
MERILA IN TOČKOVANJE KRITERIJEV SLR LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM 

predlog spremembe 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST PO SLR – IZKLJUČITVENI KRITERIJI DA NE 

Osnovni kriterij 

Vloga je prispela pravočasno in je pravilno označena ter zaprta   

Operacija je administrativno popolna, izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in v 
celoti izpolnjena na predpisanem obrazcu  

  

Vlogi so priložene vse v javnem pozivu zahtevane izjave, ponudbe in drugi 
dokumenti 

  

Prijavitelj in partner (če se operacija izvaja s partnerjem) izpolnjuje pogoje za 
prijavo in sofinanciranje na javnem pozivu 

  

Operacija se še ni pričela izvajati    

Operacija se bo izvedla na območju občin Pivka, Postojna ali Ilirska Bistrica in 
se ne izvaja v naseljih, kjer je izvajanje operacij izključeno 

  

Skladnost s 
strateškimi 
dokumenti 

Operacija je skladna s cilji sklada iz katerega bo sofinancirana   

Operacija je skladna s cilji SLR, ki prispevajo k ciljem tematskega področja, ki 
ga zasleduje javni poziv 

  

Operacija prispeva k doseganju horizontalnih ciljev EU: 
a) podnebne spremembe    
b) okolje 
c) inovativnost  
d) enakost med spoloma in nediskriminacija 

  

Pripravljenost 
za izvedbo 

Za operacijo so izdana vsa potrebna soglasja in dovoljenja (do zaključka 
izbirnega postopka na ravni odločanja v LAS); če je predpisano gradbeno 
dovoljenje je priloženo vlogi 

  

Prijavitelj ali partner (če se operacija izvaja s partnerjem) ni oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za podjetje v težavah, kot ga določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim 
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 
št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1). 

  

Financiranje 

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

  

Operacija ima zagotovljene lastne finančne vire za izvedbo operacije v celoti 
oz. ima zaprto finančno konstrukcijo. Prikazana je razdelitev posameznih 
stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov. 

  

Zaprošen znesek za sofinanciranje je v mejah, kot jih določa javni poziv   

Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10 % skupnih upravičenih 
stroškov operacije 

  

Stroški za namen koordinacije in vodenja operacije lahko predstavljajo največ 
10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo 

  

Stroški za namen promocije na programskem območju, ki se neposredno 
navezujejo na izvajanje operacije, lahko predstavljajo največ 10 % upravičenih 
stroškov za zadevno operacijo 

  

Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične 
dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, 
vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za 
arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo 
gradbenih in obrtniških del lahko predstavljajo največ 10 % skupnih 
upravičenih stroškov operacije 

  

URADNI ZAZNAMEK KOMISIJE: 

Prijavitelja se pozove k dopolnitvi (dne):   

Zahtevane dopolnitve so bile posredovane v roku (dne):   

Zahtevane dopolnitve so ustrezne   

Vloga se uvrsti v obravnavo po specifični kriterijih   



 

 
SPECIFIČNI KRITERIJI 

Možno 
št. točk 

1. Prispevek k 
doseganju 
ciljev SLR  

 
V kolikšni meri je 
utemeljena 
potreba po izvedbi 
operacije in kako 
je pomembna z 
vidika potreb LAS? 
V kolikšni meri 
operacija prispeva 
k posebnim ciljem 
in kazalnikom SLR? 

Cilji in rezultati operacije neposredno prispevajo k štirim ali več ključnim 
zastavljenim ciljem tematskih področij, ki ga zasleduje javni poziv in vsaj trem 
kazalnikom iz 9. poglavja SLR (stran 38). Potreba po izvedbi operacije za 
opredeljene cilje je ustrezno utemeljena, interes ciljne skupine je iz utemeljitve 
jasno razviden. 
 

6 

Cilji in rezultati operacije neposredno prispevajo k trem ključnim ciljem razvoja 
in vsaj dvema kazalnikoma iz točke 9  SLR. Potreba po izvedbi operacije za 
opredeljene cilje je ustrezno utemeljena, interes ciljne skupine je iz utemeljitve 
delno razviden. 

4 

Cilji in rezultati operacije prispevajo k dvema ključnima zastavljenima ciljema 
tematskega področja, ki ga zasleduje javni poziv in vsaj enemu kazalniku iz 9. 
poglavja SLR (stran 38). Potreba po izvedbi operacije za opredeljene cilje je sicer 
navedena, interes ciljne skupine je iz utemeljitve delno razviden. 

2 

Cilji in rezultati operacije prispevajo k enemu ključnemu cilju razvoja in vsaj 
enemu kazalniku iz točke 9  SLR. Operacija ne izkazuje interesa ciljne skupine. 

0 

2. Izvedljivost 
operacije  

 
 
V kolikšni meri so 
rezultati in učinki 
operacije koristni 
in uporabni za 
ciljno skupino ter 
realno dosegljivi? 
 
