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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 Javni poziv za izbor
operacij za problemsko območje za izbor operacij iz sklada EKSRP ter Javni poziv za
izbor operacij za problemsko območje za izbor operacij iz sklada ESRR na seji dne
31.1.2017. Javna poziva so bila 13.2.2017 objavljena na spletni strani LAS ter na
spletni strani Občine Hoče - Slivnica
Roki za oddajo predlogov operacij oz. projektov so bili zastavljeni:
Javni poziv

Prvotno zastavljeni rok

Končni rok

JP za problemsko območje
za sklad EKSRP

15.3.2017

4.4.2017

JP za problemsko območje
za sklad ESRR

15.3.2017

4.4.2017

Podaljšanje rokov je UO LAS potrdil na pobudo potencialnih prijaviteljev operacij na
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.
Tako je Upravni odbor imenoval člane Ocenjevalne komisije za oba Javna poziva LAS
iz t.i. osnovne liste kandidatov. Ocenjevalna komisija je tako začela z delom, čeprav se
je pojavil zamik zaradi težav pri zagotavljanju transparentnosti postopkov pri izbiri
članov Ocenjevalne komisije za 1. Javni poziv LAS in dejstva, da je morala Skupščine
LAS potrditi še Navodila za delo Ocenjevalne komisije.
V Ocenjevalno komisijo tako za sklad EKSRP kot za sklad ESRR so bili imenovani:
-

Ga. Mojca Kacjan
G. Bojan Grus
G. Bogdan Rokavec.

JP ZA PROBLEMSKO OBMOČJE (zajeto je le območje Občine Hoče – Slivnica, ki
je del problemskega območjA Maribor s širšo okolico)
Ker sta bili v komisiji za oba sklada imenovane iste osebe, je komisija seje za oba sklada
združila in predstavlja eno komisijo za oba Javna poziva LAS za problemsko območje.
Skladno s tem so pripravljeni tudi zapisniki in sprejeti sklepi.
Člani komisije so se dogovorili, da bo predsednica komisije ga. Mojca Kacjan.

Ocenjevalna komisija za JP za problemsko območje (oba sklada) se je sestala na 3
sejah:
1. Seja: 4.5.2017,
2. Seja: 31.5.2017 ter
3. Seja: 30.6.2017.
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 Javna poziva za problemsko območje je prispelo skupno 14 vlog in sicer 6 vlog
za sklad ESRR ter 8 vlog za sklad EKSRP. Podrobnejši register po vlogah in po skladih
je razviden iz spodnjih tabel:

SKLAD ESRR:
Tematsko
področje

Ustvarjanje
delovnih
mest

Varstvo
okolja in
ohranjanje
narave

Večja
vključenost
mladih,
žensk
in
drugih
ranljivih
skupin

Znesek
leto 2017
in 2018

Prejete vloge –
Akronim in
prijavitelj

Zahtevani Povprečna
znesek
ocena vloge
sofinancir
anja

14.662,50

Vloga št. 2:
Hočko jezero (na
temo razvoja
turizma)

14.662,50

72

14.662,50

Vloga št. 5:
Mreža Vegec

14.662,50

72,5

7.624,50

Vloga št. 3:
Pohodne in
kolesarske poti

7.624,50

67

7.624,50

Vloga št. 4:
Hočko jezero –
izboljšajmo
okolje

7.624,50

67

Oblikovanje
posebnih
programov za ranljive ciljne
skupine

7.038,00

Vloga št. 1:
Večgeneracijski
center Rogoza

7.038,00

74

Programi za povečanje
kakovosti življenja in
zdravega življenjskega sloga

7.038,00

Vloga št. 6:
Izboljšanje
športne
infrastrukture

7.038,00

62

Ukrep

Aktivnosti za razvoj novih,
inovativnih dejavnosti za
ustvarjanje novih delovnih
mest
Razvoj novih mrež,
kooperativ ter drugih
alternativnih modelov
povezovanja lokalnih
deležnikov, ponudnikov
aktivnosti za izboljšanje
stanja okolja –zmanjševanje
energetske revščine,
trajnostne mobilnosti,
uporabi OVE in URE,
spodbujanje zelenega
gospodarstva, ravnanje z
odpadki, krožno
gospodarstvo
Aktivnosti
za
ohranjanje
narave
in
prilagajanje
podnebnim
spremembam,
aktivnosti osveščanja
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Sklad EKSRP
Tematsko
področje

