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UVOD 

Osnovna pravna podlaga za izvajanje pristopa CLLD je Uredba o izvajanju lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, z vsemi dopolnitvami 

in spremembami. Med drugim je v tej Uredbi ter drugih pravnih podlagah določeno, da 

mora LAS zagotoviti nepristransko izbiro operacij, ki se sofinancirajo preko tega 

pristopa.   

Upravni odbor LAS Lastovica je potrdil razpisno dokumentacijo za 1. Javni poziv za izbor 

operacij iz sklada ESRR, za 1. Javni poziv za izbor operacij iz sklada ESRR na seji dne 

31.1.2017.  Javni pozivi so bili objavljeni na spletni strani LAS ter na spletnih straneh 

vseh 3 občin.  

Roki za oddajo predlogov operacij oz. projektov so bili zastavljeni: 

Javni poziv Prvotno zastavljeni rok Končni rok 

1. JP za sklad EKSRP 3.3.2017 4.4.2017 

1. JP za sklad ESRR 6.3.2017 6.3.2017 

 

Podaljšanje rokov je UO LAS potrdil na pobudo potencialnih prijaviteljev operacij na 

dveh dopisnih sejah.  

 

NAMEN PRIPRAVE POROČILA 

 

V že navedeni pravni podlagi za izvajanje programa CLLD je navedeno, da mora LAS 

zagotoviti transparentnost izbire projektov. 

Namen tega poročila je obrazložiti postopek izvedbe ocenjevanja in tako natančneje 

obrazložiti na kakšen način so organi LAS, vključno z Ocenjevalno komisijo zagotovili 

upoštevanje načela transparentnosti pri ocenjevanju projektov. 
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POSTOPEK OCENJEVANJA 

LAS Lastovica ima v Pogodbi o ustanovitvi določeno, da se na seznam 8 članov 

ocenjevalne komisije izvolijo predstavniki, izmed katerih nato Upravni odbor LAS 

imenuje 3 člane v Ocenjevalno komisijo, za vsak Javni poziv posebej. Člani so bili na 

seznam članov Ocenjevalne komisije izvoljeni v januarju 2016. Ne glede na to pa mora 

LAS zagotoviti nepristranskost oz. transparentnost postopkov za izbor operacij.  

V skladu s tem določilom je vodilni partner po prvem roku za javni poziv za sklad ESRR 

pričel s preverjanjem konflikta interesov pri uvrščenih na seznam članov Ocenjevalne 

komisije, s čimer je nadaljeval po roku za sklad EKSRP. Ugotovljeno je bilo, da UO ne 

bo mogel imenovati 3-članske komisije, katere predstavniki ne bodo v konfliktu 

interesov z vsaj enim od prijaviteljev oz. partnerjev na 1. Javni poziv LAS za sklad 

ESRR.  

Skladno s to ugotovitvijo je LAS pristopil k spremembi Pogodbe o ustanovitvi na 2. redni 

seji Skupščine LAS, ki je bila izvedena 12.4.2017. Posledično je bila oblikovana rezervna 

lista kandidatov, ki se jo uporabi, kadar iz prvotne liste kandidatov ni mogoče imenovati 

članov v Ocenjevalno komisijo, ki ne bi imeli konflikta interesov. 

Tako je Upravni odbor imenoval člane Ocenjevalne komisije za 1. Javni poziv LAS iz 

obeh list kandidatov. 

V Ocenjevalno komisijo za sklad EKSRP in ESRR so bili imenovani: 

- Ga. Metka Šepic 

- Ga. Ljubislava Škrabl 

- G. Ivan Paveo. 

Ker sta bili v komisiji za oba sklada imenovane iste osebe, je komisija seje za oba sklada 

združila in predstavlja eno komisijo za oba 1. javna poziva LAS. Skladno s tem so 

pripravljeni tudi zapisniki in sprejeti sklepi. 

Glede na dejstvo, da je ga. Metka Šepic bila imenovana iz osnovne liste kandidatov, je 

bilo med člani Ocenjevalne komisije dogovorjeno, da bo ga. Metka Šepic opravljala 

funkcijo predsednice Ocenjevalne komisije. 

Ocenjevalna komisija je tako lahko začela z delom, čeprav je bil postopek za 

ocenjevanje zaradi zgoraj navedenih dejstev zamaknjen. 

Za vse seje Ocenjevalnih komisij so pripravljeni zapisniki, voden je tudi register prejetih 

vlog in prejetih dopolnitev in je na razpolago pri vodilnem partnerju. 
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Na oba prva (1.) javna poziva je prispelo skupno 5 vlog in sicer 3 vloge za sklad EKSRP 

in 2 vlogi za sklad ESRR. Podrobnejši register po vlogah in po skladih je razviden iz 

spodnjih tabel: 

SKLAD EKSRP: 

Tematsko 

področje 
Ukrep 

Znesek  

(leti 2017 

in 2018) 

Prejete vloge – 

NAZIV in 

prijavitelj 

Zahtevani 

znesek 

sofinancir

anja 

Povprečna 

ocena 

vloge 

Ustvarjanje 

delovnih 

mest 

Aktivnosti za razvoj novih, 

inovativnih dejavnosti za 

ustvarjanje novih delovnih 

mest  

12.121,45 Vloga št. 2: Razvoj 

turizma na podeželju 
(Občina Starše) 

