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1. UVOD 
 
Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014-2020 je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Evropske komisije z dne 
22. 7. 2015  C(2015) 5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, številka CCI 
2014SI14MFOP001. 
 
Skladno s 113. členom Uredbe 508/2014/EU Odbor za spremljanje za OP ESPR 2014-2020 v 
šestih mesecih po sprejetju odločitve o odobritvi programa svetuje in potrdi merila za izbor 
operacij, ki bodo financirane; izbirna merila se revidirajo glede na programske potrebe.   
 
Merila za izbor operacij (t.i. »selection criteria«) se v kvalitativnem in kvantitativnem 
ocenjevanju, glede način izbora, uporabljajo: 
 
- za ocenjevanje z razvrščanjem vseh prispelih vlog za operacije (ta metoda vsebuje 
»točkovanje«), in sicer v primeru ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, ali neposredno na 
podlagi nacionalne uredbe ter 
 
- za ocenjevanje vsake operacije (ta metoda ne vsebuje »točkovanja«, ampak odločanje na 
podlagi metode da/ne), in sicer v primeru ukrepov, kjer je upravičenec Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki v nadaljnjem postopku izbere izvajalca skladno z 
zakonodajo javnega naročanja, in ne vključuje razvrščanja na podlagi točkovanja.  
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2. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

2.1. Merila za izbor operacij, kjer upravičenec ni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 
 PRVA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV 

Zdravje in varnost 

I. NAZIV UKREPA Zdravje in varnost (32. člen Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Varnostni vidik  
 Starost plovila (leto 

izgradnje) 

2001 –  
1984 – 2000 
1973 – 1983 

1939 – 1972 

3 
5 
7 

10 
 Bruto tonaža plovila 0 – 2,99 

3 – 5,99 
6 – 9,99 
10 in več 

3 
5 
7 
10 

2. Ekonomski vidik  

 Aktivnost plovila (število 
ladijskih dnevnikov preteklih 
dveh koledarskih letih) 

41 – 80 
81 – 140 
141 – 200 
201 in več 

3 
5 
7 
10 

3. Mali priobalni ribolov  

 Plovilo spada v kategorijo 
malega priobalnega ribolova 

Ribiško plovilo ne presega  
12 metrov celotne dolžine in 
ne uporablja vlečnih 
ribolovnih orodij 

10 
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NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:   40 
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 15 točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi tega ukrepa. 

 
 

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti 

I. NAZIV UKREPA Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti (33. člen Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Število ladijskih dnevnikov oddanih v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo 
vloge 

 

 120-130 10 

 131-140 15 

 141- 20 
Pri obravnavi in odobravanju vlog imajo prednost vlagatelji, katerih vloge dosežejo večje število točk. 

 
  



 

 

 7/47 

 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  
  Evropska unija 

Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba nezaželenega ulova 

I. NAZIV UKREPA Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba nezaželenega ulova (42. člen Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Število ladijskih dnevnikov oddanih 
v zadnjih dveh koledarskih letih pred 
oddajo vloge 
(Število oddanih ladijskih dnevnikov) 

  
60-70 10 
71-80 15 
81-90 20 
91- 25 

2. Delovna mesta, ki jih bo upravičenec ustvaril v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih dejavnostih v 
ekvivalentu polnega delovnega časa (ta je potrebno ohranjati 5 let od zaključka naložbe) 

 

 Brez ustvarjanja novih delovnih mest 0 
Ustvarjena 0,5 delovnega mesta 5 
Ustvarjenje 1 delovnega mesta 10 
Ustvarjenje 2 delovnih mest 15 
Ustvarjenje 3 ali več delovnih mest 20 

3. Ali gre za naložbo na plovilo, ki sodi v skupino plovil malega priobalnega ribolova?  
 Ne 0 

Da 10 
4. Iztovor plovila v % od povprečnega iztovora v zadnjih dveh koledarskih letih po posameznih 
skupinah ribolovnih orodij ((1) pasivna ribolovna orodja (2) zaporne plavarice in (3) pridnene vlečne 
mreže)) 

 

 50 % povprečnega iztovora do povprečne vrednosti iztovora 5 
od vključno povprečne vrednosti iztovora do vključno povprečja 
* 1,5 

10 

nad povprečno vrednostjo iztovora *1,5 15 
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  70  
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 25 točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi tega ukrepa. 
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Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja 

I. NAZIV UKREPA Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja (prvi in tretji odstavek 43. člena Uredbe 
508/2014/EU) 

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 
 Merilo     Število točk 
1. Raven uporabe ribiškega pristanišča  30 
 Upoštevajo se ribiška plovila oziroma plovila za marikulturo, ki so kot taka 

registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi MKGP, in za katera ima občina 
evidenco, da so ta plovila privezana v njenem ribiškem pristanišču v mesecu  
oddaje vloge, z navedbo registrskih številk plovil. 

