prijavitelj prijavil. 

1.3. Projekt prispeva k odpravi revščine, zmanjšanju neenakosti, 
uresničevanju zaveze, da se nikogar ne pusti ob strani (Leave no-one 
behind) in prispeva k uravnoteženemu trajnostnemu razvoju.

Prijavitelj je pri 21. točki Vsebinskega načrta
opredelil, kako projekt prispeva k odpravi
revščine, uresničevanju zaveze, da se nikogar ne
pusti ob strani (Leave no-one behind) in prispeva
k uravnoteženemu trajnostnemu razvoju.

1.4. Projekt izkazuje usklajenost specifičnega cilja projekta s 
potrebami partnerske države, regije ali lokalne skupnosti in je ustrezno 
dokumentiran z dokazili.

Prijavitelj je pri 13. točki Vsebinskega načrta
pojasnil usklajenost specifičnega cilja projekta s
potrebami partnerske države ali lokalne
skupnosti in navedel vire informacij. Priložil je
dokumente in/ali povezave do spletnih mest, ki
to dokazujejo.

1.5. S prijaviteljem v zadnjih petih letih ni bila prekinjena nobena 
pogodba iz krivdnih razlogov za program/projekt, (so)financiran s 
strani Vlade RS.

Prijavitelj je pri 25. točki Vsebinskega načrta
navedel, ali je bila iz krivdnih razlogov prekinjena
katerakoli pogodba, ki je bila (so)financirana s
strani Vlade RS v zadnjih petih letih in navedel
za kateri program ali projekt.

1.6. Prijavitelj je v projektni predlog vključil vsaj eno lokalno 
organizacijo v partnerski državi. 

V izvajanje projekta mora prijavitelj vključiti
najmanj eno lokalno organizacijo v partnerski
državi. Velja samo za sklop A, B, C.

1.7. Cilj projekta ne prispeva k povečani rabi fosilnih goriv ali 
povečanju ogljičnega odtisa.

V 27. točki Vsebinskega načrta je prijavitelj
pojasnil, da projekt posredno ali neposredno ne
prispeva k povečani rabi fosilnih goriv ali
povečanju ogljičnega odtisa.

Sklop D: Prijavitelj je zase in za vse svoje morebitne podizvajalce izjavil, da 
zagotavlja zavezanost k spoštovanju humanitarnih načel in mednarodnega 
humanitarnega prava.

Prijavitelj je v obrazcu št. 7 Reference in izkušnje
prijavitelja v 7. točki pri a.) zase in za vse svoje
morebitne podizvajalce podčrtal  odgovor "da".



Sklop D: Prijavitelj je zase in za vse svoje morebitne podizvajalce izjavil, da 
zagotavlja spoštovanje zavez, prednostnih področij in območij ter načel, 
izhajajočih iz pravnih in strateških dokumentov mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije.

Prijavitelj je v obrazcu št. 7 Reference in izkušnje
prijavitelja v 7.točki pri b.) zase in za vse svoje
morebitne podizvajalce podčrtal  odgovor "da".

Sklop D: Izvajalec bo v izvajanje aktivnosti nujnega odziva in rehabilitacije v 
partnerskih državah vključil lokalno nevladno organizacijo.

Prijavitelj je v obrazcu št. 7 Reference in izkušnje
prijavitelja v 7. točki pri c.) podčrtal odgovor
"da".

MERILA 
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk

13. točka v Vsebinskem načrtu

1 točka: Navedeno in obrazloženo je, da je vsebina predlaganega projekta
komplementarna z drugimi donatorji.
0 točk: Ni navedeno in/ali obrazloženo, da je vsebina predlaganega projekta
komplementarna z drugimi donatorji.

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 1 0

10. točka v Vsebinskem načrtu projekta

Opisano je stanje v partnerski državi, jasno je opredeljen problem, njegov
vpliv, na koga se problem nanaša, geografsko območje problema,
posledice, če se problema ne rešuje.

2 točki: Problem je natančno opredeljen. 
1 točka: Problem je pomanjkljivo opredeljen.
0 točk: Problem ni opredeljen oziroma opredeljeni problem ni skladen z
vsebino razpisa.

12. točka v Vsebinskem načrtu

OBVEZNA MERILA

Ocenjevalec vsako posamezno merilo oceni glede na število možnih točk, pri čemer najvišje število točk pomeni, da je merilo v celoti izpolnjeno, najnižje pa, da je v celoti neizpolnjeno. Ocenjuje se 
samo s polnim številom točk. Če ocenjevalec merila ni ocenil z najvišjim številom možnih točk, svojo odločitev obvezno obrazloži v stolpcu "Opombe/komentar/utemeljitev".

