
        

    

ZAPISNIK DOPISNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS SSD 

ki je potekala od petka, 18.12.2020 do srede, 23.12.2020 
 
Prisotni člani: Irena Rotar, Jolanda Rihter Pikl, Saša Zidanšek Obreza, Natja Šketa Miser, Igor 
Pungartnik, Franjo Pustoslemšek, Klaudija Kač, Jasmina Roter Jager, Jani Štusej, Aljaž Košec, Milan 
Šoštarič, Suzana Felicijan Bratož, Tanja Razboršek Rehar ; Mirjana Bevanda, Stojan Praprotnik, Jaka 
Strojanšek (predstavniki vodilnega partnerja RA Savinja) 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev predloga 2. Javnega poziva (JP) LAS SSD za sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) 

 
 
Ad 1) Zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom in ob upoštevanju priporočili Sveta za 
nacionalno varnost Republike Slovenije oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje je LAS 
Spodnje Savinjske doline (LAS SSD), na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in 
Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS SSD, z dne 30.9.2015, sklical dopisno sejo, ki je trajala od 
petka, 18.12.2020 do srede 23.12.2020. Na njej so člani potrjevali predlog 2. Javnega poziva (JP) LAS 
SSD za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  
 
Strokovni sodelavci vodilnega partnerja (Razvojna agencija Savinja) so pripravili predlog poziva, 
katerega besedilo je bilo dne 17.12.2020 potrjeno s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. V njem smo navedli datum objave 05.01.2021.  
 
Hkrati je vodilni partner v dogovoru s predsednikom LAS SSD predlagal omejitev najvišjega zneska 
sofinanciranja, t.j. 40.000,00 EUR. Omejitev je osnovana na dosedanjih izkušnjah, omogoča prejem 
širšega nabora vlog in izpolnjevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja ter ima posledično večji vpliv 
na razvoj obravnavanega območja. Predlagani datum objave JP je torek, 5.1.2021. 
 
V četrtek, 17.12.2020 je vodilni partner po e-pošti obvestil vse člane UO LAS SSD o dopisni seji in 
posredoval osnutek JP, v ponedeljek, 21.12.2020 pa članom posredoval še glasovnico o predlogu 
sklepov. 
 
Do srede, 23.12.2020 do 12. ure je vodilni partner prejel glasovnice vseh članov UO LAS SSD, zato se 
sprejmejo sledeči 
 
Sklepi:  

1. S trinajstimi (13) glasovi ZA in nobenim (0) PROTI, se potrdi vsebina 2. javnega poziva za 
izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 
2014-2020 iz sklada ESRR. 
 

2. S trinajstimi (13) glasovi ZA in nobenim (0) PROTI, se potrdi omejitev najvišjega zneska 



        

    

sofinanciranja na posamezno operacijo 2. javnega poziva za izbor operacij za izvajanje 
Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014-2020 iz sklada ESRR, t.j. 
40.000,00 EUR. 
 

3. S trinajstimi (13) glasovi ZA in nobenim (0) PROTI se potrjuje datum objave 2. javnega poziva 
za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 
2014-2020 iz sklada ESRR, t.j. 5.1.2021. 

 
 
Zapisal:        Franjo Pustoslemšek 
Jaka Strojanšek, l.r.      Predsednik LAS SSD, l.r. 
 
 
 
 
 


