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Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin v sodelovanju z vodilnim
partnerjem, Posoškim razvojnim centrom, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, na podlagi Uredbe o
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014—2020 (Ur. l. RS št.
42/15 in 28/16) in Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid
in Tolmin (potrjene z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) št. 33151-
11/2015/28 z dne 6. 9. 2016),

objavlja

Javni poziv za nabor kandidatov Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče

Z Javnim pozivom vabimo vse zainteresirane kandidate, ki so pripravljeni aktivno sodelovati v
Ocenjevalni komisiji, organu LAS Dolina Soče.

1. Izvajalec poziva:

Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.

2. Predmet poziva:

Predmet javnega poziva je nabor kandidatov za sestavo Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče.

3. Namen in cilj poziva:

Namen poziva je nabor kandidatov za člane in nadomestne člane Ocenjevanje komisije LAS Dolina
Soče.

Cilji poziva je oblikovati listo kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za člana Ocenjevalne komisije in na
osnovi katere bo Upravni odbora LAS Dolina Soča imenoval pet članov in dva nadomestna člana, ki
bodo v štiriletnem mandatnem obdobju pregledovali popolnost in ustreznost prijav na javne pozive
LAS Dolina Soče (v nadaljevanje LAS), jih ocenjevali ter preverjali zmogljivosti predlagateljev operacij
za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor pripravljali poročila.

4. Naloge Ocenjevalne komisije

Delo Ocenjevalne komisije obsega:
 aktivno sodelovanje na sejah Ocenjevalne komisije
 izbor projektov za sofinanciranje:

- preverjanje popolnosti in ustreznosti prejetih vlog
- ocenjevanje in izbor prejetih vlog oz. prijav
- priprava poročil za Upravni odbor o vlogah in izboru operacij
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Pri svojem delu bodo morali ocenjevalci upoštevati oz. poznati vsebino Strategije lokalnega razvoja za
programsko obdobje 2014–2020, Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v
programskem obdobju 2014–2020, kriterije in merila (navedena v javnih pozivih za zbiranje
predlogov operacij) ter ostale potrebne dokumente za kakovostno ocenjevanje in vrednotenje
prejetih vlog.

5. Pogoji prijave:

– bivališče izven območju LAS Dolina Soče (izven območja občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid,
Tolmin);

– ni član LAS Dolina Soče;
– delovne izkušnje s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in

projektnega načrtovanja in podobno;
– ni zasebno ali poslovno povezan s potencialnimi prijavitelji na javne pozive LAS Dolina Soče

ali njegovimi partnerji v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov.

6. Rok za oddajo prijave:

Rok za prijavo je sreda, 21. 12. 2016. Kot datum prejema se šteje datum oddaje priporočene poštne
pošiljke.

7. Način prijave, odpiranje vlog, imenovanja in obveščanja:
Kandidati morajo izpolniti obrazec za prijavo (Obrazec št. 1), ki zajema tudi izjavo kandidata, da bo v
primeru imenovanja deloval v skladu s splošnimi akti LAS in sklepi organov LAS, da bo deloval
strokovno, neodvisno in se izogibal navzkrižju interesov, da bo deloval v skladu z namenom in cilji LAS
ter izjavo, da podatkov, s katerimi se bo seznanil pri delu v Ocenjevalni komisiji, ne bo razkril tretjim
osebam ali jih uporabil kako drugače razen za delo v Ocenjevalni komisiji.

Izpolnjen Prijavni obrazec z izjavo se pošlje priporočeno po pošti na naslov: Posoški razvojni center,
LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin s pripisom: »JP – Ocenjevalna komisija – ne odpiraj«.

S podpisano izjavo kandidati potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem
javnem pozivu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli kandidata, lahko Upravni
odbor LAS Dolina Soče zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Odpiranje prejetih vlog ni javno in se bo izvedlo v roku treh dneh od dneva zaprtja poziva na sedežu
Posoškega razvojnega centra. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen
naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Posoški razvojni center, Vodilni partner LAS Dolina Soče bo pripravil listo kandidatov, ki so
pravočasno oddali vlogo.
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Upravni odbor bo na svoji seji, prispele vloge pregledal in imenoval člane ter nadomestne člane
Ocenjevalne komisije.

V kolikor kandidat ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega poziva, bo takšna vloga zavrnjena. V
kolikor Upravni odbor ne imenuje pet članov in dva nadomestna člana Ocenjevalne komisije se objavi
Javni poziv do zapolnitve članstva.

Prijavitelje Vodilni partner LAS Dolina Soče v roku petih dni od seje Upravnega odbora pisno obvestilo
po elektronski pošti o imenovanju oziroma o ne izbiri.

8. Merila za izbor in način izbora prijaviteljev:

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje zapisane v 4. točke tega javnega poziva.

Upravni odbor kandidate razvrsti glede na delovne izkušnje in prvih sedem imenuje tako, da pet
kandidatov imenuje za člane in dva pa nadomestna člana.

Delovne izkušnje
Kandidat opiše svoje delovne izkušnje na področju razvoja podeželja, regionalnega razvoja,
strateškega ali projektnega načrtovanja in podobno. Opis naj vsebuje pripravo, izvajanje, vodenje in
ocenjevanje projektov s tega področja. Pri navajanju izkušenj z ocenjevanjem projektov kandidat
navede, v katerih komisijah oziroma postopkih izbora projektov je že sodeloval.

9. Dodatne informacije:
Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko pošljete po elektronski pošti na naslov:
las@prc.si ali nas kontaktirate na telefonsko številko 05 38 41 507.

10. Prijavni obrazec:
Prijavni obrazec in izjava sta prilogi tega javnega poziva. V elektronski obliki sta dostopna na spletni
strani www.lasdolinasoce.si

Tolmin, 07.12. 2016
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