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OCENJEVALNI LIST 

 

Tabela 1: Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje: 

Merilo Vrednotenje Točke Največje možno število 

točk 

PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU 16 

Sedež prijavitelja glede na območje 

stopnje registrirane brezposelnosti 

mladih od 25.-29. let. 

Vzhodna 

kohezijska regija 

Pomurska 6 

6 

Podravska  6 

Zasavska 6 

Savinjska 6 

Posavska 5 

Koroška 5 

Jugovzhodna Slovenija 5 

Primorsko-notranjska 4 

Zahodna 

kohezijska regija 

Osrednjeslovenska 5 

Goriška 4 

Obalno-kraška 3 

Gorenjska 3 

Razvitost občine v kateri ima izbrani 

kandidat za delovno mesto stalno 

prebivališče (merjena s koeficientom 

razvitosti). 

-        0,00–0,89 10 

10 

-        0,90–0,99 9 

-        1,00–1,09 8 

-        1,10–1,19 7 

-        1,20– in več 6 

USPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA ZAPOSLITEV 3 

Reference, dodatna znanja in 

dosežki  kandidata za zaposlitev  

4 ali več referenc 3 

3 
2 do 3 reference 2 

1 referenca 1 

ni referenc  0 

UVRSTITEV V STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI 1 

Dejavnosti registrirane pod: R90, R90.01, R90.02, R90.03, R90.04, R91, R91.01, 

R91.02, R91.03, R93.2, S94 (področje kulture) 
1 1 

Število točk – SKUPAJ 20 

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, 
največje možno skupno število točk je 20. Izmed prijaviteljev, ki bodo z letnim razpisom izpolnjevali vse 
pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 
65 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 43 prijaviteljev, ki bodo zbrali 
največje število točk v zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje 
razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v 
občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se po dodatnem merilu 
izbere tisti, katerega izbrani kandidat za delovno mesto izkazuje iz merila »usposobljenost kandidata 
za zaposlitev« več točk. V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede na 
datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve 
šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oz. datum in čas, ko je prijava prispela v 
informacijsko pisarno JSKD). Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne odzove na 
poziv k podpisu pogodbe, razpisna komisija predlaga direktorju v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse 
pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. 