Za vsako plovilo 1 
točka, skupaj 

največ 30 točk 

2. Naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih 
in delovnih pogojev za ribiče, ribogojce oziroma 
školjkarje v ribiškem pristanišču oziroma mestu 
iztovora 

 4 

 Upoštevajo se naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih 
pogojev za ribiče, ribogojce oziroma školjkarje v ribiškem pristanišču oziroma 
mestu iztovora. 

 
Vsaka tovrstna 
naložba 1 točko, 
skupaj največ 4 
točke 

3. Prispevek k varstvu okolja, varstvu narave ter 
varstvu morja pred onesnaženjem 

 
2 

 

Upoštevajo se naložbe v infrastrukturo in opremo za ravnanje z odpadki v 
ribiškem pristanišču, vključno z morskimi odpadki; ter v okolju prijazne 
materiale, tehnologije in rešitve  

 
Vsaka tovrstna 

naložba 1 točko, 
skupaj največ 2 

točki 
 

4. Uporaba inovativnih rešitev in tehnologij  2 
 

Upoštevajo se naložbe v inovativne rešitve, tehnologije in materiale v ribiškem 
pristanišču oziroma mestu iztovora.   

 
Vsaka tovrstna 

naložba 1 točko, 
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skupaj največ 2 
točki 

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  38 
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 12 točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi tega ukrepa. 
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 DRUGA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – AKVAKUKTURA 

Inovacije 

I. NAZIV UKREPA Inovacije (47. člen Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Tehnološki vidik  
Inovacije, ki vplivajo na 
manjšo porabo vode 

  

 zmanjšana poraba vode za več kot 40 % 10 

 zmanjšana poraba vode od 20% do vključno 40 % 5 

 zmanjšana poraba vode do vključno 20% 3 

Inovacije za večji prirast 
vodnih organizmov 

  

 nad 20% 10 

 od 10 % do vključno 20% 5 

 od vključno 5 % do vključno 10 % 3 

Vzreja novih vrst z dobrimi 
tržnimi možnostmi 

  

 celoten ciklus vzreje 10 

 začetni cikel od vzreje do mladice 5 

 zaključni cikel vzreje od mladice 3 

Inovacije, ki zmanjšujejo 
uporabo ribje moke v 
prehrani vodnih 
organizmov 

  

 nad 50 % 10 

 od 25% do vključno 50 % 5 

 do vključno 25 % 3 
2. Okoljski vidik                                                                                                



 

 

 11/47 

 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  
  Evropska unija 

Inovacije za zmanjševanje 
vpliva odpadnih voda 

  

 vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša za 50 % 10 

 vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša od 25% do 
vključno 50 % 

5 

 vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša od vključno 25 % 3 
Inovacije za boljšo izrabo 
energije in samooskrbo 
objekta akvakulture z 
obnovljivimi viri 

  

 nad 50 % 10 

 od 25 % do vključno 50% 5 

 do vključno 25% 3 
3. Ekonomski vidik                                                                                            
Inovacije za izboljšanje 
sistema upravljanja in 
trženja - povečanje 
prihodka podjetja 
akvakulture 

  

 nad 50 % 10 

 od 20 % do vključno 50 % 5 

 do vključno 20 % 3 

4. Operacija ima jadransko-
jonsko značko 

  

 da 10 

 ne 0 

   

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  80 
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 15 točk, in sicer glede 
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na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa inovacije v akvakulturi. 
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Produktivne naložbe v akvakulturo - klasične 

I. NAZIV UKREPA Produktivne naložbe v akvakulturo (točke a, b, c, d, f, g in h prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Socio-ekonomski vidik                                                                                       

Velikost podjetja   

 mikro in malo podjetje 5 

 srednje podjetje 3 

 veliko podjetje 1 

Povečanje števila polno 
zaposlenih oseb 

  

 4 in več  5 

 od 2 do 3 3 

 1 1 
Prihodek iz dejavnosti 
akvakulture (ocenjuje se 
prihodek iz podprte 
dejavnosti akvakulture, ki 
jo vlagatelj navede v 
prijavi) 

  

 od 51 ali več odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti 
akvakulture 

5 

 od 26 do 50 odstotkov prihodka izhaja  iz podprte dejavnosti 
akvakulture 

3 

 od 10 do 25 odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti 
akvakulture 

