
    

 

POROČILO O DELU OCENJEVALNE KOMISIJE LAS SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 

(2. JAVNI POZIV ZA SREDSTVA EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR) 

 
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline (v nadaljevanju: LAS SSD) je 5.1.2021 objavila za 2. Javni 
poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, 
Tabor, Vransko in Žalec v letih 2021, 2022 in 2023 
 
Rok za prijavo projektnih predlogov je bil 20.6.2021, na pobudo članov/prijaviteljev je bil namreč dvakrat 
prestavljen.  
 
Zaradi velikega zanimanja prijaviteljev operacij in članov UO LAS je vodilni partner skupaj z predsednikom LAS 
SSD g. Franjem Pustoslemškom sklenil, da se z ocenjevanjem prispelih vlog začne 21.6.2021. 
 
Odpiranje vlog se je vršilo v prostorih vodilnega partnerja RAS. Zaradi velikega števila prispelih vlog (26), se je 
odpiranje vlog nadaljevalo 22.6.2021, prav tako v prostorih RA Savinja. Po pregledu je vodilni partner za šest 
(6) vlog pozval k pojasnitvi oz. dopolnitvi vloge. Vsi prijavitelji so posredovali ustrezno dopolnitev, zato je 
Ocenjevalna komisija (OK) LAS SSD v ocenjevanje umestila vse prejete vloge (26). 
 
Na usklajevalnem sestanku OK LAS SSD v sestavu ga. Kač Kadunc, ga. Barbič ter g. Šoster in primarnem 
ocenjevanju vlog z dne 23.7.2021 v prostorih vodilnega partnerja LAS SSD, je bilo ugotovljeno, da je prag 50 
točk doseglo pet (5) od šestih (6) prejetih vlog na tematskem področju 1, šest (6) od osmih (8) vlog na 
tematskem področju 3 ter deset (10) od dvanajstih (12) vlog na tematskem področju 4. 
 
Zaradi razhajanja ocen, so se člani OK odločili, da ponovno preučijo vse vloge ter določili datum 3.8.2021 za 
ponovni usklajevalni sestanek v prostorih vodilnega partnerja LAS SSD. 3.8.2021 so člani ponovno pregledali 
ocene, vrstni red vlog glede na število prejetih točk pa se ni spremenil. 
 
Tabela vseh ocen in predvidenega sofinanciranja je priloga tega poročila.  
 
Na sestanku z dne 3.8.2021 so prisotni predlagali tudi datum sklica Upravnega odbora LAS SSD, na katerem se 
bo predstavilo delo OK LAS SSD ter potrdile odobrene vloge oz. njihovo sofinanciranje – petek, 27.8.2021 ob 
13. uri. Zaradi dopustov in izostanka predsednika ter podpredsednice LAS SSD, je bila seja UO LAS SSD 
predstavljena, potrjen je bil nov termin – ponedeljek, 30.8.2021. 

 
Žalec, 3.8.2021 
 
 
Zapisala:          
Barbara Kač Kadunc, l.r.        Franjo Pustoslemšek, l.r. 
predsednica OK LAS SSD        predsednik LAS SSD 
       

 


