












območja Ribniške doline. V projektu Podprimo lokalno -tržimo lokalno bo Občina Kočevje s 
Zavodom Kočevsko in Zakladi Kočevske ustvarila novo linijo izdelkov oz. ustvarila blagovno 
znamko Kočevskega območja. Projekt Prostor za mlade - kraj medgeneracijskega 
povezovanja, prijavitelja Občine Kočevje pa bo s partnerji vzpostavil novo igrišče oz. prostor 
druženja-skate park v centru Kočevja. 
G. Pahor doda, da je bilo na ukrepu ustvarjanje delovnih mest razpisanih 140.000 eur, od tega
je z dvema projektoma zaprošenih za 139.900 eur, na ukrepu povečanje izboljšanje kakovosti
ponudbe razpisanih 94.092,26 eur, zaprošenih pa 93.776,64 eur.
Sledi vprašanje ali gre dejansko za ustvarjena delovna mesta? G. Pahor odgovarja, da pri
prijavitelju razvoj in trženje rokodelskih izdelkov se ustvarja delovno mesto. Za čas trajanja
projekta, bo· zaposlena oseba na Občini Sodražica, po koncu projekta pa se zaposli oseba na
zadrugi Insitu, prav tako se ustvari delovno mesto pri projektu Podprimo lokalno-tržimo
lokalno.

Predsedujoči pred obravnavo posameznih vlog in glasovanjem na kratko predstavi pravila 
glasovanja: 
• UO na podlagi poročila Ocenjevalne komisije za vsako operacijo odloči ali se bo

sofinancirala, pri čemer mora za veljavnost takšne odločitve glasovati najmanj polovica
članov UO, ki niso predstavniki javnega sektorja (50 % glasov morajo prispevati
interesne skupine, ki niso javni sektor)

• Pogodba LAS, točka 7.5.: Član kolektivnega organa LAS ne more glasovati, kadar se
odloča o položaju, pravici ali obveznosti tega člana ali osebe, ki ga je pooblastila za
zastopanje v tem organu, ali kadar bi z glasovanjem kako drugače prišlo do navzkrižja
interesov. Ta točka se ne nanaša na glasovanje na volitvah.

Sledi obravnava prijav po vrstnem redu glede na število doseženih točk pri ocenjevanju. 
Število točk, ki jih je dodelila OK, je razvidno iz poročila OK komisije z dne 29. 11. 2021. 
Upravni odbor pregleda poročilo OK o pregledu in oceni projektov (s prilogami) ter vsebino 
vlog, prispelih na 9. javni poziv, po naslednjem vrstnem redu: 

l. Razvoj in trženje inovativnih lesenih izdelkov in turističnih produktov In situ, 

prijavitelja Občine Sodražica

UKREP: Razvijanje partnerstev in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti 

Višina zaprošenih sredstev: 69.934,05 EUR

Upravni odbor pregleda vlogo za sofinanciranje ter poročilo ocenjevalne komisije s prilogami. 
Ugotovi, da je OK operacijo ocenila in ji dodelila 100 točk od 100 možnih, kar pomeni, da 
Upravni odbor operacijo lahko potrdi za sofinanciranje. Predsednik OK na kratko predstavi 
oceno OK, ki je razvidna tudi iz poročila OK s prilogami, ki je bilo priloženo kot gradivo k tej 
seji. 
Upravni odbor v razpravi najprej preveri ugotovitve OK glede izpolnjevanja pogojev razpisa 
in ugotovi, da je OK ustrezno ugotovila, da operacija izpolnjuje pogoje 9. javnega poziva. 
Upravni odbor ugotovi, da je ocena operacije, ki jo je izvedla ocenjevalna komisija, smiselna 
in utemeljena. 
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Predsedujoči predlaga sklep, da se operacija Razvoj in trženje inovativnih lesenih 

izdelkov in turističnih produktov In situ izbere za sofinanciranje v prijavljeni višini 

69.934,05 EUR in se torej predlaga za sofinanciranje ter preda v končno potrditev na 

MGRT. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

2. Podprimo lokalno - tržimo lokalno, prijavitelja Občine Kočevje, je prejel 92,33 točk 

UKREP: Razvijanje partnerstev in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti 

Višina zaprošenih sredstev: 69.988,66 EUR

Upravni odbor pregleda vlogo za sofinanciranje ter poročilo ocenjevalne komisije s prilogami. 

Ugotovi, da je OK operacijo ocenila in ji dodelila 92,33 točk od 100 možnih, kar pomeni, da 

Upravni odbor operacijo lahko potrdi za sofinanciranje. Predsednik OK na kratko predstavi 

oceno OK, ki je razvidna tudi iz poročila OK s prilogami, ki je bilo priloženo kot gradivo k tej 

seji.

Upravni odbor v razpravi najprej preveri ugotovitve OK glede izpolnjevanja pogojev razpisa 

in ugotovi, da je OK ustrezno ugotovila, da operacija izpolnjuje pogoje 9. javnega poziva. 

Upravni odbor ugotovi, da je ocena operacije, ki jo je izvedla ocenjevalna komisija, smiselna 

in utemeljena.

Zaradi preprečevanja konflikta interesov se pred glasovanjem o predlogu operacije v tej točki 

izločijo naslednji člani upravnega odbora: 

• Dr. Vladimir Prebilič, zakoniti zastopnik Občine Kočevje, prijavitelj projekta

Podprimo lokalno - tržimo lokalno. Zaradi izločitve predsedujočega se za to točko

imenuje novo predsedujočo, ga. Mileno Glavač.

Glede na izločitve članov Upravnega odbora je bilo pred glasovanjem o predlogu potrebno 
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Preverjanje deleža glasovalnih pravic 

JAVNI SEKTOR 

NEVLADNI SEKTOR 

EKONOMSKI SEKTOR 

2. b. odstavek 32. člena

Uredbe EU 1303/2013

28,57 % 

42,85 % 

28,57% 

3. b. odstavek 34.

člena Uredbe EU

1303/2013

28,57 

71,42 

Ugotovi se, da deleži glasovalnih pravic ustrezajo pravilu točke (b) drugega odstavka 32. 

člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 

skupnih določbah, ki določa, da nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49 

% glasovalnih pravic. 
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