1 

Povečanje obsega gojitve         
(upošteva se povečanje 
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proizvodnje iz podprte 
dejavnosti akvakulture, ki 
jo vlagatelj navede v 
prijavi)                                                                    

 obseg proizvodnje se z naložbo povečuje  od 51 odstotkov ali 
več glede na stanje ob predložitvi vloge 

5 

 obseg proizvodnje se z naložbo povečuje od 26 odstotkov do  
50 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge 

3 

 obseg proizvodnje se z naložbo povečuje od  10 odstotkov 
do 25 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge 

1 

2. Okoljski vidik                                                                                                       

Okoljska sprejemljivost 
akvakulture na okolje                                                 

  

 vzreja domorodnih lokalno prisotnih vrst 10 
 vzreja ostalih vrst 3 

Zmanjšanje negativnega 
vpliva akvakulture na vode                                        

  

 točkovni odvzem vode v sladkovodni akvakulturi oz. ko gre 
za gojenje alg v marikulturi ali  razlika med odvzemom in 
izpustom vode v sladkovodni akvakulturi je manjša od 100 
metrov oz. če gre za gojenje mehkužcev v marikulturi 

10 

 razlika med odvzemom in izpustom vode v sladkovodni 
akvakulturi je večja od 100 metrov oz. če gre za gojenje rib v 
kletkah v marikulturi  

5 

   
3. Tehnološki vidik                                                                                                 
 

 

Izboljšanje metod gojenja                                                                                
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 avtomatiziran sistem za izboljšanje kvalitete vode (vpihavanje 
kisika, hlajenje) 

10 

 neavtomatiziran sistem za izboljšanje kvalitete vode 
(vpihavanje kisika, hlajenje) 

5 

 avtomatizirano prezračevanje vode 3 

 ročno krmiljenje prezračevanje vode 1 
Izboljšanje kakovosti in 
dodana vrednost 
proizvodov iz akvakulture                  

  

 naložbe v izgradnjo zaprte zidane prodajalne ali   pokritega 
prostora znotraj obrata akvakulture za maloprodajo vodnih 
organizmov, in predelanih vodnih organizmov iz lastne 
proizvodnje, očiščenih vodnih organizmov iz lastne 
proizvodnje 

5 

 naložbe v izgradnjo pokritega prostora znotraj obrata 
akvakulture za prodajo vodnih organizmov  

3 

  1 

Razvoj dopolnilnih 
dejavnosti 

  

 okoljske storitve akvakulture 5 

 aktivnosti za izobraževanje na področju akvakulture 3 

 turistično trnkarjenje 1 
4. Veterinarsko higienski vidik                                                                             
 

 

Izboljšave povezane z 
zdravjem in dobrim 
počutjem vodnih 
organizmov                                 

  

 naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov, ki se 5 
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lahko v celoti izsušijo in so narejeni iz gladkih materialov, ki 
se lahko čistijo in razkužujejo (plastika, keramika, epoksi 
materiali, nerjaveča pločevina) sem spadajo tudi kletke za 
gojenje rib in naprave za gojenje školjk ter ribnikov z 
betonskimi brežinami, ki se lahko v celoti izpraznijo in izsušijo 

 naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov, ki so 
zgrajeni iz betona se lahko v celoti izsušijo in ribnikov z 
kamnom utrjenimi brežinami, ki se lahko v celoti izpraznijo 

3 

 naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov in ribnikov 
v naravni izvedbi 

1 

Zaščita pred plenilci iz 
narave                                                                       

  

 naložba v zaščitno mrežo pred plenilci iz narave nad celotnim 
obratom akvakulture 

5 

 naložba v zaščitno mrežo pred plenilci iz narave nad 
vzrejnimi  bazeni 

3 

 naložba v zaščitno mrežo pred plenilci iz narave ob bazenih 
ali drugih naprav za plenilcev iz narave 

1 

5. Varnostni vidik                                                                                                  
 

 

Zagotavljanje boljših 
delovnih pogojev in 
varnosti delavcev                         

  

 naložbe v  strojno opremo za izvajanje dejavnosti 
akvakulture, s katero se v celoti izvaja najmanj dva postopka, 
ki se morata drugače opravljati ročno (krmljenje, lovljenje, 
sortiranje, nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje 
vodnih zapornic 

5 

 naložbe v  strojno opremo za izvajanje dejavnosti 3 
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akvakulture, s katero se v celoti izvaja najmanj en  postopek, 
ki se drugače opravlja ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, 
nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic) 

 naložbe v  opremo za izvajanje akvakulture, s katero se 
nadomesti najmanj en del  postopka, ki ga je potrebno 
drugače izvajati ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, 
nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic) 

