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Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina v vlogi vodilnega 

partnerja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina (v nadaljevanju: LAS Vipavska dolina)  
na podlagi: 

- Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 

(Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18 in 68/19), 

- Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina 2014 - 2020, dostopne na: https://www.las-

vipavskadolina.si/slr-dokument/ 

- Pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska 

dolina za programsko obdobje 2014-2020, čistopis pogodbe z dne 30. 5. 2018, dostopna na: 

http://www.las-vipavskadolina.si/2018/wp-content/uploads/2019/02/%C4%8Cistopis_-

Pogodbe_30.5.2018.pdf 

- Pravilnika Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije 

lokalnega razvoja 2014 – 2020 z dne 30. 5. 2018, dostopnega na: http://www.las-

vipavskadolina.si/2018/wp-content/uploads/2019/01/Pravilnik_izborOperacij.pdf 

- Pravilnika o delu Ocenjevalne komisije Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina, veljavnega  

od 9. junija 2020 dalje, dostopnega na: http://www.las-vipavskadolina.si/2018/wp-

content/uploads/2020/06/Pravilnik-OK.pdf 

 

 

objavlja 

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOV KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG V OKVIRU  
OCENJEVALNE KOMISIJE LAS VIPAVSKA DOLINA 

 

 

1. Splošne informacije 

Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina (v nadaljevanju: LAS Vipavska dolina) je bila v letu 2016 

ustanovljena z namenom spodbujanja razvoja območja po pristopu »od spodaj navzgor« skladno s pravili 

in s pomočjo sredstev mehanizma »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (kratica mehanizma v angleškem 

jeziku: CLLD). Naloga LAS Vipavska dolina je uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR)  

za programsko obdobje 2014–2020. LAS Vipavska dolina je v programskem obdobju 2014 – 2020 

upravičen do koriščenja sredstev ukrepa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja preko Programa razvoja podeželja RS in sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj preko 

Operativnega programa RS za izvajanje Evropske kohezijske politike, njegove prednostne naložbe 

»Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 

LAS Vipavska dolina uresničuje cilje SLR z operacijami, izbranimi na podlagi javnih pozivov, operacijami 

LAS in operacijami sodelovanja LAS z drugimi LAS oz. ustreznimi subjekti. Med obvezne postopke  

za izbor operacij (oz. upravičencev) izbranih na podlagi javnih pozivov sodi tudi ocenjevanje operacij  

s strani Komisije za ocenjevanje vlog po vnaprej znanih merilih. Komisija za ocenjevanje vlog ocenjuje 

vloge, katere ji preda v ocenjevanje Strokovna komisija pri vodilnem partnerju LAS Vipavska dolina. 

 

2. Predmet poziva 

Namen poziva je vzpostaviti skupino zunanjih, neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev z dobrim 

poznavanjem področja: 

− pravil (so)financiranja razvojnih projektov z EU sredstvi tako s teoretskega in zakonodajnega 

vidika kot tudi z vidika prakse, 
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− projektov pripravljenih in izvedenih po pristopu »od spodaj navzgor«. 

 

Izmed prispelih ustreznih kandidatur bo Upravni odbor LAS Vipavska dolina imenoval pet (5) članov  

v Komisijo za ocenjevanje vlog, lahko tudi nadomestne člane, in sicer za 2-letno mandatno obdobje.  

 

3. Naloge Ocenjevalne komisije 

Naloge članov Komisije za ocenjevanje vlog izhajajo iz Pravilnika o delu Ocenjevalne komisije  

LAS Vipavska dolina: 

- ocenjevanje vlog, ki so prešle tri stopnje preverjanja s strani Strokovne komisije pri vodilnem 

partnerju, v skladu s specifičnimi merili za izbiro operacij.  

Specifična merila so navedena v prilogah Pravilnika Lokalne akcijske Vipavska dolina za izbor operacij 

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020 za vsak sklad posebej kot tudi 

posebej za standardne in manjše operacije. 

- Izbira predsednika Komisije za ocenjevanja vlog izmed potrjenih članov, ki ima dodatno nalogo 

priprave poročila. 