2.2. Specifični cilj projekta - specifičen, merljiv, dosegljiv, upošteven (relevanten) in časovno opredeljen (SMART)

Opomba/komentar/utemeljitev ocenjevalca

1.     UMEŠČENOST PROJEKTA V DONATORSKO OKOLJE V PARTNERSKI DRŽAVI ALI REGIJI - VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 

0–1

2.     CILJ, REZULTATI IN AKTIVNOSTI PROJEKTA -  VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 
2.1. Opredelitev problema

0–2

Specifični cilj projekta je specifičen in dosegljiv, navezuje se na problem in vsebino projekta



6 točk: Specifični cilj je jasno opredeljen in dosegljiv, prispeva k reševanju
problema.
3 točke: Specifični cilj je pomanjkljivo opredeljen in/ali ni dosegljiv.
0 točk: Specifični cilj ni opredeljen in ni dosegljiv.

12. točka v Vsebinskem načrtu

Kazalniki so ustrezni in omogočajo presojo doseganja cilja ter so preverljivi
tudi po treh letih po zaključku projekta. So opisno in številčno opredeljeni.
Določena je izhodiščna in končna vrednost. Kazalniki za presojo dosegana
cilja niso seštevek kazalnikov za rezultate. 

2 točki: Specifični cilj ima opredeljene kazalnike, ki so merljivi.
1 točka: Specifični cilj ima pomanjkljivo opredeljene kazalnike, ki so delno
merljivi.
0 točk: Specifični cilj nima opredeljenih kazalnikov.

12. točka v Vsebinskem načrtu

Viri informacij za kazalnike so dokazila, s katerim prijavitelj dokaže končno
vrednost kazalnika (na primer: dokazilo lokalne organizacije/lokalnih oblasti,
ki na podlagi preverljivih podatkov potrjuje doseganje cilja, analiza
preverljivih podatkov itd.).

2 točki: Viri so ustrezni.
1 točka: Viri so delno ustrezni.
0 točk: Viri niso ustrezni.

12 0

15. točka v Vsebinskem načrtu

3 točke: Vsi rezultati so konkretni, jasni in prispevajo k doseganju
specifičnega cilja projekta.
1 točka: Nekateri rezultati so konkretni, jasni in prispevajo k doseganju
specifičnega cilja projekta, ne pa vsi.
0 točk: Rezultati niso konkretni in jasni ter ne prispevajo k doseganju
specifičnega cilja projekta.

15. točka v Vsebinskem načrtu

2 točki: Roki za dosego rezultatov so realni.

0–6

0–2

2.3. Ustreznost pričakovanih rezultatov

Specifični cilj ima opredeljene merljive kazalnike in ustrezne vire

Viri informacij za kazalnike pri specifičnem cilju

Rezultati so konkretni, jasni in prispevajo k doseganju specifičnega cilja projekta

0–3

0–2

Časovni okvir za doseganje rezultatov je realen

0–2



1 točka: Nekateri roki za dosego rezultatov so realni, ne pa vsi.
0 točk: Roki za dosego rezultatov niso realni.

15. točka v Vsebinskem načrtu

Kazalniki so ustrezni in omogočajo presojo doseganja rezultatov. So opisno
in številčno opredeljeni. Določena je izhodiščna in končna vrednost. S
kazalniki je mogoče preveriti, kaj je bilo doseženo na podlagi izvedenih
aktivnosti in niso zgolj seštevek aktivnosti.

2 točki: Kazalniki so ustrezni in številčno opredeljeni.
1 točka: Kazalniki so delno ustrezni in številčno opredeljeni.
0 točk: Kazalniki niso ustrezni.

15. točka v Vsebinskem načrtu

Viri informacij za kazalnike so dokazila, s katerim prijavitelj dokaže končno
vrednost kazalnika (na primer: seznam prisotnih, poročila, fotografije itd.).
Viri so ustrezni, realni glede na pričakovane rezultate in preverljivi.

2 točki: Viri so ustrezni.
1 točka: Viri so delno ustrezni.
0 točk: Viri niso ustrezni.

9 0

16. točka v Vsebinskem načrtu

Pri vsakem rezultatu je navedena vsaj ena aktivnost, vendar največ šest.
Aktivnosti so jasno opredeljene in si smiselno sledijo. Aktivnosti so časovno
opredeljene, obdobje izvajanja aktivnosti je realno in primerno glede na
predvidene rezultate.

2 točki: Vse aktivnosti so jasno opredeljene in si smiselno sledijo.
1 točka: Nekatere aktivnosti so jasno opredeljene, ne pa vse.
0 točk: Aktivnosti niso jasno opredeljene.

16. točka v Vsebinskem načrtu

2 točki: Aktivnosti so zadostne in smiselne za dosego vseh rezultatov.

1 točka: Aktivnosti so zadostne in smiselne za dosego nekaterih rezultatov.