1 

6. Operacija ima jadransko-jonsko značko  

 da 10 

 ne 0 

   

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  85 
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle vsaj minimalni prag 19 točk, in sicer glede na 
doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa produktivne naložbe v klasično akvakulturo. 
V primeru naložb iz točke f): naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture (neposredna prodaja lastnih proizvodov iz 
akvakulture) se doda dodatnih 10 točk v primeru, da naložba zagotavlja dostopnost za invalidne osebe. 
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Produktivne naložbe v akvakulturo –zaprti sistemi 

I. NAZIV UKREPA Produktivne naložbe v akvakulturo (točke e, i in j prvega odstavka 48. člena  Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Okoljski vidik                                                                                                                                                                               

Okoljska sprejemljivost 
akvakulture na okolje                    

  

 zaprt sistem v zaprtem objektu akvakulture 10 

 zaprt sistem v naravnem okolju 5 

 večtrofični sistem akvakulture 3 

Zmanjšanje negativnega 
vpliva akvakulture na vode                                         

  

 vsa iztočna voda gre v kanalizacijo 10 

 vsa iztočna voda je biološko prečiščena 5 
 vsa iztočna voda gre preko mehanskih filtrov 3 
2. Socio-ekonomski vidik                                                                                             

Velikost podjetja mikro in malo podjetje 5 

 srednje podjetje 3 

 veliko podjetje 1 

Povečanje števila polno 
zaposlenih oseb 

  

 4 in več 10 

 Od 1 do 3 5 

   
Prihodek iz dejavnosti 
akvakulture (ocenjuje se 
prihodek iz podprte 
dejavnosti akvakulture, ki 

Od 76 ali več odstotkov prihodka izhaja iz  podprte dejavnosti 
akvakulture 

5 
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jo vlagatelj navede v 
prijavi) 

 od 51 do 75 odstotkov prihodka izhaja  iz podprte dejavnosti 
akvakulture 

3 

 od 25 do 50 odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti 
akvakulture 

1 

Povečanje obsega gojitve        
(upošteva se povečanje 
proizvodnje iz podprte 
dejavnosti akvakulture, ki 
jo vlagatelj navede v 
prijavi)                                                                    

obseg proizvodnje se z naložbo povečuje  od 51 odstotkov ali 
več glede na stanje ob predložitvi vloge 

5 

 obseg proizvodnje se z naložbo povečuje od 26 odstotkov do 
50 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge 

3 

 obseg proizvodnje se z naložbo povečuje od 10 odstotkov do  
25 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge 

1 

3. Varnostni vidik                                                                                                
Zagotavljanje boljših 
delovnih pogojev in 
varnosti delavcev                               

naložbe v  strojno opremo za izvajanje dejavnosti 
akvakulture, s katero se v celoti izvaja najmanj dva  
postopka, ki se morata drugače opravljati ročno (krmljenje, 
lovljenje, sortiranje, nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, 
dviganje vodnih zapornic) 

10 

 naložbe v strojno opremo za izvajanje dejavnosti akvakulture, 
s katero se v celoti izvaja najmanj en  postopek, ki se 
drugače opravlja ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, 
nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic) 

5 

 naložbe v  opremo za izvajanje dejavnosti akvakulture, s 
katero se nadomesti najmanj en del postopka, ki ga je 
potrebno drugače izvajati ročno (krmljenje, lovljenje, 

3 
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sortiranje, nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje 
vodnih zapornic) 

4. Operacija ima jadransko-
jonsko značko 

  

 da 10 
 ne 0 

5. Uvajanje novih 
vrst v akvakulturi z 
dobrimi tržnimi 
potenciali 

  

 z naložbo se uvaja gojenje treh ali več novih vrst 5 

 z naložbo se uvaja gojenje dveh novih vrst  3 

 z naložbo se  uvaja gojenje ene nove vrste  1 

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  70 
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle vsaj minimalni prag 17 točk, in sicer glede na 
doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa produktivne naložbe v klasično akvakulturo. 
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Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže 

I. NAZIV UKREPA Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže (50. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Ekonomski vidik  

Ohranjanje in ustvarjanje 
delovnih mest 

  

 Več kot 50% oseb, ki se udeleži usposabljanj je na novo 
zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa 

10 

 Več kot 50% oseb, ki se udeleži usposabljanj je že 
zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa 

5 

2. Ekološki vidik  

Vključenost ekoloških 
vsebin 

  

 Usposabljanje vključuje ekološke vsebine 10  
 

 Usposabljanje ne vključuje ekoloških vsebin 0 
3. Socialni vidik  

Vključenost vsebin s 
področja varstva pri delu 
ter socialne vključenosti 

  