 

4. Pogoji za kandidaturo za člana Komisije za ocenjevanje vlog 

Kandidat za člana v Komisiji za ocenjevanje vlog mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo,  

ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu  

z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na šesto ali sedmo raven,  

- najmanj pet (5) let delovnih izkušenj s področja priprave in/ali vodenja in koordiniranja projektov 

celostnega razvoja podeželja ali regionalnega razvoja ali s področja dela na drugih projektih, 

sofinanciranih z evropskimi sredstvi ali s pripravo vlog na javne razpise za sofinanciranje projektov, 

sofinanciranih z evropskimi sredstvi, 

- podrobno poznavanje vsebin: 

▪ Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Vipavska dolina 2014 – 2020, 

▪ Pravilnika Lokalne akcijske skupine za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 

lokalnega razvoja 2014 – 2020, 

▪ Pravilnika o delu Ocenjevalne komisije Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina, 

▪ celotnih dokumentacij 2., 3., 4. in 5. javnega poziva LAS Vipavska dolina za izbor operacij  

za uresničevanje ciljev SLR LAS Vipavska dolina in dokumentacij morebitnih dodatnih javnih 

pozivov LAS Vipavska dolina za izbor operacij, 

- ustrezno znanje in izkušnje na področju uporabe računalniške programske opreme Microsoft Office, 

poznavanje in izkušnje z uporabo spletnih platform za video in avdio komunikacijo (npr. skype, 

zoom) 

- dostopnost do internetne povezave. 

 

Član Upravnega oziroma Nadzornega odbora LAS Vipavska dolina ne more biti član Komisije  

za ocenjevanje vlog. 

 

5. Merila za izbor  

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje zapisane v prejšnji, 4. točki tega javnega poziva. Upravni odbor 

LAS Vipavska dolina bo kandidate razvrstil in imenoval v Komisijo za ocenjevanje vlog glede  

na izpolnjevanje pogojev. 
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazovali več let delovnih izkušenj in/ali reference  

na več področjih ter dodatne izkušnje.  
 

6. Način obvladovanja navzkrižij interesov v Komisiji za ocenjevanje vlog  

Član Komisije za ocenjevanje vlog ne sme dovoliti, da bi njegov zasebni interes vplival ali ustvarjal videz, 

da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog v okviru komisije. Član komisije 

svojega položaja v komisiji ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen 

nedovoljen zasebni interes.  

 

Dejanja, na katera lahko vpliva nasprotje interesov iz prejšnjega odstavka, imajo med drugim lahko eno 

od naslednjih oblik: 

- odobritev neupravičenih neposrednih ali posrednih ugodnosti samemu sebi, družinskim članom  

ali drugim neupravičenim osebam, 

- zavrnitev odobritve pravic ali ugodnosti vlagatelju, do katerih je ta upravičen, 

- storitev neupravičenega ali nezakonitega dejanja ali opustitev obveznega dejanja. 

 

V primeru, da je član komisije zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem ali njegovim partnerjem  

v operaciji, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov, se je dolžan izločiti  

iz pregledovanja oz. ocenjevanja vloge (prijave) na javni poziv LAS, pri kateri bi nastalo navzkrižje 

interesov.  

 

Za člana Komisije za ocenjevanje vlog velja, da tudi po zaključenih postopkih izbora operacij ne sme 

sodelovati pri izvajanju operacij, ki jih je ocenjeval. 

 

V primeru, da se v morebitnih revizijah postopkov izkaže, da je prišlo do konflikta interesov, bo operacija, 

pri kateri je sodeloval član Komisije za ocenjevanje vlog, ki je bil v konfliktu interesov, izločena  

iz nadaljnje obravnave s sankcijo vračila morebitnih že pridobljenih sredstev ter prepovedjo kandidiranja 

nosilca in partnerjev operacije na naslednjih javnih pozivih LAS Vipavska dolina v obdobju 2014-2020.  

