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Pravila za delovanje ocenjevalne komisije 

 
 Za člane ocenjevalne komisije bo objavljen javni poziv 
 Kandidat za člana ocenjevalne komisije mora izkazovati 

strokovne reference s področja razvoja podeželja, 
regionalnega razvoja, strateškega in projektnega 
načrtovanja.  

 Stalno prebivališče mora imeti izven območja, ki ga pokriva 
LAS. 

 Izjava kandidata, da bo deloval strokovno in nepristransko. 
 Upravni odbor imenuje pet članov, mandat 4 leta, član lahko 

ponavlja mandate. 
 Vodilni partner predstavlja operativno podporo za delo 

ocenjevalne komisije  



Pravila za delovanje ocenjevalne komisije 

 

 Vodilni partner tehnično pripravi dokumentacijo: 
• prevzem in evidentiranje prispelih prijav, 
• priprava pozivov za dopolnitev vlog, 
• priprava elektronskega seznama prispelih vlog in ostala gradiva 

za člane komisije (elektronska oblika), 
• priprava zapisnika o postopku ocenjevanja. 



Postopek izvedbe javnega poziva 

 

 dva javna poziva;  
• prvega v letu 2016, predvidoma v marcu (maksimalno 

dve-letni projekti)  
• drugega v letu 2018, predvidoma v februarju (maksimalno 

tri-letni projekt 

 V primeru odobritve dodatnih sredstev bo še zadnji 
(tretji) razpis objavljen predvidoma v začetku leta 2020 
(januar) 



Postopek izvedbe javnega poziva 

 

Objava javnega poziv za izbor operacij po ZUP. 
Ocenjevalni postopek bo izveden v dveh fazah: 

1. faza: pregled prispelih prijav, pregled izpolnjevanja 
vstopnih pogojev po potrebi se zahteva dopolnitve, katere 
vloge so neustrezne (zavrnjene) in katere gredo 
neposredno v nadaljnje ocenjevanje. 

2. faza: dopolnitev prijav – dokončen seznam prijav. 
Izvedba ocenjevanja po splošnih kriterijih in priprava 
predloga izbora operacij. Dokončni izbor operacij potrdi 
Upravni odbor.  

 



Merila za izbor operacij 

 

 

VSTOPNI KRITERIJI – OPIS KRITERIJA DA NE 

Skladnost s strateškimi dokumenti 

Operacija je skladna s cilji sklada: 

a) EKSRP ali b) ESRR 
    

Operacija je skladna s cilji Strategije lokalnega razvoja      

Pripravljenost za izvedbo 
Za operacijo so izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo 
določa področna zakonodaja 

  

    

Financiranje 

Operacija se ne financira iz drugih nacionalnih virov ali EU 
skladov (preprečitev dvojnega financiranja posameznih 
aktivnosti) 

    

Operacija ima zagotovljene finančne vire za izvedbo operacije oz. 
ima zaprto finančno konstrukcijo 

    

Osnovni kriterij 

Operacija je izdelana v skladu z razpisnimi pogoji – vloga je po 
morebitni dopolnitvi popolna 

    

Operacija se še ni pričela izvajati     

Operacija se bo izvedla na območju občin Pivka, Postojna ali 
Ilirska Bistrica 

    



Merila za izbor operacij 

 

 

  

  

SPLOŠNI KRITERIJI – OPIS KRITERIJA 

Možno 
število točk 

Doseženo 
število 
točk 

1. Izvedljivost operacije  

  

Cilji so jasno opredeljeni, aktivnost so izvedljive ter vodijo 
k doseganju konkretnih rezultatov 

10   

Cilji so opredeljeni, aktivnost  in rezultati so sicer navedeni, 
vendar ne zagotavljajo logičnega sosledja 

5   

Cilji, aktivnost  in rezultati so našteti, vendar ne izkazujejo 
logičnega sosledja in posledično načrtovanih rezultatov 

0   

2. Terminski načrt operacije Terminski načrt je realen, pregleden, natančen in skladen z 
načrtovanimi aktivnostmi 

5   

Terminski načrt je sicer prikazan vendar je pomanjkljiv in 
ne vključuje vseh načrtovanih aktivnosti 

2   

Terminski načrt ni realen oziroma skladen z načrtovanimi 
aktivnostmi  

0   

3. Inovativnost Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v 
okolju (uporaba novih metod, pristopov in programov, 
uvajanje novih storitev in proizvodov, uvajanje novih 
znanj,..)  