 Usposabljanje vključuje vsebine s področja varstva pri delu 
ALI 

10 
 
 

 Usposabljanje vključuje teme s področja socialne vključenosti 10 

 Ostale teme (računovodstvo, podjetniške veščine, itd) 5 
Število zaposlenih 
vključenih v usposabljanje 

  

 Od 1 do 5 zaposlenih 3 
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 Od 6 do 9 zaposlenih 5 
 10 ali več zaposlenih 10 
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  40 

Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 12 točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi tega ukrepa. 
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Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura 

I. NAZIV UKREPA Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura (53. člen Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Obseg ekološke proizvodnje  

 več kot 10 ton  10 

 od 3 tone do vključno 10 ton 5 

 do vključno 3 tone 3 
2. Povečanje prihodka  

 nad 10.000 evrov 10 

 od 5.000 evrov do vključno 10.000 evrov 5 

 do vključno 5.000 evrov 3 

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  20 

Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 5  točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa. 
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Ukrep za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve 

I. NAZIV UKREPA Ukrep za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve (točki a in b prvega odstavka 54. Člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
Za točko a)   

1. Površina v NATURA2000 območju  

 več kot 10 hektarjev  10 
 od 5 hektarja do vključno 10 hektarjev 5 
 do vključno 5 hektarja 3 
2. Količina proizvodnje  
 nad 10 ton 10 
 od 5 ton do vključno 10 ton 5 
 do vključno 5 ton 3 
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  20 
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 5 točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa. 

Za točko b)   
1. Vzreja rib  

 vzreja zavarovanih vrst rib 10 
 vzreja ogroženih vrst rib 5 
 vzreja ribolovnih vrst rib 3 
2. Število proizvedenih mladic  

 nad 100.000 10 
 od 50.000 do vključno 100.000 5 
 do vključno 50.000 3 
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  20 

Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 5 točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa. 
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Ukrepi v zvezi javnim zdravjem 

I. NAZIV UKREPA Ukrepi v zvezi javnim zdravjem (55. člen Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Vzrejna površina  

 nad 5 hektarjev 10 
 od 1 hektarja do vključno 5 hektarjev 5 
 do vključno 1 hektarja 3 
2. Količina proizvodnje v letu pred prepovedjo prodaje  
 nad 50 ton 10 
 od 20 ton do vključno 50 ton 5 
 do vključno20 ton 3 
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  20 
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 5 točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa. 
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 ČETRTA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST 

Pripravljalna podpora 

I. NAZIV UKREPA Ukrep Pripravljalna podpora (točka a prvega odstavka 62. člena Uredbe 508/2014/EU in točka a prvega odstavka 35. 
člena Uredbe 1303/2013/EU) 

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ  
 Merilo     
1. Izbirnega postopka v okviru tega ukrepa v smislu, da bi lokalna partnerstva iz različnih lokalnih območij  tekmovala med sabo, 

ne bo, ker želimo spodbuditi oblikovanje in krepitev lokalnih partnerstev, ki imajo skupni interes pri razvoju lokalnega 
območja.. Dodelitev pripravljalne podpore je upravičena ne glede na to, ali je bila strategija lokalnega razvoja, ki ga je 
pripravilo lokalno partnerstvo, izbrana za sofinanciranje s strani Koordinacijskega odbora, ki je bil vzpostavljen skladno s 
tretjim odstavkom 33. člena Uredbe 1303/2013/EU. 
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Izvajanje lokalne razvojne strategije 

I. NAZIV UKREPA Ukrep Izvajanje lokalne razvojne strategije (vključujoč tekoče stroške in animacijo) 
(točki b in d prvega odstavka 62. člena in 63. člen Uredbe 508/2014/EU ter 35. člen Uredbe 1303/2013/EU) 

IIa. MERILA ZA IZBOR SKUPIN IN STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST 
 Merilo     Število točk 
1. usklajenost SLR z razvojnimi potrebami območja 

 
12 

2. tematska področja ukrepanja 
 

12 

3. vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR 
 

30 

4. usklajenost akcijskega načrta 
 

10 

5. vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR  
 

12 

6. ustreznost in učinkovitost partnerstva 24 

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  100 

Podroben opis je v prilogi tega dokumenta in velja za vse tri ESI sklade vključene v izvajanje CLLD v RS. 
Minimalni prag za odobritev SLR je doseženih najmanj 20 točk pri merilu »Vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR« ter skupno 60 od 100 
možnih točk na podlagi meril za izbor SLR. 