0 točk: Aktivnosti niso zadostne in smiselne za dosego rezultatov. 

Kazalniki za dosego rezultatov so ustrezni in številčno opredeljeni

0–2

Aktivnosti so zadostne in smiselne za dosego rezultatov

0–2

0–2

Viri za kazalnike so ustrezni

0–2

2.4. Aktivnosti za dosego rezultatov
Aktivnosti so jasno opredeljene in si smiselno sledijo

0–2



4 0

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 25 0

12. točka v Vsebinskem načrtu

2 točki: Tveganja za dosego specifičnega cilja so realno opredeljena.
Navedeni so načini za reševanje.
1 točka: Tveganja za dosego specifičnega cilja so realno opredeljena. Načini 
za reševanje niso navedeni.
0 točk: Tveganja niso opredeljena ali niso realna.

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 2 0

22. točka Vsebinskega načrta

2 točki: Ciljna skupina bo občutila pozitivne učinke projekta tudi po zaključku 
projekta.

1 točka: Ciljna skupina bo delno občutila pozitivne učinke projekta tudi po 
zaključku projekta ali pa bo pozitivne učinke občutil sam del ciljne skupine.

0 točk: Ciljna skupina ne bo občutila pozitivnih učinkov projekta po zaključku 
projekta.

22. točka Vsebinskega načrta

2 točki: Projekt spodbuja lastništvo lokalne skupnosti in odgovornost lokalnih 
oblasti/države nad projektom.

3.     OPREDELITEV TVEGANJ IN ODZIVI NA TVEGANJA -  VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 

3.1. Opredeljena so morebitna tveganja za doseganje specifičnega cilja in načini za reševanje

0–2

Tveganja so zunanji faktorji, medtem ko so slabosti notranji faktorji, ki lahko vplivajo na izvedbo projekta.

4.2. Spodbujanje lokalnega lastništva

0–2 

Lokalno prebivalstvo bo neposredno vključeno v načrtovanje, izvajanje in 
spremljanje projekta. Lokalna oblast/država podpira izvajanje projekta z 
neposredno vključenostjo oziroma politično podporo. Projektne aktivnosti so 
vezane na neposredne potrebe prebivalstva .

Projekt spodbuja lastništvo lokalne skupnosti in odgovornost lokalnih 

4.     TRAJNOST UČINKOV PROJEKTA IN SPODBUJANJE LOKALNEGA LASTNIŠTVA -  VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 

0-2

4.1. Pozitivni učinki na ciljno skupino



1 točka: Projekt delno spodbuja lastništvo lokalne skupnosti in odgovornost 
lokalnih oblasti/države nad projektom.
0 točk: Projekt ne spodbuja lastništva lokalne skupnosti in odgovornost 
lokalnih oblasti/države nad projektom.

15., 16. in 22. točka Vsebinskega načrta

2 točki: Pričakovani rezultati so organizacijsko trajnostni, saj se bodo 
aktivnosti lahko nadaljevale tudi po zaključku projekta (npr. zagotovljeno je 
ustrezno upravljanje v projektu pridobljene infrastrukture).

1 točka: Pričakovani rezultati so zadovoljivo organizacijsko trajnostni, saj se 
bodo aktivnosti lahko nadaljevale omejen čas oz. v omejenem obsegu tudi 
po zaključku projekta.

0 točk: Pričakovani rezultati niso organizacijsko trajnostni, saj se aktivnosti 
ne bodo mogle nadaljevati po zaključku projekta oz. ni zagotovljeno 
ustrezno upravljanje v projektu pridobljene infrastrukture.

15., 16. in 22. točka Vsebinskega načrta

1 točka:  Pričakovani rezultati so finančno trajnostni, saj se bodo aktivnosti 
lahko nadaljevale tudi po preteku financiranja oz. so zagotovljeni finančni viri 
za npr. gospodarno delovanje in redno vzdrževanje pridobljene 
infrastrukture. 

0 točk: Pričakovani rezultati niso finančno trajnostni, saj se aktivnosti ne 
bodo mogle nadaljevati po preteku financiranja oz. niso zagotovljeni finančni 
viri za npr. gospodarno delovanje in redno vzdrževanje pridobljene 
infrastrukture.

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 7 0

6 točk: Vsi stroški so ustrezno navedeni glede na vsebinsko zasnovo
projekta in pravilno razporejeni po kategorijah.
4 točke: Stroški so delno ustrezno navedeni. Pojavljajo se manjše
nepravilnosti.
0 točk: Stroški so pomanjkljivo ali napačno navedeni glede na vsebinsko
zasnovo projekta in kategorije.