Ustvarjanje
delovnih
mest

Razvoj
osnovnih
storitev

Varstvo
okolja in
ohranjanje
narave

Večja
vključenost
mladih,
žensk
in
drugih
ranljivih
skupin

Ukrep

Aktivnosti za razvoj novih,
inovativnih dejavnosti za
ustvarjanje novih delovnih
mest
Razvoj novih mrež,
kooperativ ter drugih
alternativnih modelov
povezovanja lokalnih
deležnikov, ponudnikov
Razvoj novih programov in
aktivnosti na področju
osnovnih storitev, vključno z
razvojem manjše lokalne
infrastrukture
Aktivnosti za ohranitev
snovne in nesnovne kulturne
in naravne dediščine na
podeželju
aktivnosti za izboljšanje
stanja okolja –zmanjševanje
energetske revščine,
trajnostne mobilnosti,
uporabi OVE in URE,
spodbujanje zelenega
gospodarstva, ravnanje z
odpadki, krožno
gospodarstvo
Aktivnosti
za
ohranjanje
narave
in
prilagajanje
podnebnim
spremembam,
aktivnosti osveščanja
Oblikovanje
posebnih
programov za ranljive ciljne
skupine
Programi za povečanje
kakovosti življenja in
zdravega življenjskega sloga

Znesek
leto 2017
in 2018

Prejete vloge –
Akronim in
prijavitelj

Zahtevani Povprečna
znesek
ocena vloge
sofinancir
anja

7.394,55

Vloga št. 6:
Turistična
brunarica

7.394,55

7.394,55

Vloga št. 2:
Vzpostavitev
mreže
gospodarstva

7.394,55

64,5

14.789,10

Vloga št. 4:
Otroško igrišče v
Bohovi

14.789,10

62

14.789,10

Vloga št. 8:
Prenova KD Hoče

14.789,10

61

3.697,27

Vloga št. 3:
Vzpostavitev
pohodnih in
kolesarskih poti
na podeželju

3.697,27

68,5

3.697,28

Vloga št. 5:
Dežela
pohorskega medu

3.697,28

71,5

11.091,82

Vloga št. 1:
Točke Vegec

11.091,82

69,5

11.091,83

Vloga št. 7:
Nadgradnja
balinišča v Hočah

11.091,83

62
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Na prvi seji Ocenjevalne komisije so člani 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.
Ocenjevalna komisija je zavrnila vlogo št. 6 z akronimom Turistična brunarica, saj ni
izpolnjevala splošnih pogojev - pravočasno pridobljena vsa soglasja (soglasje lastnika
nepremičnine, kjer bi se naj izvajala investicija v okviru operacije ter soglasje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine).
Prejete dopolnitve je nato Ocenjevalna komisiji pregledala na svoji drugi seji 31. 5.
2017. Na drugi seji je bilo opravljeno tudi ocenjevanje vlog, kljub temu pa so bili
vlagatelji pozvani še k manjšim vsebinskim razjasnitvam. Na svoji tretji seji dne
30.6.2017 so člani ugotovili, da vsebinske razjasnitve niso vplivale na višino ocen,
dodeljenih na prejšnji seji, zato so jih potrdili.
Dogovorjeno je bilo tudi, da se za člane Upravnega odbora pripravi poročilo, ki bo
predstavilo potek ocenjevanja.

ZAKLJUČEK
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 Javnih pozivov za problemsko
območje podpre vse prispele vloge, z izjemo zavrnjene vloge. Vse vloge so namreč dosegle
vsaj 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.

Mojca Kacjan
Predsednica
Ocenjevalne komisije za JP za
problemsko območje