IIb. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ V OKVIRU LASR 
PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST 

Lokalno partnerstvo mora v SLR opredeliti merila za izbor operacij iz naslova 
tega ukrepa. Lokalno partnerstvo mora v SLR opredeliti natančna merila za 
izbor operacij in opisati postopek izbora in potrjevanja operacij. V SLR mora 
tudi opisati kako bo zagotovil transparentnosti postopkov in preprečil konflikt 
interesov. Pri določitvi meril za izbor operacij mora lokalno partnerstvo 
izhajati iz skupnih načel, ki jih določa OU: 

– prispevek k doseganju ciljev SLR, 
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev, 
– okoljska trajnost, 
– socialna vzdržnost, 
– vključenost partnerjev in 
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– vpliv na območje LASR. 
PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE Se ne uporablja. Do sredstev iz naslova tega ukrepa so upravičeni LASR, ki 

so prejeli pozitivno odločbo, s katero je bil potrjen SLR in LASR. 
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Dejavnosti sodelovanja 

I. NAZIV UKREPA Ukrep Dejavnosti sodelovanja (64. člen Uredbe 508/2014/EU in točka c prvega odstavka 35. člena Uredbe 
1303/2013/EU) 

MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 
 Merilo     
 Lokalno partnerstvo mora opredeliti merila za izbor operacij iz naslova tega ukrepa. 

 Merila za izbor operacij iz naslova tega ukrepa morajo med drugim temeljiti na naslednjih načelih: 

1. prispevek k doseganju ciljev SLR 

2. prispevek k doseganju horizontalnih ciljev 

3. okoljska trajnost 

4. socialna vzdržnost 

5. vključenost partnerjev 

6. vpliv na območje LASR 
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 PETA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – PREDELAVA IN TRŽENJE 

Ukrepi za trženje (točka e prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU) 

I. NAZIV UKREPA Ukrepi za trženje (točka e prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Povečana količina 
proizvodnje (opredeljeno in 
razvidno iz poslovnega 
načrta) 

  

 nad 10 %    10 
 od 5 % do vključno 10 %    5 
 do vključno 5 % 3 
2. Povečana prodaja 
(finančno ovrednotenje; 
opredeljeno in razvidno iz 
poslovnega načrta) 

  

 nad 15 %    10 
 od 5 % do vključno 15 %    5 
 do vključno 5 % 3 
3. Velikost podjetja   
 mikro 10 
 malo 5 
 srednje 3 
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  30 
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 8 točk, in sicer glede 
na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa. 
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Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 

I. NAZIV UKREPA Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (69. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ 

 Merilo     Število točk 
1. Socio-ekonomski vidik naložbe  

Velikost podjetja   
 mikro ali malo podjetje 5 
 srednje veliko podjetje 3 

 veliko podjetje 1 

Povečanje števila polno 
zaposlenih oseb 

  

 9 in več 5 

 Od 4 do 8 3 

 Od 1 do 3 1 

Povečanje prihodka iz 
predelovalne dejavnosti  
(ocenjuje se prihodek iz 
predelovalne dejavnosti v 
skupnem prihodku 
vlagatelja iz vseh 
dejavnosti, ki jih izvaja) 

  

 76 ali več odstotkov prihodka izhaja iz predelovalne 
dejavnosti 

5 

 od 51 do 75 odstotkov prihodka izhaja iz predelovalne 
dejavnost 

3 

 od 25 do 50 odstotkov prihodka izhaja iz predelovalne 
dejavnosti 

1 

Povečanje obsega   
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predelave (upošteva se 
povečanje proizvodnje 
predelovalne dejavnosti, ki 
jo vlagatelj navede ob 
prijavi) 

 obseg proizvodnje se z naložbo povečuje od 51 odstotkov ali 
več glede na stanje ob predložitvi vloge 

5 

 obseg proizvodnje se z naložbo povečuje od 26 do  50 
odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge 

3 

 obseg proizvodnje se z naložbo povečuje od 10 do 25 
odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge 

1 

2. Tehnološki vidik naložbe 
 

 

Predelava odpadne 
surovine 

  

 naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki 76 in več odstotkov 
odpadne surovine  predelajo v surovino za trženje 

10 

 naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki od 51 odstotkov do  
75 odstotkov odpadne surovine predelajo v surovino za 
trženje 

5 

 naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki od  25 odstotkov 
do 50 odstotkov odpadne surovine  predelajo v surovino za 
trženje 

3 

Povečanje asortimana 
ribjih proizvodov 

  

 predelovalni obrat z naložbo uvaja tri ali več novih 
asortimanov 

5 

 predelovalni obrat z naložbo uvaja en ali dva nova 
asortimana 

3 
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Izboljšanje pogojev dela in 
varnost delavcev 

