
        

1 

 

ZAPISNIK IZREDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS SSD 

ki je potekala v četrtek, 16.septembra 2020 ob 9:00 uri  
v prostorih RA Savinja (Ulica heroja Staneta 3, Žalec) 

 
Prisotni člani: Irena Rotar, Igor Pungartnik, Franjo Pustoslemšek, Klaudija Kač, Jasmina Roter Jager, 
Jani Štusej, Aljaž Košec, Suzana Felicijan Bratož, Jolanda Rihter Pikl (po pooblastilu), Stojan 
Praprotnik, Jaka Strojanšek (predstavniki vodilnega partnerja RA Savinja) 
 
Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Razveljavitev napačno izdanih sklepov o sofinanciranju ter izdaja novih, v skladu s 

točkovanjem, vrstnim redom in razpoložljivimi sredstvi 
3. Razno 

 
Seja se je začela ob 9:00. 
 
Ad 1) Prisotnih je 9 od 13 članov, eden (1) je za potrditev sklepov pooblastil člana UO. 
 
Sprejeti sklep:  

1. Upravni odbor je sklepčen in potrdi se predlagani dnevni red. 
 
 
Ad 2) Direktor vodilnega partnerja LAS SSD, Stojan Praprotnik, je predstavil problem neskladnosti 
odobrenih vlog 2. JP LAS SSD za sredstva ESRR z razpoložljivimi sredstvi. V sredo, 8.9.2021 je bil 
namreč vodilni partner obveščen, da seštevek odobrenih nepovratnih sredstev na tematskem 
področju 1 (ustvarjanje delovnih mest) 2. Javnega poziva LAS SSD za sredstva ESRR ni enak 
seštevku, ki je prikazan na zbirni tabeli ocen (Seznam prejetih vlog na 2. JP ESRR). Na podlagi zbirne 
tabele je Upravni odbor Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (UO LAS SSD) na 14. seji 
UO LAS SSD, dne 31.8.2021, pripravil sklepe o sofinanciranju. 
 
Po ročnem seštevku in pregledu zbirne tabele je vodilni partner ugotovil, da je res prišlo do napake 
v tabeli, saj samodejni izračun vsote v stolpcu »višina odobrenih sredstev« ni vključeval najvišje 
ocenjene vloge. Tako je UO LAS SSD nenamenoma in v dobri veri potrdil sofinanciranje v višini 
175.594,53 EUR, ki pa presega dejanska razpoložljiva sredstva 2. JP LAS SSD za sredstva ESRR na 
tematskem področju 1 (135.594,68 EUR). 
 
Vodilni partner je nemudoma stopil v stik s predsednikom LAS SSD Franjom Pustoslemškom ter 
Andrejo Budimir in Simono Laznik (Sektor za izvajanje nacionalnih in EU programov na MGRT) ter 
pojasnil situacijo. Odgovor organa upravljanja (MGRT, dne 9.9.2021 preko e-pošte) je, »da je 
potrebna razveljavitev odločitev (sklep, odločba), nato pa se izdajo nove odločitve v skladu s 
točkovanjem, vrstnim redom in razpoložljivimi sredstvi.« 
 



        

2 

 

Vodilni partner je tako sklical izredno sejo UO LAS SSD, kjer se je člane UO LAS SSD seznanilo z 
novimi dejstvi ter predlagalo nove sklepe o sofinanciranju operacij. 
 
Člani UO LAS SSD so sprejeli nova dejstva, podali pa so nekaj pripomb. Jasmina Roter Jager je 
izpostavila nujo po dodatni pozornosti oz. kontroli podatkov, večjem vplivu UO LAS SSD na izbor in 
raznolikost potrjenih vlog. Irena Rotar si v prihodnje želi povzetek projektov pred njihovim 
potrjevanjem. Predsednik UO LAS SSD Franjo Pustoslemšek je delil razmišljanje in hkrati poudaril, 
da UO LAS SSD deluje v skladu s Pravilnikom o delovanju Upravnega odbora, ne izbira projektov, ne 
more vplivati na njihovo raznolikost in da podpira strokovnost Ocenjevalne komisije LAS SSD, ki 
deluje v skladu s Pravilnikom o postopkih izvedbe javnih pozivov.  
 
Sprejeti sklep:  

2. Potrdi (8 glasov ZA, 1 vzdržan) se razveljavitev sklepov o sofinanciranju, hkrati pa se potrdijo 
(8 glasov ZA, 1 vzdržan) novi sklepi, ki so v skladu s točkovanjem, vrstnim redom in 
razpoložljivimi sredstvi. 

3. Vodilni partner do petka, 17.9.2021 pripravi in priporočeno s povratnico posreduje sklepe o 
preklicu sklepa za vse prijavljene operacije, nove sklepe o sofinanciranju ter spremni dopis s 
pojasnilom. 

 
 
Ad 3) Preko konstruktivne debate o seznanjenosti UO LAS SSD z delom in ocenami Ocenjevalne 
komisije se je izpostavilo, da je potrebno gradivo (povzetki projektov) pripraviti in posredovati pred 
sejami UO. Zaradi zagotavljanja tajnosti podatkov, so prisotni člani UO LAS SSD  
 
sprejeli sklep:  

4. Pripravljeno gradivo (tabele ocen, povzetki projektov ipd.) se do sprejema oz. potrditve na 
Upravnem odboru obravnava kot zaupno.  

 
Seja se je zaključila ob 10:30. 
 
 
Zapisal:        Franjo Pustoslemšek 
Jaka Strojanšek, l.r.      Predsednik LAS SSD, l.r. 
 
 


