
 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
Naslov:  Jurčičeva ulica 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, tel +386 (0)5 907 6771 
Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ID DDV: SI 93233884 
e-mail: info@las-snezniknanos.si, varni e-mail: lasdrpsn@vep.si, web: www.las-snezniknanos.si 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine 
med Snežnikom in Nanosom (v nadaljevanju LAS) na podlagi sklepa 3. redne seje UO LAS z dne 3.6.2020 
in 3. točke Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS med Snežnikom in Nanosom (v 
nadaljevanju Pravilnik) 

 

objavlja 
 

JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA PETI JAVNI 
POZIV ZA IZBOR OPERACIJ IZ SLR LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM V OBDOBJU 2020-2022 

 

1. Predmet poziva 

Z namenom sofinanciranja operacij SLR iz programa CLLD, ki ga za LAS sestavljajo sredstva iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj, je LAS dne 5.6.2020 
objavil 5. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS iz EKSRP, na katere se bodo lahko prijavili 
zainteresirani posamezniki oziroma organizacije. V skladu s 3. točko Pravilnika ocenjevanje operacij 
izvede ocenjevalna komisija, ki jo na podlagi javnega poziva izbere UO LAS. 

Namen javnega poziva je pridobiti neodvisne strokovnjake z dobrim poznavanjem področja razvoja 
podeželja z vidika prakse, zakonodaje (nacionalne in evropske), projektnega vodenja in izvajanja 
nacionalnih in mednarodnih projektov. Izmed prijavljenih kandidatov bo Upravni odbor LAS izbral pet 
članov za ocenjevanje vlog 5. javnega poziva.   

 

2. Naloge ocenjevalne komisije 

Delo ocenjevalne komisije obsega: 
- aktivno sodelovanje na sejah Ocenjevalne komisije 
- sodelovanje z vodilnim partnerjem in UO LAS 
- izbor projektov za sofinanciranje: 

o preverjanje popolnosti in administrativne ustreznosti prejetih vlog, 
o ocenjevanje in izbor administrativno ustreznih prejetih operacij, 
o priprava poročil o vlogah in izboru operacij za Upravni odbor LAS. 

Pri delu ocenjevalne komisije bo zagotovljena strokovna in materialna pomoč vodilnega partnerja. 

 

3. Merila za izbor članov ocenjevalne komisije 

Ocenjevalci bodo v komisijo uvrščeni na podlagi naslednjih meril: 

- da nimajo bivališča na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna; 
- da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj na enem in/ali več področjih: razvoj podeželja, 

regionalni razvoj, strateško in projektno načrtovanje, vodenje projektov lokalnega razvoja, 
kmetijstvo, podjetništvo, turizem, socialno podjetništvo in vinogradništvo; 

- da imajo izkušnje z izvedbo EU projektov (projekti Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj); 

- poznavanje ciljev, ukrepov in kazalnikov Strategije lokalnega razvoja LAS za programsko 
obdobje 2014-2020; 
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- poznavanje Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem 
obdobju 2014-2020; 

- poznavanje ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020; 
- poznavanje prednostnih osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014-2020; 
- ustrezno znanje na področju uporabe računalniške programske opreme Microsoft Office in 

zadostne izkušnje pri uporabi računalniških orodij (elektronska pošta, word, excel, pdf, 
aplikacije za spletne sestanke); 

- sodelovanje pri ocenjevanju primerljivih projektov/programov in 
- sodelovanje v nacionalnih oziroma mednarodnih telesih s področja razvoja podeželja. 

Posamezne prijave bodo pregledane na osnovi teh meril. Prednost pri izbiri bodo imeli ocenjevalci, ki 
bodo izkazovali več let delovnih izkušenj in/ali več področij ter dodatne izkušnje.  

Vodilni partner bo vse kandidate obvestil o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi v ocenjevalno komisijo. 

 

4. Navzkrižje interesov 

V skladu s 4. točko 32. člena Uredbe CLLD in 57. členom uredbe Evropskega parlamenta in sveta št. 
966/2012 se mora iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv, izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s 
prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali 
delovno razmerje). Član ocenjevalne komisije ne more biti član upravnega ali nadzornega odbora LAS ali 
zaposleni pri vodilnem partnerju. V primeru, da bi bil kateri izmed ocenjevalcev kljub vsemu v kakršnikoli 
povezavi s katero od prijavljenih operacij, se bo sam izločil iz ocenjevanja take vloge. 

V primeru, da se v kasnejših postopkih ali morebitnih revizijah postopkov izkaže, da je prišlo do konflikta 
interesov, bo operacija izločena iz nadaljnje obravnave s sankcijo vračila morebitnih že pridobljenih 
sredstev ter prepovedjo kandidiranja nosilca in partnerjev operacije na 5. javni poziv LAS v obdobju 
2020-2022. 

Član ocenjevalne komisije tudi po zaključenih postopkih izbora operacij, ne sme sodelovati pri izvajanju 
operacij, ki jih je ocenjeval. Pri tem je potrebno upoštevati še Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11). 

 

5. Način delovanja ocenjevalcev 

Glede na potrebe se bodo člani ocenjevalne komisije sestajali v prostorih vodilnega partnerja oziroma 
bodo svoje delo opravljali na daljavo, z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij. 

Vodilni partner bo z vsakim članom ocenjevalne komisije sklenil pogodbo, v kateri bo opredeljena 
vsebinska in terminska izvedba za posamezni javni poziv in na podlagi katere bo določen honorar za 
opravljeno delo. Višino honorarja s sklepom določi UO LAS. 

 

6. Način oddaje prijave 

Zainteresirani kandidati izpolnijo prijavnico (Priloga 1), priložijo življenjepis v europass obliki in oba 
dokumenta podpisana pošljejo na naslov: 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 
LAS med Snežnikom in Nanosom 
Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica 
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ali skenirano na e-naslov: info@las-snezniknanos.si  

s pripisom: »Javni poziv za člane Ocenjevalne komisije – vloga« 

Rok za oddajo: kandidati morajo oddati vlogo najkasneje do petka, 10.07.2020, do 15. ure. Če je oddana 
po navadni pošti šteje datum oddaje na pošti (10.07.2020). 

7. Dodatne informacije 

Dodatne informacije v zvezi s pozivom je možno dobiti pri vodilnem partnerju, na elektronskem naslovu: 
info@las-snezniknanos.si ali info@razvoj-podezelja.si ali na telefonski številki 031 339 789. 
 
 
Ilirska Bistrica, 1.7.2020 

 

 

       predsednik                                                                            predsednica  
         DRPSN       LAS med Snežnikom in Nanosom: 

   Boštjan Glažar       Maja PIŠKUR 
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