
Priloga 3: Merila za izbor SLR in LAS 

 

Merila 
Najvišje možno 

število točk 

Usklajenost SLR z razvojnimi potrebami območja 12 

Tematska področja ukrepanja 12 

Vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR 30 

Usklajenost akcijskega načrta 10 

Vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR 12 

Ustreznost in učinkovitost partnerstva 24 

Skupaj 100 

 
 
Usklajenost SLR z razvojnimi potrebami območja 
 
Usklajenost SLR s cilji Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
 

Najvišje možno število točk 
3 

Usklajenost SLR s cilji Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 število točk 

SLR je v celoti usklajena s cilji 3 
* Če SLR predvideva tudi sofinanciranje iz naslova EKSRP in ni usklajena s cilji PRP 2014–2020, se zavrne. 

 
Usklajenost SLR s cilji Operativnega programa za kohezijo 2014–2020 
 

Najvišje možno število točk 3 

Usklajenost SLR s cilji Operativnega programa za kohezijo 2014–2020 število točk 

SLR je v celoti usklajena s cilji  3 
* Če SLR predvideva tudi sofinanciranje iz naslova ESRR in ni usklajena s cilji OP Kohezija, se zavrne. 

 
Usklajenost SLR s cilji Operativnega programa za razvoj ribištva 2014–2020 
 

Najvišje možno število točk 3 

Usklajenost SLR s cilji Operativnega programa za razvoj ribištva 2014–
2020 

število točk 

SLR je v celoti usklajena s cilji  3 
* Če SLR predvideva tudi sofinanciranje iz naslova ESPR in ni usklajena s cilji OP ribištvo, se zavrne. 

 
Usklajenost ciljev SLR z drugimi razvojnimi usmeritvami območja 
 

Najvišje možno število točk 3 

Usklajenost ciljev SLR z drugimi razvojnimi usmeritvami območja število točk 

Cilji SLR so usklajeni z drugimi razvojnimi usmeritvami območja 3 

Cilji SLR so delno usklajeni z drugimi razvojnimi usmeritvami območja 1 

 
 
Tematska področja ukrepanja* 
 

Najvišje možno število točk 12 

Upoštevajoč štiri tematska področja od katerih LAS upošteva le tista, ki 
so relevantna za njihove lokalne potrebe** 

število točk 

SLR vključuje štiri tematska področja ukrepanja in predvideva za 
posamezno tematsko področje ukrepanja najmanj 10 % sredstev 

12 

SLR vključuje tri tematska področja ukrepanja in predvideva za 
posamezno tematsko področje ukrepanja najmanj 15 % sredstev 

8 

SLR vključuje dve tematski področji ukrepanja in predvideva za 
posamezno tematsko področje ukrepanja najmanj 30 % sredstev 

6 

SLR vključuje eno tematsko področje ukrepanja 4 

* V skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe. 



Vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR 
 

Najvišje možno število točk 30 

Vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR število točk 

Skladnost SLR 

poglavja so med sabo 
skladna in usklajena 

5 

poglavja so med sabo 
delno usklajena in skladna 

1 

SLR bo financirana iz naslova najmanj 
dveh skladov 

da 3 

ne 1 

Intervencijska logika temelji na potrebah 
območja 

da 4 

delno 1 

SLR temelji na izkušnjah iz 
programskega obdobja 2007–2013 in je 
dolgoročno usmerjena 

da 3 

 
Hierarhija ciljev temelji na potrebah 
območja 

da  5 

delno 
2 

SLR je usmerjena v ustvarjanje delovnih 
mest 

da 4 

SLR vključuje tudi »Sodelovanje LAS« da 3 

SLR vključuje dodatne kazalnike za 
merjenje uspešnosti* 

najmanj trije dodatni 
kazalniki  

3 

dva dodatna kazalnika 2 

en dodatni kazalnik 1 
* Kazalnike za merjenje uspešnosti določa drugi odstavek 19. člena te uredbe.  

 
 
Usklajenost akcijskega načrta 
 

Najvišje možno število točk 10 

Usklajenost akcijskega načrta* število točk 

Akcijski načrt vsebuje vse štiri zahtevane elemente (vrste ukrepov, 
odgovornost za izvajanje, časovni okvir in finančno ovrednotenje) 

5 

Akcijski načrt je finančno skladen z vsemi zadevnimi skladi in hierarhijo 
ciljev 

5 

* Točke se lahko pridobijo na podlagi obeh meril.  

 
Vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR 
 

Najvišje možno število točk 12 

Vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR* število točk 

Lokalni akterji so sodelovali pri pripravi SWOT-analize, določitvi glavnih 
ciljev, določitvi tematskih področij ukrepanja, določitvi vrst ukrepov ter 
finančni razporeditvi sredstev med tematska področja ukrepanja 

12 

Lokalni akterji so sodelovali pri pripravi SWOT-analize, določitvi glavnih 
ciljev, določitvi tematskih področij ukrepanja, določitvi vrst ukrepov ter 
finančni razporeditvi sredstev med tematska področja ukrepanja 
(najmanj tri aktivnosti) 

8 

Lokalni akterji so sodelovali pri pripravi SWOT-analize, določitvi glavnih 
ciljev, določitvi tematskih področij ukrepanja, določitvi vrst ukrepov ter 
finančni razporeditvi sredstev med tematska področja ukrepanja (ena 
aktivnost) 

3 

* Sodelujoči partnerji, število sej, liste prisotnosti, zapisniki, fotografije, drugi dokumenti, ki to potrjujejo.  

 
 
 
 
 



Ustreznost in učinkovitost partnerstva 
 

Najvišje možno število točk 8 

Ustreznost in učinkovitost partnerstva* število točk 

Iz SLR je razvidno, da je LAS sposobna oblikovati in uresničevati cilje 
SLR (kadrovske kapacitete, finančni viri, izkušnje in znanje)* 

4 

Naloge LAS so jasno določene, vsi postopki so pregledni, opisana je 
odgovornost posameznih članov in organov v LAS 

4 

* Točke se lahko pridobi na podlagi obeh parametrov.  

 

Najvišje možno število točk 10 

Območje LAS* število točk 

SLR pokriva območje enajstih ali več občin 10 

SLR pokriva sedem do vključno deset občin 8 

SLR pokriva območje od štiri do vključno šest občin 4 

SLR pokriva območje treh občin ali manj 0 

 

Najvišje možno število točk 6 

Vključenost strokovnih organizacij v izvajanje SLR*  število točk 

Odgovornost za izvajanje ukrepov ima vsaj šest strokovnih organizacij 6 

Odgovornost za izvajanje ukrepov imajo vsaj štiri strokovne 
organizacije 

4 

Odgovornost za izvajanje ukrepov imata vsaj dve strokovni organizaciji 2 
*Točkuje se, kdo prevzema odgovornost za izvajanje posameznega ukrepa, ki ga lokalno partnerstvo opredeli v akcijskem 

načrtu, kot ga določa 7. točka prvega odstavka 15. člena te uredbe.  