10   

Operacija je delno inovativna (vsebina operacije ni nova, se 
pa izvaja na drugačen način ali vključuje nove ciljne 
skupine) 

5   

Operacija ne izkazuje inovativnosti 0   



Merila za izbor operacij 

 

 

4.  Trajnost operacije Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin ali 
omogočajo izvajanje novih operacij (zagotovljeno upravljanje 
skupnih kapacitet, zagotovljeno trženje novih produktov in 
storitev,…) 

10   

Rezultati operacije omogočajo nadaljnje izvajanje vsebin 
(oblikovane metode in orodja, promocijski material, …) 

5   

Operacija ne izkazuje trajnosti  0   

5.  Ustvarjanje delovnih mest Operacija jasno zagotavlja vsaj eno novo delovno mesto 
(kakršnakoli oblika, ki zagotavlja plačevanje prispevkov 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni delovni 
čas)   

20   

Operacija ponuja možnost ustvarjanja delovnega mesta ali 
samozaposlitve (odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
odprtje s.p.-ja ob redni zaposlitvi, doregistracija obstoječe 
dejavnosti) 

10   

Operacija zagotavlja ohranjanje obstoječega delovnega 
mesta 

5   

Operacija ne predvideva novega delovnega mesta 0   



Merila za izbor operacij 

 

 

6. Razvoj novih programov, 
produktov in storitev 

V okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova programa, 
produkta ali storitvi 

10   

V okviru operacije bo nastal 1 nov program, produkt ali storitev
     

5   

Operacija ne predvideva novih programov, produktov ali 
storitev 

0   

7. Teritorialna pokritost Operacija se izvaja na območju vseh treh občin 5   

Operacija se izvaja na območju dveh občin 3   

Operacija se izvaja samo na območju ene občine 0   

8. Vpliv na okolje Načrtovane aktivnosti izboljšujejo stanje okolja ali uvajajo nove 
aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam 

8   

Načrtovane aktivnosti ne vplivajo negativno na okolje 4   

Iz načrtovanih aktivnosti ni razviden vpliv na okolje 0   



Merila za izbor operacij 

 

 

9.  Vključevanje ranljivih skupin Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije namenjeni vsaj 
dvema ranljivima skupinam (mladi, starejši, brezposelni, 
invalidi in druge ranljive skupine) 

  

7   

Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije namenjeni eni 
ranljivi skupini (mladi, starejši, brezposelni, invalidi in druge 
ranljive skupine) 

5   

Aktivnosti ne vključujejo ranljivih skupin, rezultati operacije za 
ranljive skupine niso relevantni 

0   

10.  Partnerstvo Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3 
partnerji) 

15   

Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji (prijavitelj in 2 partnerja) 10   

Pri operaciji sodelujeta 2 partnerji (prijavitelj in 1 partner) 5   

Operacija ne predvideva partnerstva   0   

SKUPAJ 100   



Postopek obravnave vlog 

 

Maksimalno možno število točk je 100.  
Minimalni vstopni prag za odobritev operacije je 60 točk.  
Med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 60 točk, se 

izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
sredstev za posamezni javni razpis.  

 Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega praga ali 
ne izpolnjujejo vstopnih kriterijev, se zavrnejo.  



Postopek obravnave vlog 

 

Če imata dve ali več operacij enako število prejetih 
točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi 
naslednje razvrstitve meril za izbor vlog (po spodnjem 
vrstnem redu): 
 število točk pri kriteriju delovna mesta,  
 število točk pri trajnosti, 
 število točk pri partnerstvu, 
 število točk pri teritorialni pokritosti. 



Zagotavljanje preglednosti prijavnega 
postopka 

 

 Javna objava javnega poziva za izbor operacij in 
razpisno dokumentacijo (obvezna priloga SLR ) 

 Dodatne informacije glede pogojev za prijavo bodo 
možne izključno preko elektronske pošte.  

 Vsa korespondenca bo zbrana v dokumentu Vprašanja 
in odgovori, ki bo javno objavljen na spletni strani LAS.  
 



Zagotavljanje preglednosti izbirnega postopka 

 

 Javni poziv za sodelovanje v komisiji za ocenjevanje,  
 Pregledni postopek izbire prijavljenih kandidatov,  
 Pregledni in transparentni postopek ravnanja s prispelimi 

prijavami,  
 Dokončna odločitev bo vsem dostopna na spletni strani 

LAS. 
 

Preglednost obeh postopkov bo zagotovljena tudi z 
zagotavljanjem ustrezne medijske komunikacije. 



Preprečevanje konflikta interesov 

 

Član ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega 
odbora ali Nadzornega odbora.  

 Izločitev iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javne 
pozive, če je član OK zasebno ali poslovno povezan s 
prijaviteljem na javni razpis ali njegovim partnerjem v 
projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje 
interesov. 

 Upravni odbor dokončno potrdi seznam operacij – 
sestava UO preprečuje konflikt interesov (zagotavljanje 
49% glasovalnih pravic).  



Preprečevanje konflikta interesov 

 

 Izločitev članov UO, katerih operacija je na seznamu 
predlaganih za potrditev oziroma imajo kakršenkoli drugi 
interes pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova 
obravnavanega javnega poziva.  

 

? Glasovanje prisotnih po sektorjih ? 



RAZPRAVA 

 
LAS med Snežnikom in Nanosom 

Strokovni vodja Aleš ZIDAR 
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