4.3. Organizacijska trajnost

0–2

4.4. Finančna trajnost

0–1

5.     USTREZNOST FINANČNE ZASNOVE PROJEKTA – Finančni načrt projekta -  VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 
5.1. Ustrezno so navedeni vsi stroški

0–6

5.2. Ustrezno so razdelani in ovrednoteni vsi stroški



10 točk: Vsi stroški so jasno, pravilno, natančno in podrobno razdelani in
ovrednoteni po posameznih postavkah v okviru kategorij.
6 točk: Stroški so delno razdelani in ovrednoteni po posameznih postavkah
v okviru kategorij. Pojavljajo se manjše nepravilnosti.
0 točk: Stroški niso ustrezno razdelani in ovrednoteni po posameznih
postavkah v okviru kategorij. Pojavljajo se večje nepravilnosti.

5 točk: Projekt ima sofinancerja/-e, ki ni povezana družba prijavitelja, kar je
pravilno prikazano v finančnem načrtu.  
3 točke: Projekt ima sofinancerja/-e, ki ni povezana družba prijavitelja.
Pojavljajo se manjše nepravilnosti pri prikazu v finančnem načrtu.
1 točka: Projekt ima sofinancerja/-e, ki ni povezana družba prijavitelja.
Pojavljajo se večje nepravilnosti pri prikazu v finančnem načrtu.
0 točk: Projekt nima sofinancerja.

10 točk: V projektu kot partner sodeluje zasebni sektor, ki ni povezana
družba prijavitelja in ima certifikat družbene odgovornosti.

7 točk: V projektu kot partner sodeluje zasebni sektor, ki ni povezana družba
prijavitelja in nima certifikata, ali v projektu kot partner sodeluje javni sektor. 

0 točk: V projektu ne sodeluje partner iz zasebnega sektorja.

6 točk: Projekt v celoti zagotavlja najvišje možne rezultate glede na vložena
finančna sredstva. 
4 točke: Projekt v večji meri zagotavlja najvišje možne rezultate glede na
vložena finančna sredstva.
2 točki: Projekt delno zagotavlja najvišje možne rezultate glede na vložena
finančna sredstva. 
0 točk: Projekt ne zagotavlja najvišjih možnih rezultatov glede na vložena
finančna sredstva.

3 točke: Prijavitelj sodeluje z lastno udeležbo (finančno), ki je vsaj pet
odstotkov od višine zneska financiranja ministrstva.
0 točk: Prijavitelj ne sodeluje z lastno udeležbo, ki je vsaj pet odstotkov od
višine zneska financiranja ministrstva.

1 točka: Prijavitelj je v izvedbo projekta vključil prostovoljno delo.
0 točk: Prijavitelj v izvedbo projekta ni vključil prostovoljnega dela.

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 41 0

5.7. Prostovoljno delo

0-1

0–10

5.3. Sofinanciranje projekta

0–5

5.4. Partnerstvo z zasebnim ali javnim sektorjem, ki je lahko v materialni, finančni ali storitveni obliki v višini vsaj 10 (deset) odstotkov od višine zneska financiranja ministrstva

0–10

5.5. Stroškovna učinkovitost

0–6

5.6. Lastna udeležba

0-3



25. točka v Vsebinskem načrtu

4 točke: Izkazano je delovanje v partnerski državi in na vsebinskem
področju.
2 točki: Izkazano je delovanje ali v partnerski državi ali na vsebinskem
področju.
0 točk: Delovanje ni izkazano niti v partnerski državi niti na vsebinskem
področju.

24. točka v Vsebinskem načrtu

2 točkI: Prijavitelj načrtuje tri ali več različnih načinov komuniciranja z
javnostjo in mediji v Sloveniji.
1 točkia Prijavitelj načrtuje do dva različna načina komuniciranja z javnostjo
in mediji v Sloveniji.

0 točk: Prijavitelj ne načrtuje komuniciranja z javnostjo in mediji v Sloveniji.

24. točka v Vsebinskem načrtu

2 točki: Prijavitelj načrtuje dva ali več različnih načinov komuniciranja z
javnostjo in mediji v partnerski državi.

1 točkia: Prijavitelj načrtuje en način komuniciranja z javnostjo in mediji v
partnerski državi.

0 točk: Prijavitelj ne načrtuje komuniciranja z javnostjo in mediji v partnerski
državi.

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 8 0

12. in 16. točka v Vsebinskem načrtu in v Finančnem načrtu zaznamovalec
Vpliv na enkost spolov

3 točke: Enakost spolov je specifični cilj projekta in je podlaga za zasnovo in
pričakovane rezultate.