Člana Komisije za ocenjevanje vlog, ki je bil v konfliktu interesov, se razreši, za člana tudi nikoli več  

ne more biti imenovan. Član Komisije za ocenjevanje je hkrati dolžan vrniti tudi vsa, za ta namen 

pridobljena sredstva skupaj z obrestmi.  

 

Za člana Komisije za ocenjevanje vlog velja, da ga upravni odbor LAS Vipavska dolina lahko razreši tudi  

v vseh naslednjih primerih:  

- če krši akte LAS, predpise ali sklepe organov LAS,  

- če deluje nestrokovno,  

- če ne deluje neodvisno, 

- če deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS, 

- če javno govori o posameznikih in posameznih operacijah, ki jih predlagajo prijavitelji,  

ne spoštuje poklicne molčečnosti in ne varuje poslovnih skrivnosti, ki se nanašajo  

na katerokoli dokumentacijo, ki jo je videl v okviru svojega dela v Komisiji za ocenjevanje, 

- če blati ugled Ocenjevalne komisije ali drugih organov LAS.  

 

7. Seje Komisije za ocenjevanje vlog oziroma način izvedbe ocenjevanja 

Seje Komisije za ocenjevanje vlog bodo lahko potekale v obliki srečanj na kraju samem, na sedežu 

vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina v Ajdovščini ali v obliki dopisnih sej.  
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Prednostno se bodo seje izvajale dopisno, na daljavo z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij. 
 
8. Oblika sodelovanja z ocenjevalci - člani Komisije za ocenjevanje vlog 

Vodilni partner LAS Vipavska dolina bo z vsakim članom Komisije za ocenjevanje vlog sklenil pogodbo,  

v kateri bo opredeljena vsebinska in terminska izvedba ocenjevanja in na podlagi katere mu bo izplačan 

honorar v višini 40,00 EUR neto na eno ocenjeno vlogo v okviru javnega poziva za standardne operacije 

in 35,00 EUR neto na eno ocenjeno vlogo v okviru javnega poziva za manjše operacije. Predsedniku 

Komisije za ocenjevanje vlog bo dodatno izplačan tudi honorar za pripravo poročila za upravni odbor  

v višini 50,00 EUR. 

 

9. Sestava vloge na javni poziv 

Popolno vlogo sestavlja  

1. izpolnjen prijavni obrazec (Priloga 1 tega poziva), 

2. kopija diplome, 
3. življenjepis v obvezni Europass obliki (https://www.europass.si/). 

 
Upoštevale se bodo le popolne vloge. Dopolnitev vloge ni mogoča. Nepopolna vloga bo po odpiranju 
vrnjena pošiljatelju. 
 
10. Rok in način oddaje vloge na javni poziv 

 

Vlogo se pošlje po pošti s priporočeno pošiljko na naslov:  

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina 

Vodilni partner LAS Vipavska dolina 

Vipavska cesta 4 

5270 Ajdovščina 

V levem spodnjem kotu ovojnice je potrebno navesti: »NE ODPIRAJ – VLOGA KOV«, na zadnji strani 

ovojnice pa naslov pošiljatelja. 

Za zadnji sprejemljiv datum na priporočeni pošiljki velja 23. 6. 2020.  

 

Ovojnice z datumom kasnejšim od 23. 6. 2020 bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.  

 

11.  Dodatne informacije o javnem pozivu 

Dodatne informacije v zvezi s tem pozivom je možno dobiti pri vodilnem partnerju LAS Vipavska dolina, 

preko e-pošte: info@las-vipavskadolina.si. 
 
12. Končne določbe 

Vodilni partner LAS Vipavska bo v roku treh (3) dni od seje Upravnega odbora LAS Vipavska dolina 

kandidate, katerih vloge so bile upoštevane, obvestil po elektronski pošti o imenovanju oz. o ne – izbiri 

in imenovanim kandidatom poslal v podpis pogodbo o sodelovanju. 

 

Številka: LAS VD-11 - OK – KOV/JP-2020 

Datum: 16. 6. 2020      

Brigita Habjan Štolfa, s. r. 

Direktorica Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina 

 

Priloga 1: Prijavni obrazec  

https://www.europass.si/