Navodilo: 
upošteva se 
ustreznost 
rezultatov, 
učinkov operacije, 
skladnost s cilji 
operacije in 
ustreznost 
finančne 
konstrukcije, ki 
izhaja iz opisa 
operacije v 
prijavnem obrazcu 
 

Cilji, rezultati in aktivnosti operacije so jasno opredeljeni, aktivnost so izvedljive 
ter vodijo k doseganju konkretnih rezultatov: 
----- Kriterij 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Vsi partnerji izkazujejo ustrezno finančno sposobnost izvesti operacijo in 

razpolagajo z ustrezno usposobljenimi kadri in izkušnjami za izvedbo 
operacije – 6 točk 

- Več kot polovica partnerjev izkazuje primerno tehnično in zadovoljivo 
finančno sposobnost izvesti operacijo ter določene izkušnje za izvedbo 
operacije – 3 točke 

---- Kriterij 2 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Predvideni stroški so skladni z načrtom aktivnosti, pregledni in v celoti 

utemeljeni. Vrednost za načrtovano porabo sredstev je primerna – 6 točk 
- Predvideni stroški so v veliki meri skladni z načrtom aktivnosti in utemeljeni, 

manjkajo nekatera pojasnila – 4 točke 
- Predvideni stroški niso v celoti potrebni za doseganje načrtovanih učinkov in 

rezultatov, vrednost za načrtovano porabo sredstev je zelo nizka – 0 točk 
----- Kriterij 3 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Finančna konstrukcija je realna in uravnotežena med partnerji – 3 točki 
- Finančna konstrukcija operacije ni uravnotežena, en partner zagotavlja več 

kot 80 % delež sredstev – 0 točk 

15 
 

Cilji, rezultati in aktivnosti operacije so opredeljeni, aktivnost  in rezultati so sicer 
navedeni, vendar ne zagotavljajo logičnega sosledja: 
----- Kriterij 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Več kot polovica partnerjev izkazuje primerno tehnično in zadovoljivo 

finančno sposobnost izvesti operacijo ter določene izkušnje za izvedbo 
operacije – 4 točki 

- Vsaj en partner ima izkušnje z podobnimi projekti in je finančno sposoben, 
ostali partnerji sodelujejo v okviru finančnih in kadrovskih zmožnosti – 2 
točki 

----- Kriterij 2 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Predvideni stroški so v veliki meri skladni z načrtom aktivnosti in utemeljeni, 

manjkajo nekatera pojasnila – 4 točki 
- Predvideni stroški niso dovolj pregledni in ne izkazujejo skladnosti z načrtom 

aktivnosti – 0 točk 
---- Kriterij 3 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Finančna konstrukcija je delno uravnotežena med partnerji vendar 

zagotavlja izvedbo aktivnosti – 2 točki 
- Finančna konstrukcija operacije ni uravnotežena – 0 točk 

10 



Cilji, rezultati in aktivnosti operacije so našteti, vendar ne izkazujejo logičnega 
sosledja in posledično načrtovanih rezultatov – 0 točk. 
- Partnerji ne izkazujejo zadostne finančne in kadrovske usposobljenosti.  
- Reference s podobnimi projekti niso izkazane. 
- Predvideni stroški niso dovolj pregledni in ne izkazujejo skladnosti z načrtom 

aktivnosti 

0 

3. 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 

4. 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,..). Rešitve in pristopi na območju LAS predhodno še niso 
bili uporabljeni. 

10 
 

Operacija na območju inovativno nadgrajuje že poznane rešitve ali pristope 8 

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 

5. Trajnost 
operacije 

Navodilo: rezultati 
so trajni, če se 
bodo aktivnosti 
nadaljevale tudi 
po preteku 
projekta, kar 
izhaja iz opisa 
operacije v 
prijavnem obrazcu 

Rezultati operacije in finančni viri zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin ali 
omogočajo izvajanje novih operacij (zagotovljeno upravljanje skupnih kapacitet, 
zagotovljeno trženje novih produktov in storitev,…), partnerji bodo nadaljevali z 
delom tudi po zaključku operacije – več kot tri (3) leta 

10 
 

Rezultati operacije in finančni viri zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin ali 
omogočajo izvajanje novih operacij (zagotovljeno upravljanje skupnih kapacitet, 
zagotovljeno trženje novih produktov in storitev,…), partnerji bodo nadaljevali z 
delom tudi po zaključku operacije – manj kot tri (3) leta 

8 

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

4 

Operacija ne izkazuje trajnosti 0 

6. 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 – samozaposlitev, odprtje nove dopolnilne dejavnosti, odprtje 
s.p. ob redni zaposlitvi) – več kot tri leta po zaključku operacije 

10 
 
 

Operacija zagotavlja delovno mesto v času trajanja operacije.  6 

Operacija zagotavlja ohranjanje obstoječega delovnega mesta 5 

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

3 

Operacija ne predvideva novega delovnega mesta 0 

7. Razvoj novih 
programov, 
produktov in 
storitev 

V okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova programa, produkta ali storitvi, ki 
neposredno vplivajo na povečanje konkurenčnosti in privlačnosti območja 

