
        

    

ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS SSD 

ki se je vršil v sredo, 4. decembra 2019 ob 9:00 uri  
v prostorih RA Savinja (Ulica heroja Staneta 3, Žalec) 

 
Prisotni člani: Jasmina Roter Jager, Jolanda Rihter Pikl, Suzana Felicijan Bratož, Klaudija Kač, Saša 
Zidanšek Obreza, Natja Šketa Miser, Milan Šoštarič, Aljaž Košec, Igor Pungartnik, Franjo 
Pustoslemšek, Mirjana Bevanda, Jaka Strojanšek  
 
Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 7. seje UO LAS SSD 
3. Potrditev javnega poziva za izbor operacij iz sklada EKSRP  
4. Imenovanje članov in nadomestnih članov Ocenjevalne komisije LAS SSD 
5. Projekti sodelovanja LAS SSD  
6. Razno 

 
Seja se je začela ob 9.00 uri.   
 
Ad 1) Prisotnih je 10 od 13 članov.  
 
Sprejeti sklep:  

1. Upravni odbor je sklepčen in potrdi se dnevni red. 
 
 
Ad 2) Sklepe zapisnika 7. seje UO LAS SSD predstavi F. Pustoslemšek.  
 
Sprejeti sklep:  

2. Potrdi se zapisnik 7. seje UO LAS SSD. 
 
 
Ad 3) 2. Javni poziv (JP) za izbor operacij iz sklada EKSRP je predstavila Mirjana Bevanda. Zaradi 
ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS SSD je potrebno realizirati še deset (10) projektov, zato 
se kot najvišja višina sofinanciranja na projekt predlaga 40.000,00 EUR. Pomembna sprememba je 
rok za upravičenost stroškov, ki je sedaj od oddaje ocenjene vloge na AKTRP. Ostala merila za izbor 
vlog ostajajo enaka kot prvemu razpisu.  
 
Sprejeti sklepi:  

3. Potrdi se najvišja višina sofinanciranja projekta, t.j. 40.000,00 EUR. Najnižja vrednost 
sofinanciranja ostaja 2.000,00 EUR. 

4. Potrdi se vsebina 2. JP, ki bo objavljen od 9.12.2019 na spletni strani LAS SSD, občinskih 
portalih, STV ter Utrip Savinjske doline. Odprt bo do 13.3.2020. 

5. Čeprav je rok za obravnavo vlog komisije za ocenjevanje 90 dni, se člani UO strinjajo, da je 
potrebno pohitriti izbor, zato se za okvirni datum zaključka ocenjevanja in posredovanja 



        

    

ocen UO določi 30.4.2020. 
6. Podrobnejša predstavitev 2. JP po občinah SSD bo predvidoma v decembru 2019 oz. januarju 

2020. Predstavniki Občin SSD na LAS SSD posredujejo lokacijo in termin predstavitve, 
najkasneje do petka, 13.12.2019. 

 
Ad 4) LAS SSD je prejel sklep o potrditvi spremembe SLR, kjer je objavljena tudi sprememba števila 
članov ocenjevalne komisije, iz sedanjih 5 na 3 člane. Vodilni partner LAS SSD, Razvojna agencija 
Savinja, je predlagala naslednji sestav: 
 

1. Goran Šoster (LAS Prlekija, direktor in vodja projektov) 
2. Viktorija Barbič (LAS Mežiške doline, direktorica in vodja projektov) 
3. Barbara Kač Kadunc (GZS Celje, prej LAS Za mesto in vas ter članica ocenjevalne 

komisije LAS Srce Slovenije) 
 
Sprejeti sklepi:  

7. UO LAS SSD potrdi vse tri predlagane člane ocenjevalne komisije, za dva (2) nadomestna 
člana pa se sklene, da se do petka, 6.12.2019 na LAS SSD posreduje potencialne kandidate, ki 
se potrdijo korespondenčno glede na prejeto število glasov. 

 
 
Ad 5) Jaka Strojanšek je predstavil dosedanje aktivnosti pri pripravi projektov sodelovanja med LAS, 
10.12.2019 se namreč predvideva razpis iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine«. LAS SSD je do sedaj sodeloval pri projektu »ITP zeliščarske 
dediščine« ter pri pripravi vloge za projekte »Knjižnica – srce lokalne skupnosti«, »Mreža postajališč 
za avtodome« ter »Veronikina pot – navdih in priložnost«. 
 
Sprejeti sklepi:  

8. Ob objavi razpisa 19.3. bo LAS SSD upravnemu odboru posredoval informacije o razpisu ter 
aktualne projekte sodelovanja med LAS. UO sklene, da se nadaljuje z aktivnostmi pri projektu 
»Veronikina pot«, ki ga vodi LAS SSD. 

 
 
Seja je bila končana ob 10.00 uri.  
 
 
 
Zapisal:        Franjo Pustoslemšek 
Jaka Strojanšek, l.r.      Predsednik LAS SSD, l.r. 
 
 
 
 

 
 
 


