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PRAVILNIK DELOVANJA OCENJEVALNE KOMISIJE LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM 

Podlaga za delovanje ocenjevalne komisije (v nadaljevanju OK) so: 
- Program razvoj podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 ter vsi povezani nacionalni in EU 

dokumenti in pravilniki, 
- Strategija lokalnega razvoja za LAS med Snežnikom in Nanosom (SLR) z vsemi povezanimi 

dokumenti in pravilniki, ki se nanašajo na delo Ocenjevalne komisije ter Pravilnik o postopku 
izvedbe javnih pozivov in  

- Razpisna dokumentacija posameznega poziva. 

Sestava Ocenjevalne komisije: 

OK sestavlja pet članov, ki jih imenuje Upravni odbor LAS med Snežnikom in Nanosom izmed neodvisnih 
strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega 
načrtovanja in podobno. Član OK ne more biti član UO ali NO.  

Seje OK sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik OK, ki ga člani ocenjevalne komisije izvolijo izmed 
sebe. Za svoje delo je OK odgovorna UO. 

Način dela OK: 

OK se sestaja na sejah, ki jih skliče vodilni partner LAS ali na svojo pobudo.  

Delo OK opravlja v prostorih vodilnega partnerja, na daljavo z uporabo elektronskih poti oz. člani OK 
delo opravljajo samostojno na svojem domu. 

Vsebina dela OK: 

1. Odpiranje vlog, ki so prispele na posamezen javni poziv; 
2. Pregled administrativne ustreznosti prijave in pogoji za upravičenost prijave skladno z razpisno 

dokumentacijo. OK ugotovitve zapiše v pred pripravljen obrazec; 
3. Priprava predloga za dopolnitev vlog posameznih prijaviteljev; 
4. Pregled dopolnitev vlog prijaviteljev in preverjanje pravočasnosti njihovega prispetja in ponovna 

presoja skladno kriterijev točke 2; 
5. Vsebinska ocena prispelih vlog, ki so skladne s kriteriji točke 2, skladno z razpisno 

dokumentacijo. OK ugotovitve zapiše v pred pripravljenem obrazcu;   
a. Vsak ocenjevalec samostojno oceni vsako prispele vloge 
b. OK primerja ocene za vsako posamezno vlogo in se uskladi o skupni oceni za vsak kriterij 

vsebinskega ocenjevanja, k vsaki vlogi zapiše skupen komentar; 
c. OK ob administrativni podpori vodilnega partnerja, pripravi poročilo o ocenjevanju, ki za 

vsako vlogo vsebuje ocene posameznega ocenjevalca ter skupne ocene komisije. Del 
tega poročila pa je tudi splošen komentar ocenjevanja ter priporočilo vodilnemu 
partnerju in UO; 

6. Predsednik ali član komisije UO predstavi rezultate ocenjevanja in komentarje OK ter odgovarja 
na druga vprašanja UO; 

7. Na zahtevo vodilnega partnerja ali UO lahko OK pripravi dodatna pojasnila in obrazložitve. 

Kadar OK iz obstoječih pravnih podlag, dokumentov in pravilnikov ni enoznačno oceniti prispelih vlog v 
kateri koli od točk njenega dela, komisija pripravi vprašanje, vodilni partner pa za tolmačenje zaprosi 
pristojen nacionalen organ.  

 

Sprejeto na 1. seji Ocenjevalne komisije dne 14.2.2017  
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