6.     USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA IN NJEGOVIH PARTNERJEV TER PROMOCIJA PROJEKTA -  VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 
6.1. Prijavitelj izkazuje delovanje v partnerski državi in na vsebinskem področju, ki ga prijavlja

0–4

6.2. Projektni predlog vključuje vsaj tri različne načine komuniciranja (kampanje, izjave za javnost, radijski/televizijski nastopi, promocijski material, elektronski mediji idr.) z javnostjo 
in mediji v Sloveniji

0-2

6.3. Projektni predlog vključuje vsaj dva različna načina komuniciranja (kampanje, izjave za javnost, radijski/televizijski nastopi, promocijski material, elektronski mediji idr.) z 
javnostjo in mediji v partnerski državi

0–2

7.     VPLIV PROJEKTA NA ENAKOST SPOLOV -  VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 
7.1. V okviru projekta se izvajajo aktivnosti, namenjene enakosti spolov

0-3



1 točka: Enakost spolov ni sprecifilni cilj, so pa aktivnosti projekta
namenjene enakosti spolov.
0 točk: Aktivnosti projekta niso namenjene enakosti spolov, kar je bilo
ugotovljeno na podlagi opravljene ocene.

18. točka v Vsebinskem načrtu

Upošteva se, kako je vidik enakosti spolov vključen v načrtovanje, izvajanje
in spremljanje projekta ter na kakšen način bo projekt spodbujal enakost
spolov, opredeljeno s kazalniki in aktivnostimi.

3 točke: Vidik enakosti spolov je vključen.
0 točk: Vidik enakosti spolov ni vključen.

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 6 0

12. in 16. točka v Vsebinskem načrtu in v Finančnem načrtu zaznamovalec
Vpliv na okolje

3 točke: Varovanje okolja je specifični cilj projekta in je podlaga za zasnovo
in pričakovane rezultate.
1 točke: Varovanje okolja ni specifični cilj projekta, so pa aktivnosti projekta
namenjene varovanju okolja.
0 točk: Aktivnosti projekta niso namenjene varovanju okolja, kar je bilo
ugotovljeno na podlagi opravljene ocene.

19. točka v Vsebinskem načrtu

Upošteva se, kako je varovanje okolja vključeno v načrtovanje, izvajanje in
spremljanje projekta ter na kakšen način bo projekt spodbujal varovanje
okolja, opredeljeno s kazalniki in aktivnostimi.

1 točka: Prispevek k zaščiti in varovanju okolja je vključen. 
0 točk: Prispevek k zaščiti in varovanju okolja ni vključen.

16. točka v Vsebinskem načrtu

1 točka: Izvaja se vsaj ena aktivnost, namenjena varovanju okolja, vključno
z blaženjem podnebnih sprememb ali prilaganjem nanje.

8.2. Vključen je prispevek k varovanju okolja

0–1

8.3. Aktivnosti namenjene varovanju okolja, vključno z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje

0–1

7.2. Vidik enakosti spolov je vključen v načrtovanje, izvajanje in spremljanje projekta

0–3

0-3

8.     VPLIV PROJEKTA NA VAROVANJE OKOLJA -  VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 
8.1. V okviru projekta se izvajajo aktivnosti, ki vplivajo na varovanje okolja

0-3



0 točka: Nobena aktivnost ni namenjena varovanju okolja, vključno z
blaženjem podnebnih sprememb ali prilaganjem nanje.

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 5 0

20. točka v Vsebinskem načrtu

3 točke: Prijavitelj izpolnjuje vse navedene kriterije.
1 točka: Prijavitelj izpolnjuje vsaj 3 kriterije.
0 točk: Prijavitelj izpolnjuje manj kot 3 kriterije.

Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 3 0

6 točk: Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

0 točk: Prijavitelj nima statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

4 točki: Projekt se bo izvajal v državah na območju Sahela.
0 točk: Projekt se ne bo izvajal v državah na območju Sahela.

10.    DODATNA MERILA

10.1. Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči - VELJA ZA SKLOP A, B, C

0-6

9.     SPOŠTOVANJE PRISTOPA, KI TEMELJI NA ČLOVEKOVIH PRAVICAH -  VELJA SAMO ZA SKLOP A, B, C 

Pristop, ki temelji na človekovih pravicah, je spoštovanje, varstvo in spodbujanje človekovih pravic, posebej pravic žensk in najbolj občutljivih skupin, kot so otroci in starejši. Je vodilno načelo 
politike, programov in projektov razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Temelji na univerzalnosti človekovih pravic, vsebovanih v Splošni deklaraciji človekovih pravic in drugih instrumentih o 
človekovih pravicah. Usmerjen je v krepitev moči imetnikov pravic, da se svojih pravic zavejo in so sposobni delovati za njihovo uresničevanje in varstvo, kot tudi v ozaveščanje in razvoj 
zmogljivosti nosilcev odgovornosti, kako uresničevati, spoštovati in varovati človekove pravice.
Kriteriji:
- Projekt prispeva k uresničevanju človekovih pravic.
- Projekt identificira in spodbuja odločevalce (na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni) k zagotavljanju pravic, ki so predmet projekta.
- Projekt naslavlja ranljive skupine prebivalstva. 
- Ciljna skupina je aktivno vključena v projekt (načrtovanje, izvajanje in spremljanje). 
- Projekt spodbuja zavedanje o pravicah ciljne skupine projekta.

