
 

 

Točkovnik – ocenjevalni list za prispele operacije na javni poziv za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem  

Ukrep: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov 

Sklad: ESRR 

Podatki o projektu: 

Naziv projekta: 

 

Podatki o poteku ocenjevanja: 

Datum ocenjevanja: 

Ocenjevalec: 

Skupno število točk (v okviru posameznega ukrepa): 

Opombe: 

 

2. Faza: Ocenjevanje vlog v skladu s specifičnimi merili – ostala  merila za ocenjevanje operacij, 
prispelih na ukrep Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov – ESRR sklad 

 Ostala merila Specifični del iz kriterijev za posamezni ukrep 
Možno število točk 

30 
točk 

19 Obnovljivi viri energije 
največ: 5 točk 
 

 Ali operacija vključuje vzpostavitev ali uporabo 
obnovljivega vira energije NE 0, DA 1 

 Ali gre za izvedbo investicije NE 0; DA, za enega 
uporabnika 1; DA, za dva uporabnika ali več 3 

 Ali gre za izvedbo aktivnosti, ki spodbuja rabo 
obnovljivih virov energije NE 0, DA 1 

 

20 Ozaveščanje o pomembnosti 
varovanja vodnih virov in 
varovanje vodnih virov 
največ: 5 točk 
 

 Ali operacija vključuje okoljsko ozaveščenost krajanov 
o vodnih virih NE 0, DA 2 

 Vzpostavitev informacijske platforme s povezovanjem 
deležnikov , vezano na izboljšano varovanje vodnih 
virov NE 0, DA 3 

 

21 Trajnostna mobilnost 
največ: 5 točk 
 

 Operacija vključuje obliko trajnostne mobilnosti NE 0, 
DA 1 

 Operacija spodbuja aktivnosti trajnostne mobilnosti z 
direktnimi akcijami uporabe NE 0, DA 4 

 



22 Zelena delovna mesta 
največ: 5 točk 
 

 Operacija ne vključuje zelenih delovnih mest 0 

 Operacija vključuje obstoječa zelena delovna mesta 1 

 Operacija vzpostavlja nova zelena delovna mesta 4 

 

23 Odpadki 
največ: 5 točk 
 

 Ali operacija pripomore k ozaveščenosti javnosti na 
področju »Zero Waste« NE 0, DA 2 

 Operacija spodbuja »Zero Waste« aktivnosti z 
direktnimi akcijami uporabe NE 0, DA 3 

 

24 Odpadna voda 
največ: 5 točk 
 

 Ali operacija spodbuja osveščanje za uporabo 
padavinske vode NE 0, DA 1 

 Ali gre za vzpostavitev uporabe padavinske vode NE 0, 
DA 1 

 Ali operacija spodbuja osveščanje za čiščenje odpadne 
komunalne vode NE 0, DA 1 

 Izvedba investicije v male čistilne naprave (pod 50 PE) 
NE 0, DA 2 

 

 skupaj doseženo št. točk splošni del specifičnih meril  

 

 

Datum, podpis: ______________________________________________ 