  

 naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, 
embaliranja, skladiščenja odpreme,  kjer je od 76 in več 
odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano 

5 

 naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, 
embaliranja, skladiščenja odpreme,  kjer je od 51 odstotkov 
do 75 odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano 

3 

 naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, 
embaliranja, skladiščenja odpreme,  kjer je od25 odstotkov 
do  50 odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano 

1 

4. Okoljski vidik naložbe  

Zmanjšanje vpliva 
odpadnih voda na okolje 

  

   

 naložbe v sistem čiščenja in ponovne uporabe očiščene vode 
v tehnološkem procesu 

10 

 naložba v sistem fizikalnega in kemičnega čiščenja odpadne 
vode 

5 

 naložba  v sistem fizikalnega čiščenja odpadne vode 3 

Delež biološko razgradljive 
embalaže (celulozna 
embalaža, biološko 
razgradljiva plastika) 
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nad 51% 10 

 
od 21 % do 50% 5 

 
do 20%   3 

Povečanje energetske 
učinkovitosti 

  

 
nad 51% 10 

 
od 26 % do 50% 5 

 
do 25%   3 

4. Operacija ima jadransko-jonsko značko  
 

da 10 

 
ne 0 

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:  80 
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle vsaj minimalni prag 19 točk, in sicer glede na 
doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa predelave. 
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2.2. Merila za izbor operacij, kjer je upravičenec Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 
 PRVA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV 

Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja  

I. NAZIV UKREPA Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja (37. člen Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 

 Merilo     
1. Skladnost operacije s cilji ukrepa, določenimi v 37. členu Uredbe 508/2014/EU. 

2. Skladnost operacije z OP ESPR 2014-2020: s podpoglavjem 3.3. OP ESPR 2014-2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov). 
Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti  

I. NAZIV UKREPA Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti (točke d, 
e, g in i prvega odstavka 40. člena Uredbe 508/2014/EU) 

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 
 Merilo     
1. Skladnost operacije s cilji ukrepa, določenimi v prvem odstavku točk d, e, g in i prvega odstavka 40. člena  Uredbe 

508/2014/EU. 
2. Skladnost operacije s posebnim ciljem iz podpoglavja 3.3 OP ESPR 2014-2020  h kateremu prispeva ukrep. 
3. Skladnost operacije z OP ESPR 2014-2020: s podpoglavjem 3.3. OP ESPR 2014-2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov). 
4. Operacijo izvaja eden od naslednjih subjektov: znanstvene ali tehnične osebe javnega prava, svetovalni sveti, ribiči ali 

organizacije ribičev, ki jih priznava država članica, ali nevladne organizacije v partnerstvu z organizacijami ribičev ali v 
partnerstvu z lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo in kjer to ustrezno  organizacije, odgovorne za upravljanje območij 
Natura 2000. 

Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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 DRUGA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE - AKVAKULTURA 

Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo  

I. NAZIV UKREPA Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo (točka a prvega odstavka 51. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 

 Merilo     
1. Skladnost operacije s ciljem ukrepa, določenim v točki a prvega odstavka 51. člena   Uredbe 508/2014/EU. 
2. Skladnost operacije s posebnim ciljem iz podpoglavja 3.3 OP ESPR 2014-2020  h kateremu prispeva ukrep. 
3. Usklajenost operacije z OP ESPR 2014-2020: s podpoglavjem 3.3. OP ESPR 2014-2020 (utemeljitev za kombinacijo 

ukrepov). 
4. Skladnost operacije z Nacionalnim strateškim načrtom za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2014-2020. 
Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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 TRETJA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – IZVAJANJE SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE 

Nadzor in izvrševanje 

I. NAZIV UKREPA Nadzor in izvrševanje (76. člen Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 

 Merilo     
1. Operacija prispeva k izvajanju sistema za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje skupne ribiške politike v skladu z 

določbami 76. člena Uredbe 508/2014/EU oziroma posebnemu cilju iz podpoglavja 3.2. OP ESPR 2014-2020. 

2. Operacija obravnava potrebe nadzora ribištva v RS, v skladu z določbami iz naslova 12 Operativnega programa za izvajanje 
ESPR v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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Zbiranje podatkov 

I. NAZIV UKREPA Zbiranje podatkov (77. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 

 Merilo     
1. Operacija se nanaša na  program za zbiranje podatkov v ribištvu. 