0–3

9.1. Spoštovanje pristopa, ki temelji na človekovih pravicah

0–4

10.2. Projekt se izvaja v državah na območju Sahela - VELJA SAMO ZA SKLOP A 



Število točk
Število 

možnih točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 10 0

7. točka d.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

5 točk: Izvajalec ima 3 ali več zaposlene osebe, ki delujejo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

2 točki: Izvajalec ima 1 ali 2 zaposleni osebi, ki delujejo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
0 točk:  Izvajalec nima zaposlenih oseb na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

7. točka d.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

5 točk: Izvajalec ima 3 ali več zaposlene osebe, ki delujejo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
2 točki: Izvajalec ima 1 ali 2 zaposleni osebi, ki delujejo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
0 točk:  Izvajalec nima zaposlenih oseb na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

7. točka d.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

5 točk: Izvajalec ima 3 ali več zaposlene osebe, ki delujejo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

2 točki: Izvajalec ima 1 ali 2 zaposleni osebi, ki delujejo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
0 točk:  Izvajalec nima zaposlenih oseb na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

7. točka d.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

SPLOŠNE REFERENCE
11.1. Število zaposlenih pri prijavitelju in podizvajalcih 
Če vodilni partner v prijavi nastopa sam, se uporabi merilo zgolj zanj. Kočno število točk pri tem merilu je enako tistemu, ki ga prejme v razdelku "vodilni partner".
Če prijavitelj nastopa s podizvajalci, se merilo uporabi za vse navedene podizvajalce. Končno število točk je povprečje ocen vodilnega partnerja in podizvajalcev pri tem merilu. Povprečje izračuna 
ocnejevalec.
VODILNI PARTNER

0-5

11.    MERILA ZA SKLOP D (REFERENCE IN IZKUŠNJE)

PODIZVAJALEC 1

PODIZVAJALEC 2

PODIZVAJALEC 3

0-5

0-5



5 točk: Izvajalec ima 3 ali več zaposlene osebe, ki delujejo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
2 točki: Izvajalec ima 1 ali 2 zaposleni osebi, ki delujejo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
0 točk:  Izvajalec nima zaposlenih oseb na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Število točk
Število možnih 

točk

Število 
dodeljenih 

točk
SKUPNA OCENA/POVPREČJE 0-5

7. točka e.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

6 točk: Izvajalec je izvajal 5 ali več projektov. 
3 točke: Izvajalec je izvajal 3 ali 4 projekte.
0 točk:  Izvajalec je izvajal do vključno dva projekta.

7. točka e.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

6 točk: Izvajalec je izvajal 5 ali več projektov. 
3 točki: Izvajalec je izvajal 3 ali 4 projekte.
0 točk:  Iizvajalec je izvajal do vključno dva projekta.

7. točka e.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

6 točk: Izvajalec je izvajal 5 ali več projektov. 
3 točki: Izvajalec je izvajal 3 ali 4 projekte.
0 točk:  Iizvajalec je izvajal do vključno dva projekta.

7. točka e.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

6 točk: Izvajalec je izvajal 5 ali več projektov. 
3 točki: Izvajalec je izvajal 3 ali 4 projekte.
0 točk:  Iizvajalec je izvajal do vključno dva projekta.

Število točk
Število možnih 

točk

Število 
dodeljenih 

točk

11.2. Izkušnje na področju izvajanja nacionalnih in mednarodnih projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Če vodilni partner v prijavi nastopa sam, se uporabi merilo zgolj zanj. Kočno število točk pri tem merilu je enako tistemu, ki ga prejme v razdelku "vodilni partner".
Če prijavitelj nastopa s podizvajalci, se merilo uporabi za vse navedene podizvajalce. Končno število točk je povprečje ocen vodilnega partnerja in podizvajalcev pri tem merilu. Povprečje izračuna 
ocenjevalec. 
VODILNI PARTNER

PODIZVAJALEC 1

PODIZVAJALEC 2

0-6

0-6

0-6

PODIZVAJALEC 3

0-6

0-5



SKUPNA OCENA/POVPREČJE 0-6

11.3. Izkušnje vodje partnerstva
7. točka f.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

5 točk: Vodja partnerstva je vodil 3 ali več projektov, od tega vsaj 2 v 
partnerskih državah.  
2 točki: Vodja partnerstva je vodil 3 ali več projektov, od tega ne vsaj 2 v 
partnerskih državah oz. je vodil 2 pojekta.
0 točk:  Vodja partnerstva je vodil 1 ali 0 projektov.