12.121,45 89 

Razvoj novih mrež, 

kooperativ ter drugih 

alternativnih modelov 

povezovanja lokalnih 

deležnikov, ponudnikov 

12.121,45 Vloga št. 3: 
Pohorska tržnica 

(Občina Hoče – 
Slivnica) 

12.121,45 92 

Varstvo 

okolja in 

ohranjanje 

narave 

aktivnosti za izboljšanje 

stanja okolja –

zmanjševanje energetske 

revščine, trajnostne 

mobilnosti, uporabi OVE in 

URE, spodbujanje zelenega 

gospodarstva, ravnanje z 

odpadki, krožno 

gospodarstvo     

6.060,73 Vloga št. 1: Skupaj 

očistimo naše občine 
(Občina Miklavž na 

DP) 

4.096,99 73 

Aktivnosti za ohranjanje 

narave in prilagajanje 

podnebnim spremembam,  

aktivnosti osveščanja 

6.060,72 
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SKLAD ESRR: 

Tematsko 

področje 
Ukrep 

Znesek 

leto 2017 

in 2018 

Prejete vloge – 

Akronim in 

prijavitelj 

Zahtevani 

znesek 

sofinancir

anja 

Povprečna 

ocena vloge 

Ustvarjanje 

delovnih 

mest 

Aktivnosti za razvoj novih, 

inovativnih dejavnosti za 

ustvarjanje novih delovnih 

mest  

27.984,70    

Razvoj novih mrež, 

kooperativ ter drugih 

alternativnih modelov 

povezovanja lokalnih 

deležnikov, ponudnikov 

27.984,70    

Varstvo 

okolja in 

ohranjanje 

narave 

aktivnosti za izboljšanje 

stanja okolja –zmanjševanje 

energetske revščine, 

trajnostne mobilnosti, 

uporabi OVE in URE, 

spodbujanje zelenega 

gospodarstva, ravnanje z 

odpadki, krožno 

gospodarstvo     

14.552,05 Vloga št. 2: 
Azbest – nevarno 

in škodljivo 
(Občina Starše) 

14.552,04 73 

Aktivnosti za ohranjanje 

narave in prilagajanje 

podnebnim spremembam, 

aktivnosti osveščanja 

14.552,04    

Večja 

vključenost 

mladih, 

žensk in 

drugih 

ranljivih 

skupin 

Oblikovanje posebnih 

programov za ranljive ciljne 

skupine 

13.432,66    

Programi za povečanje 

kakovosti življenja in 

zdravega življenjskega sloga 

13.432,65 Vloga št. 1: 

Varna soseska  
(Občina Starše) 

13.432,24 70 

 

Izvajanje dela ocenjevalne komisije 

Ocenjevalna komisija za 1. JP (oba sklada) se je sestala na 2 sedečih sejah ter eni 

dopisni seji: 

1. Seja: 9.5.2017, 

2. Seja: 30.5.2017, 

1. Dopisna seja: 29.6.2017-30.6.2017. 



5 

 

  
 

 

 

 

Na prvi seji sta obe Ocenjevalni komisiji odprli vloge in pregledali administrativno 

ustreznost vlog. Na podlagi ugotovitev članov Ocenjevalne komisije in nato še 

ugotovitev vodilnega partnerja so bili prijavitelji pozvani k dopolnitvam. Prejete 

dopolnitve je Ocenjevalna komisija pregledala 30. 5. 2017. Na drugi seji je bilo 

opravljeno tudi ocenjevanje vlog. Kljub temu je bil eden od prijaviteljem pozvan še k 

vsebinski razjasnitvi in predložitvi ustreznejših ponudb. Kljub temu so člani tudi to vlogo 

ocenili, saj razjasnitve niso vplivale na ocenjevanje.  Na 1. dopisni seji te Ocenjevalne 

komisije je bilo tako sklenjeno, da razjasnitve ne vplivajo na ocene, zato je Ocenjevalna 

komisija potrdila vse skupne ocene, dodeljene na prejšnji sedeči seji Ocenjevalne 

komisije.  

Dogovorjeno je bilo, da se za člane Upravnega odbora pripravi poročilo, ki bo obrazložilo 

potek ocenjevanja. 

 

ZAKLJUČEK IN PREDLOG ZA UPRAVNI ODBOR 

Ocenjevalna komisija je v zagotavljanje transparentnosti in v ocenjevanje vložila veliko 

svojega časa. Vloge so namreč obsežne, člani komisije so jih večkrat prebrali in prelistali, 

da bi zagotovili kar največjo možno stopnjo objektivnosti. 

Upravnemu odboru Komisija predlaga, da v okviru obeh prvih (1.) javnih pozivov podpre 

vse prispele vloge. Vse vloge so namreč dosegle več kot minimalno zahtevano število točk. 

Predlagane operacije zasledujejo cilje Lokalne akcijske skupine, navedene v Strategiji 

lokalnega razvoja ter posredno ali neposredno podpirajo interese širšega območja LAS.  

 

 

 

Metka Šepic        

Predsednica Ocenjevalne       

komisije za 1.JP     

 

 