2. Prispevek operacije k različnim tipom operacij. (operacija mora prispevati k izpolnjevanju različnih tipov operacij iz ukrepa za 
zbiranje podatkov v skladu s 77. členom Uredbe 508/2014/EU oziroma k posebnemu cilju iz podpoglavja 3.2. OP ESPR 
2014-2020.  

Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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 PETA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – PREDELAVA IN TRŽENJE 

Ukrepi za trženje (točki d in g prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU) 

I. NAZIV UKREPA Ukrepi za trženje (točki d in g prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 

 Merilo     
1. Skladnost operacije s cilji ukrepa, določenimi v točki d in g prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU. 
2. Skladnost operacije s posebnim ciljem iz podpoglavja 3.3. OP ESPR 2014-2020 h kateremu prispeva ukrep. 
3. Usklajenost operacije z OP ESPR 2014-2020: s podpoglavjem 3.3. OP ESPR 2014-2020 (utemeljitev za kombinacijo 

ukrepov). 
Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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 ŠESTA PREDNOSTNA NALOGA UNIJE – CELOSTNA POMORSKA POLITIKA 

Celostni pomorski nadzor 

I. NAZIV UKREPA Celostni pomorski nadzor (točka a prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 

 Merilo     
1. Skladnost operacije s ciljem ukrepa, določenim v točki a prvega odstavka 79. člena Uredbe 508/2014/EU. 
2. Skladnost operacije s posebnim ciljem iz podpoglavja 3.2. OP ESPR 2014-2020  h kateremu prispeva ukrep. 
3. Usklajenost operacije z OP ESPR 2014-2020: s podpoglavjem 3.3. OP ESPR 2014-2020 (utemeljitev za kombinacijo 

ukrepov). 
Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov 

I. NAZIV UKREPA Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov (točka b prvega odstavka 80. člena Uredbe 
508/2014/EU) 

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 
 Merilo     
1. Skladnost operacije s ciljem ukrepa, določenim v točki b prvega odstavka 79. člena Uredbe 508/2014/EU. 
2. Skladnost operacije s posebnim ciljem iz podpoglavja 3.2. OP ESPR 2014-2020  h kateremu prispeva ukrep. 
3. Usklajenost operacije z OP ESPR 2014-2020: s podpoglavjem 3.3. OP ESPR 2014-2020 (utemeljitev za kombinacijo 

ukrepov). 
Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja 

I. NAZIV UKREPA Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja (točka c prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 

 Merilo     
1. Skladnost operacije s ciljem ukrepa  določenim v točki b prvega odstavka 79. člena Uredbe  508/2014/EU. 
2. Skladnost operacije s posebnim ciljem iz podpoglavja 3.3. OP ESPR 2014-2020  h kateremu prispeva ukrep. 
3. Usklajenost operacije z OP ESPR 2014-2020: s podpoglavjem 3.3. OP ESPR 2014-2020 (utemeljitev za kombinacijo 

ukrepov). 
Izbrane operacije morajo izpolnjevati vsa merila. 
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 TEHNIČNA POMOČ 

Tehnična pomoč 

I. NAZIV  Tehnična pomoč (78. člen Uredbe 508/2014/EU in 59. člen Uredbe 1303/2013/EU) 
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ (da/ne metoda) 

 Merilo     
1. Prispevek k zagotavljanju nemotenega izvajanja operativnega programa. 

2. Prispevek k informatizaciji sistemov za delovanje, spremljanje in vrednotenje sistema operativnega programa ter celoviti in 
učinkoviti izmenjavi podatkov z Evropsko komisijo. 

3. Prispevek k obveščanju javnosti o operativnem programu. 

4. Prispevek k ugotavljanju kakovosti izvajanja operativnega programa ter ocena njegove uspešnosti, učinkovitosti in vpliva.  
(študije in vrednotenja).  

5. Prispevek k izboljšanju upravne zmogljivosti.  
Ob upoštevanju predmeta vsakega izbora operacij se zagotovi zastopanost vsaj enega merila. 
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PRILOGA 1: PODROBEN OPIS MERIL ZA IZBOR LOKALNIH AKCIJSKIH 
SKUPIN ZA RIBIŠTVO IN STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA 
 
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 izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v RS za obdobje 2014–2020 
 
Najvišje možno število točk 3 
Usklajenost SLR s cilji OP ESPR 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 ESPR 2014-
2020, 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 LASR 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 
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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 LASR« da 3 

SLR vključuje dodatne kazalnike za 
merjenje uspešnosti* 

najmanj trije dodatni 
kazalniki  

3 

dva dodatna kazalnika 2 
en dodatni kazalnik 1 

 
 
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 

 
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.  
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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 LASR 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 LASR* 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 
 


