
Priloga 5: Merila za izbor SLR 

 

1.      Prispevek SLR h kazalnikom posameznega programskega dokumenta,  

2.      Kvaliteta SLR, 

3.      Vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR ter 

4.      Ustreznost  in raznolikost partnerstva. 

 

Najvišje možno število točk je 21. Ena trditev pomeni eno točko. Minimalni prag za odobritev 

SLR je doseženih najmanj 15 točk. 

 

1. Usklajenost / prispevek SLR h kazalnikom posameznega programskega 
dokumenta in horizontalnih ciljev 

SLR je skladna s Programom razvoja podeželja 2014-2020 in Strateškim načrtom za 
programsko obdobje 2023-2027  

SLR je skladna s Programom EKP 2021-2027 (v primeru vključenega sklada ESRR). 

SLR vključuje vsaj enega od kazalnikov, povezanega s socialnim, ekonomskim ali okoljskim 
stanjem.  

SLR upošteva nacionalne strategije ali je usklajen s cilji Regionalnih razvojnih programov. 

Iz SLR so razvidne aktualne teme programskega obdobja, kot so inovativnost, povezovanje, 
prispevek k digitalizaciji, pametnim vasem (navesti katere). 

Iz SLR je razviden prispevek k boljši kvaliteti življenja lokalnega prebivalstva, preventivi in 
varovanju zdravja, medgeneracijskemu sodelovanju in krepitvi kompetenc ter skrbi za 
prikrajšane skupine ter večja prepoznavnost in razvoj na področju lokalnega podjetništva, 
turizma, varovanja naravne in kulturne. 

 

2. Kvaliteta SLR 

SLR je skladna med poglavji. Iz SLR je razvidna intervencijska logika (od analize stanja – do 
SWOT - potreb in možnosti – do ukrepov SLR).  

Razvojne potrebe možnosti SLR je mogoče povezati z izbranimi kazalniki in ukrepi SLR. 

Analiza stanja izhaja iz aktualnih podatkov in trenutnih razmer območja LAS.  

Iz SLR je razvidno, da upošteva glavne principe LEADER/CLLD – pristop od spodaj navzgor, 
teritorialni pristop, inovacije, integriran pristop, inovacije). 

SLR predvideva projekte »sodelovanje LAS«. 

Iz SRL je razvidna dodana vrednost SLR (izboljšanje socialnega kapitala in območja LAS, 
izboljšanje lokalnega upravljanja ter povezovanja območja LAS ali izboljšani rezultati in vplivi 
projektov na območju).  

SLR omogoča uresničevanje široke palete izzivov v lokalnem okolju, fleksibilnost pri doseganju 
ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja (razen k osnovnim storitvam).SLR 
podpira priložnost za razvoj za zmanjševanje razvojnih razlik posameznih območij in skupin. 



 
3. Vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR  

Lokalni akterji so sodelovali pri pripravi SWOT: analizah, določitvi glavnih potreb, razvojnih 
možnosti ali ukrepih SLR Iz SLR je razvidno, da so pri pripravi SLR sodelovali vsi 3 sektorji 
(javni, ekonomski, zasebni). 

Iz SLR je razvidno, da so pri pripravi SLR sodelovali tudi mladi, ženske, ranljive skupine, 
nevladne organizacije.  

Vodilni partner je organiziral delavnice za pripravo SLR. 

 

4. Ustreznost in raznolikost partnerstva 
 

V partnerstvo so enakomerno vključeni vsi 3 sektorji (javni, ekonomski in zasebni).  

Organi LAS imajo ustrezno strukturo, da bodo zagotavljali transparentne postopke in sklic sej. 

V partnerstvo LAS so vključene mladinske organizacije z območja LAS, ženske, nevladne 
organizacije ali predstavniki ranljivih skupin območja LAS.  

V partnerstvo LAS so vključene ranljive oz. prikrajšane skupine območja LAS. 

Izbrani vodilni partner ima izkušnje z izvajanje pristopa LEADER in podobnih pristopov. 

 

 

 