11.4. Sodelovanje z lastno udeležbo
7. točka g.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

2 točki: Izvajalec bo sodeloval z lastno udeležbo vsaj 5% pri aktivnosti 
nudenja nujne pomoči in rehabilitacije.
0 točk: Izvajalec ne bo sodeloval z lastno udeležbo vsaj 5% pri aktivnosti 
nudenja nujne pomoči in rehabilitacije.

1 točka: Izvajalec bo sodeloval z lastno udeležbo vsaj 5% pri aktivnosti 
sodelovanja z zasebnim sektojem.
0 točk: Izvajalec ne bo sodeloval z lastno udeležbo vsaj 5% pri aktivnosti 
sodelovanja z zasebnim sektojem.

1  točka: Izvajalec bo sodeloval z lastno udeležbo vsaj 5% pri aktivnosti 
zagvorništva.
0 točk: Izvajalec ne bo sodeloval z lastno udeležbo vsaj 5% pri aktivnosti 
zagovorništva.

1 točka : Izvajalec bo sodeloval z lastno udeležbo vsaj 5% pri aktivnosti 
krepitve zmogljivosti NVO.
0 točk: Izvajalec ne bo sodeloval z lastno udeležbo vsaj 5% pri aktivnosti 
krepitve zmogljivosti NVO

11.5. Vključevanje prostovoljnega dela

7. točka h.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

0,5 točke: Izvajalec bo vključil prostovoljno delo v aktivnosti nudenja nujne 
pomoči in rehabilitacije.
0 točk: Izvajalec ne bo vključil prostovoljnega dela v aktivnosti nudenja nujne 
pomoči in rehabilitacije.

0,5 točke: Izvajalec bo vključil prostovoljno delo v aktivnosti sodelovanja z 
zasebnim sektorjem.
0 točk: Izvajalec ne bo vključil prostovoljnega dela v aktivnosti sodelovanja z 
zasebnim sektojem.

0-2

0-0,5

0-0,5

0-1

0-1

0-1

0-5



0,5 točke: Izvajalec bo vključil prostovoljno delo v aktivnosti zagovoništva.

0 točk: Izvajalec ne bo vključil prostovoljnega dela v aktivnosti 
zagovorništva.

0,5 točke: Izvajalec bo vključil prostovoljno delo v aktivnosti krepitve 
zmogljivosti NVO.
0 točk: Izvajalec ne bo vključil prostovoljnega dela v aktivnosti krepitve 
zmogljivosti NVO.

Število točk
Število možnih 

točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 11.1 - 11.5 23 0

8. točka a.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

10 točk: Izvajalec ima lokalne partnerske organizacije v 100 državah v 
razvoju
6 točk: Izvajalec ima lokalne partnerske organizacije v 85  do 99 državah v 
razvoju
3 točke: Izvajalec ima lokalne partnerske organizacije v 70- 84 državah v 
razvoju
0 točk: Izvajalec ima lokalne partnerske organizacije v manj kot 70 državah 
v razvoju

10 točk: Izvajalec ima lokalne partnerske organizacije v 55 državah, ki sodijo 
v prioritetna geografska območja

6 točk: Izvajalec ima lokalne partnerske organizacije v 35 do 54 državah, ki 
sodijo med prioritetna geografska območja

0 točk: Izvajalec ima lokalne partnerske organizacije v do 35 državah, ki 
sodijo med prioritetna geografska območja ali nima lokalnih partnerskih 
organizacij.

8. točka b.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

8 točk: Izvajalec je izvajal 4 ali več projektov. 
4 točke: Izvajalec je izvajal 2 ali 3 projekte.
0 točk:  Izvajalec je izvajal 1 ali 0 projektov.

0-10

0-0,5

11.6. Mreža lokalnih partnerskih organizacij

0-0,5

0-10

11.7. Izkušnje na področju zagotavljanja nujnega odziva nujne humanitarne pomoči

11.8. Izkušnje na področju rehabilitacije in rekonstrukcije

0-8

REFERENCE NA PODROČJU NUJNEGA ODZIVANJA NA KRIZE TER REHABILITACIJE IN REKONSTRUKCIJE



8. točka c.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

8 točk: Izvajalec je izvajal 4 ali več projektov. 
4 točke: Izvajalec je izvajal 2 ali 3 projekte.
0 točk:  Izvajalec je izvajal 1 ali  0 projektov.

Število točk
Število možnih 

točk

Število 
dodeljenih 

točk

Skupaj 36 0

9. točka a.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

4 točke: Izvajalec je izvajal 2 ali več projektov.
2 točki: Izvajalec je izvajal 1 projekt.
0 točk:  Izvajalec ni izvajal projektov.

