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Skup5dina Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije je na svoji 6. redni seji, dne 19.12.2016
sprej ela

POSLOVNIK O DELU OCENJEVALNE KOMISIJE
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE SRCE SLOVENIJE

r. spr.oSxp

oor.odsB
I.

dlen

Ta poslovnik ureja organizacijo in nadin dela Ocenjevalne komisije Lokalne akcijske skupine
Srce Slovenije (v nadaljevanju: Ocenjevalna komisija).

2. tlen

je sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, ki
strate5kih smemic EU, drZave, regije, razvoja

Ocenjevalna komisija ima tri do pet dlanov in

imajo znanja

s

podrodja politik

in

podeZelj4strate5kega in projektnega managementa, radunovodstva, davkov, registracije in
poslovanja organizacij, posameznikov in gospodarskih druZb ali drugih podrodij.
elane Ocenjevalne komisije potrdi Razvojni svet za 3 -letno mandatno obdobje in so lahko
po iaeku mandata ponovno potrjeni.
3. dlen

Za nemoteno delovanje Ocenjevalne komisije skrbi Vodilni partner in

ji

zagotavlja

administrativno in tehnidno pomod za delovanje.

II. ORGANIZACIJA
4. dlen
Organi ocenjevalne komisije so:
- predsednik ocenjevalne komisije.
- namestnik predsednika ocenjevalne komisije,
- dlani ocenjevalne komisije.
5. dlen

Predsednika Ocenjevalne komisije in namestnika predsednika Ocenjevalne komisije izmed
sebe izvolijo dlani Ocenjevalne komisije na svoji prvi seji po izvolitvi.
Predsednik ocenjevalne komisije opravlja naslednje naloge
- sklicuje in vodi seje Ocenjevalne komisije,
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- podpisuje zapisnike sej Ocenjevalne komisije,
- pripravi in podpiSe porodilo o prejetih vlogah, rezultatih ocenjevanja

in predlogu za izbor

operacij,
- zastopa in predstavlja Ocenjevalno komisijo,
- opravlja druge naloge, dolodene s tem poslovnikom ali s sklepi razvojnega sveta LAS.

V

primeru odsotnosti ali zadrZanosti predsednika Ocenjevalne komisije opravlja njegove
naloge njegov namestnik.
6. dlen

Naloge ocenjevalne komisije so:
- preveri popolnost in ustreznost prejetih vlog, kar pomeni, da se preveri, de vloga vsebuje vse
zjavnim pozivom zahtevane priloge in obrazce terje prispela v predvidenem roku,
- oceni in izbere prejete vloge oziroma prijave,
- pripravi porodilo za Razvojni svet o vlogah in izboru operacij,
- pripravi porodilo o pregledu vlog in rezultatih ocenjevanja,
- pripravi dodatna pojasnila in obrazloZitve ocenjevanja (v primeru pritoZb) k posamemim

prejetim vlogam.
7. dlen

Vodilni partner skbi za organizacijo sestankov Ocenjevalne komisije, za koordinacijo
administrativnih, tehnidnih in strokovnih nalog ter piSe zapisnike sej ocenjevalne komisije in
ocenjevanja prejetih vlog. Vodilni partner hrani vse prispele vloge in vso dokumentacijo, ki
nastane v postopku pregleda in ocenjevanja prejetih vlog.

III.

SEJE OCENJEVALNE KOMISIJE
8. dlen

Ocenjevalna komisija dela in odloda na sejah. Seje ocenjevalne komisije sklicuje in vodi
predsednik Ocenjevalne komisije oz njegov namestnik (v primeru predsednikove odsotnosti
oziroma nedosegljivosti) samoiniciativno, na podlagi sklepa Razvojnega sveta ali na predlog
Vodilnega partnerja.
9. dlen

Vabilo na sestanek Ocenjevalne komisije se po5lje dlanom najmanj pet dni pred dnem,
dolodenim za sejo.
10. dlen

Ocenjevalna komisija veljavno deluje in ocenjuje, de seji prisostvuje ved kot polovica
imenovanih dlanov Ocenjevalne komisije. Navzodnost se ugotovi na podlagi podpisov na listi
prisotnosti. Lista prisotnosti je priloga zapisnika seje Ocenjevaine komisije.
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11. dlen

Pri pregledu popolnosti in ustremosti operacij dlani Ocenjevalne komisije komisijsko odprejo
in pregledajo popolnost in ustreznost prejetih vlog zz izvedbo operacij. Pri komisijskem
odpiranju vlog morata biti prisotna najmanj dva dlana Ocenjevalne komisije. Komisija s
pomodjo ustrcznega obrazca preveri ali so vloge prejete na javnem poziw popolne in
usuezne. Obrazec se izpolnjuje v elektronski obliki in se po kondanem pregledu natisne.
Obrazec podpi5e predsednik ocenjevalne komisije. Vlagateljem, katerih vloge niso popolne,
Vodilni partner poSlje poziv za dopolnitev vloge oz. odpravo pomanjkljivosti. Vloge, ki
izpolnjujejo pogoje upravidenosti in so po pozilu za dopolnitev ustrezno dopolnjene, ocenijo
dlani Ocenjevalne komisije.
Ocenjevalne komisije ocenjujejo prejete vloge na pregleden nadin, upoStevajod pri tem
veljavna merila za izbor operacij, pri demer morajo zagotoviti, da pri ocenjevanju operacij ne
pride do konflikta interesov. V primeru, da bi pri ocenjevanju posamezne vloge lahko priilo
do konflikta interesov, mora tisti dlan ocenjevalne komisije, ki je v povezavi s prejeto vlogo, o

ilani

tem obvestiti ostale dlane Ocenjevalne komisije in se izloditi iz ocenjevanja te vloge. Vsak
dlan Ocenjevalne komisije oceni vse usffezne in popolne prejete vloge s pomodjo
ocenjevalnega obrazca. O poteku ocenjevanja se vodi zapisnik, ki ga podpiSejo vsi dlani
Ocenjevalne komisije. V primeru, da se pri katerem kriteriju ocene dveh dlanov Ocenjevalne
komisije bistveno razlikujeta imata ta dva dlana moZnost, da se pogovorita in utemeljita svojo
obrazloZitev dodeljenega Stevila todk pri posameznem kriteriju. Po utemeljitvi svoje ocene
imata potem oba moZnost popraviti oceno ali pa .vztrajati pri svoji prvotni oceni. Pri doloditvi
Stevil todk za posamezno operacijo se upo5teva povpredje doseZenih todk vseh dlanov
Ocenjevalne komisije, ki so sodelovali pri ocenjevanju.
Po kondanem ocenjevanju Ocenjevalna komisija pripravi porodilo za Razvojni svet o prejetih
vlogah in izboru operacij.

IV. KONdNE DOLO.BE
12. dlen

Ta poslovnik sprejme Skup5dina Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.
13. dlen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo po enakem postopku

kotje doloden

njegov sprejem.
14. dlen

Poslovnik zadne veljati z dnem sprejema na seji Skup5dine LAS Srce Slovenije.
Skupidina LAS Srce Slovenije je sprejela ta poslovnik na 6. seji, dne 19.12.2016.
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