6 

V okviru operacije bo nastal 1 nov program, produkt ali storitev, ki neposredno 
vplivajo na povečanje konkurenčnosti in privlačnosti območja 

4 

Operacija nadgrajuje že obstoječ program, produkt ali storitev 2 

Operacija ne predvideva novih programov, produktov ali storitev 0 

8. Teritorialna 
pokritost 

Lokacija 
prijavitelja je 
osnovna lokacija 
prijave 

Operacija se izvaja na območju vseh treh občin, partnerji operacije so s področja 
vseh treh občin 

6 
 

Operacija se izvaja na območju vseh treh občin, partnerji operacije so s področja 
vseh dveh občin 

5 

Operacija se izvaja na območju vseh treh občin, partnerji operacije so s področja 
ene občine 

4 

Operacija se izvaja na območju dveh občin, partnerji operacije so s področja treh 
občin 

3 



Operacija se izvaja na območju dveh občin, partnerji operacije so s področja 
dveh občin 

2 

Operacija se izvaja na območju dveh občin, partnerji operacije so s področja ene 
občine 

1 

Operacija se izvaja samo na območju ene občine – 0 točk 0 

9. Vpliv na 
okolje 

 

Načrtovane aktivnosti neposredno vplivajo in izboljšujejo stanje okolja ali 
uvajajo nove aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam 

10 
 

Operacija prispeva k izboljšanju okolja skozi aktivnosti ozaveščanja prebivalstva 6 

Načrtovane aktivnosti ne vplivajo negativno na stanje okolje 4 

Operacija ni neposredno vezana na varovanje ali ohranjanje okolja, vendar je iz 
aktivnosti razbrati, da se upoštevajo tudi okoljski vidiki 

2 

Iz načrtovanih aktivnosti ni razviden vpliv na okolje 0 

10. Vključevanje 
ranljivih 
skupin 

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

6 

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

4 

Aktivnosti posredno vključujejo vključitev ranljivih skupin, vendar jim niso 
prednostno namenjena 

2 

Aktivnosti ne vključujejo ranljivih skupin, rezultati operacije za ranljive skupine 
niso relevantni – 0 točk 

0 

11. Partnerstvo 
 
V kolikšni meri je 
sestava 
partnerstva 
ustrezna, da 
naslovi potrebe in 
cilje operacije? 
 
Navodilo: 
Iz opisa operacije 
mora biti razvidna 
vsebinska 
uravnoteženost 
partnerjev (vsaj 
30% skupnih 
aktivnosti) 

Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3 partnerji). 
Partnerstvo je uravnoteženo po vsebinski plati, zastopani so vsi trije sektorji 

16 

Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3 partnerji). 
Partnerstvo je deloma uravnoteženo po vsebinski plati, zastopana sta dva 
sektorja 

14 

Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3 partnerji), vendar 
partnerstvo ni uravnoteženo 

12 

Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji (prijavitelj in 2 partnerja). Partnerstvo je 
uravnoteženo po vsebinski plati, zastopana sta dva sektorja  

10 

Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji (prijavitelj in 2 partnerja). Partnerstvo je 
deloma uravnoteženo po vsebinski plati, zastopan je samo eden sektor 

8 

Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji (prijavitelj in 2 partnerja). Partnerstvo ni 
uravnoteženo 

6 

Pri operaciji sodelujeta 2 partnerja (prijavitelj in 1 partner). Partnerstvo je 
uravnoteženo po vsebinski plati, zastopana sta dva sektorja 

4 

Pri operaciji sodelujeta 2 partnerja (prijavitelj in 1 partner). Partnerstvo je 
deloma uravnoteženo po vsebinski plati, zastopan je samo eden sektor. 

2 

Pri operaciji sodelujeta 2 partnerja (prijavitelj in 1 partner). Partnerstvo ni 
uravnoteženo 

1 

Operacija ne predvideva partnerstva  0 

SKUPAJ 100 

 

Maksimalno možno število točk, ki jih lahko operacija prejme, je 100. Minimalni vstopni prag za odobritev 

operacije je 50 točk. Operacija, ki bo pridobila manj kot 50 točk, ne more biti izbrana za sofinanciranje in se 

zavrne. 

Če prejmeta dve ali več predloga operacij enako število točk, ima prednost operacija, ki ima višje število točk pri 

sledečih kriterijih (po sledečem vrstnem redu): 

- Ustvarjanje delovnih mest, 

- Trajnost operacije, 

- Partnerstvo, 

- Teritorialna pokritost. 

Število doseženih točk posameznega ocenjevalca pri vsakem posameznem kriteriju je lahko samo celo število, 

povprečna ocena vseh članov komisije pri posameznem kriteriju in skupno pa je izražena v dveh decimalkah. 