9. točka b.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

4 točke: Izvajalec je izvajal 2 ali več projektov
2 točki: Izvajalec je izvajal 1 projekt.
0 točk:  Izvajalec ni izvajal projektov.

Število točk
Število možnih 

točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 8 0

10. točka a.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

4 točke: Izvajalec je organiziral 5 ali več dogodkov.
2 točki: Izvajalec je organiziral 3 ali 4 dogodke.
0 točk:  Izvajalec je organiziral do vključno 2 dogodka.

3 točke: Med navedenimi dogodki sta vsaj dva s področja humanitarne 
pomoči.

REFERENCE NA PODROČJU SODELOVANJA Z ZASEBNIM SEKTORJEM

11.9. Izkušnje na področju povezovanja z zasebnim sektorjem pri izvajanju projektov

11.10. Izkušnje na področju povezovanja z zasebnim sektorjem pri zagotavljanju nujne humanitarne pomoči

0-8

0-4

REFERENCE NA PODROČJU ZAGOVORNIŠTVA
11.11. Izkušnje organizacije dogodkov na področju zagovorništva ali ozaveščanja javnosti

0-4

0-3

0-4



0 točk: Med dogodki je eden s področja humanitarne pomoči oz. ni takšnih 
dogodkov.

10. točka b.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

4 točke: Izvajalec je pripravil 5 ali več vsebinskih prispevkov.
2 točki: Izvajalec je pripravil 3 ali 4 vsebinske prispevke.
0 točk:  Izvajalecni je pripravil do vključno 2 vsebinska prispevka.

3 točke: Med navedenimi vsebinskimi prispevki sta vsaj dva s področja 
humanitarne pomoči.
0 točk: Med vsebinskimi prispevki je eden s področja humanitarne pomoči 
oz. ni takšnih prispevkov.

10. točka c.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

4 točke: Izvajalec je izvajal 2 ali več projektov.
2 točki: Izvajalec je izvajal 1 projekt.
0 točk:  Izvajalec ni izvajal projektov.

Število točk
Število možnih 

točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 18 0

11. točka a.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

4 točke: Izvajalec je izvajal 2 ali več projektov
2 točki: Izvajalec je izvajal 1 projekt.
0 točk:  Izvajalec ni izvajal projektov.

11. točka b.) v obrazcu Reference in izkušnje prijavitelja

4 točke: Izvajalec je organiziral 5 ali več dogodkov.
2 točki: Izvajalec je organiziral 3 ali 4 dogodke.
0 točk:  Izvajalec je organziral do vključno 2 dogodka.

3 točke: Med navedenimi dogodki sta vsaj dva s področja humanitarne 
pomoči.
0 točk: Med dogodki je eden s področja humanitarne pomoči oz. ni takšnih 
dogodkov.

REFERENCE NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI NVO

11.13. Izkušnje izvajanja projektov zagovorništva s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

11.14.Izkušnje izvajanja projektov krepitve zmogljivosti NVO s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

0-4

11.12. Izkušnje priprave vsebinskih prispevkov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

0-4

0-3

0-4

0-3

0-3

0-4

11.15.Izkušnje organizacije delavnic in drugih dogodkov na področju krepitve zmogljivosti



Število točk
Število možnih 

točk

Število 
dodeljenih 

točk
Skupaj 11 0

6 točk: Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

0 točk: Prijavitelj nima statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Število točk
Število možnih 

točk

Število 
dodeljenih 

točk

Skupaj 6 0

SKUPNO ŠTEVILO TOČK
Največje 
število 

možnih točk

Doseženo 
število točk

SKLOP A 108 0

SKLOP B 104 0

SKLOP C 104 0

SKLOP D 102 0

PODPIS OCENJEVALCA

Pregled točk po merilih: skupaj / ocenjevalec
A
Vsebinska zasnova projekta (1, 2, 3, 4, 10) 45 0
Presečni temi MRS in HRBA (7, 8, 9) 14 0
Promocija in reference (6) 8 0
Finančna zasnova (5) 41 0
skupaj 108 0
BC
Vsebinska zasnova projekta (1, 2, 3, 4, 10) 41 0
Presečni temi MRS in HRBA (7, 8, 9) 14 0
Promocija in reference (6) 8 0
Finančna zasnova (5) 41 0
skupaj 104 0

Končna pisna ocena ocenjevalca (komentar, opažanja, pomanjkljivosti itd.)

11.16. Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

0-6

STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI



D
Splošne reference 23 0
Reference na področju nujnega odzivanja na krize ter rehabilitacije in 
rekonstrukcije 36 0
Reference na področju sodelovanja z zasebnim sektorjem 8 0
Reference na področju zagovorništva 18 0
Reference na področju krepitve zmogljivosti NVO 11 0
Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči 6 0
skupaj 102 0


