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SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS DRAVA 

 

1. sprememba točkovnika 

Upravni odbor LAS Drava sproti spremlja izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Drava (SLR) in si 

pri tem prizadeva, da bi bila sredstev porabljena tako, kot je v SLR zapisano. Vendar je ugotovil, da je 

poraba sredstev na območju Občine Lovrenc na Pohorju otežena, kajti v letu 2017 je Upravni odbor 

LAS Drava objavil tri javne pozive, ki so pretežno prispevali k tematskemu področju A ustvarjanje 

delovnih mest predvsem na problemskih območjih LAS. To sta območji Občine Ruše in Občine 

Selnica ob Dravi. Posledično je bilo največ točk po točkovniku namenjenih odpiranji novih delovnih 

mest na problemskem območju. To je povzročilo težave pri projektih, ki so jih vložili prijavitelji iz 

Občine Lovrenc na Pohorju, ki pa nima statusa problemskega območja, saj so ti projekti le s težavo 

dosegli minimalno število točk za odobritev financiranja. Zato so bili prijavitelji projektov iz Občine 

Lovrenc na Pohorju v neugodnem položaju. 

Navedeno pomanjkljivost točkovanja je potrebno odpraviti. Zato je upravni odbor ob upoštevanju 

stališč in opažanj ocenjevalne komisije predlaga skupščini v potrditev spremembe točkovnika, ki 

postavlja vse prijavitelji v enakovreden položaj. Spremembe točkovnika so razvidne v spodnji tabeli in 

so označene z rdečo barvo: 

 

SPECIFIČNA MERILA možno št. točk  

A) OSNOVNA MERILA 

Usklajenost projekta s cilji SLR (doseganje ciljev SLR) 15 

Usklajenost projekta s tematskimi področji ukrepanja (ustvarjanje delovnih 
mest, nove storitve in dejavnosti) 

4  16 

Usklajenost projekta s cilji SLR (doseganje ciljev SLR) 15 

Projekt  je v skladu  s horizontalni cilji EU (doseganje horizontalnih ciljev) 4 

Projekt se izvaja na območju LAS (vpliv na območje LAS) 2 3 

Zavarovana in degradirana območja, na katera se nanaša projekt (okoljska 
trajnost, varstvo okolja in ohranjanje narave) 

9 10 

V projektu sodelujejo ranljive skupine (socialna vzdržnost) 12 

B) VSEBINA  PROJEKTA 
 

SWOT analiza 3 5 

Ali je projekt inovativen? 5 

Aktivnosti projekta 8 4 

Rezultati in kazalniki projekta 3 

C) FINANČNI DEL PROJEKTA 
 

Delež lastnih sredstev upravičenih stroškov Iz vloge je razvidno, da bo 
nosilec ali partnerstvo sposobno izvesti projekt 

5 

D)OSTALI PODATKI O VLOGI  

Skladnost projekta 3 2 

Partnerstvo v projektu 4 

Iz vloge je razvidno, da bo nosilec ali partnerstvo sposobno izvesti projekt 5 

SKUPAJ  A + B + C + D 82 

A)  DODATNA MERILA   

Problemsko območje 8 2 

Raznolikost partnerstev (medsektorsko sodelovanje, lokalni akterji ipd) 3 

Dodana vrednost v projektu (rezultati projekta bodo dostopni širši javnosti) 1 
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Nova delovna mesta (1 točka za vsako DM, vendar največ 3 točke) 3 

Novi programi, produkti, storitve (1 točka za vsak nov program, produkt, 
storitev, vendar največ 3 točke) 

2 

Vpliv na okolje 1 

SKUPAJ E 18 12 

SKUPAJ  A + B + C + D + E 100 

 

2. sprememba kazalnikov v SLR 

Vsi cilji, ki smo si jih postavili v LAS DRAVA, morajo biti izvedeni do konca leta 2023. Do 31.12.2023 
morajo biti dosežene tudi zastavljene vrednosti kazalnikov.  

Vodilni partner in upravni odbor izvajata vmesne kontrole glede izvajanja projektov ter s tem dosegana  
zastavljenih ciljev in kazalnikov. Doseganje kazalnikov bo ugotavljal tudi KO CLLD in sicer prvič na   
presečni datum 31.12.2018. LASi, ki bodo na ta presečni datum dosegli zastavljene kazalnike, bodo 
upravičeni do dodatnih sredstev. To je tudi cilj LAS Drava. 

Vendar zaradi kasnitve pri potrjevanju projektov iz leta 2017 s strani MGRT in ARSKTRP,  bodo ti 
projekti  namesto v letu 2017 izvedeni v 2018. Posledično LAS ne bo dosegel vseh kazalnikov, ki so 
bili zapisani v SLR ob njenem sprejetju. Zato je potrebno, da s spremembami SLR LAS Drava uveljavi 
in potrdi spremembe kazalnikov kot sledi: 

 EKSRP: 

Mejnik/kazalnik 
Mejnik na dan 
31. 12. 2018 

Ciljna vrednost kazalnika 
na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 10  5 10 

Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi 
operacijami 

7  4 26   

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi 
operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem 

30 100 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi 
sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 

30 100 

Število tematskih partnerstev 3 5 

Število novih proizvodov in storitev 1 5 8 

 
ESRR: 

Mejnik/kazalnik 
Mejnik na dan 
31. 12. 2018 

Ciljna vrednost kazalnika 
na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih mest v urbanih 
naseljih 

5 5 

Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi 
operacijami 

8 6 18  

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi 
operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem 

30 100% 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi 
sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 

30 100% 

Število tematskih partnerstev v urbanih naseljih 3 10 

Število deležnikov vključenih v izvajanje projektov 10 60 

Glede na to, da upravni odbor sproti spremlja izvajanje SLR in doseganje rezultatov in kazalnikov, 

lahko tudi sprotno pripravi predlog sprememb SLR, ki jih potrjuje KO CLLD. V skladu s SLR LAS 

Drava je za spremembe in dopolnitve SLR pristojna skupščina. Vendar, ker je včasih za spremembe, 

ki so posledica prilagajanja trenutnim razmeram, kot sta spremembi, ki jih potrjuje ta skupščina, 

upravni odbor predlaga skupščini, da ga pooblasti, da v njenem imenu potrjuje spremembe SLR, pri 

čemer se mora ravnati po načelu dobrega gospodarja in ne sme posegati v deleže finančnih pravice 

po občinah, kot so bili dogovorjeni ob ustanovitvi LAS Drava. 
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Predlog sklepov: 

1. Skupščina sprejema in potrjuje spremembe SLR in sicer: 

- spremembe točkovnika za točkovanje projektov, prispelih na javne pozive LAS Drava 

- spremembe kazalnikov v tabelah za ESRR in EKSRP. 

 

2. Upravni odbor predlaga skupščini, da z generalnim pooblastilom pooblasti upravni odbor, da 

v njenem imenu potrjuje spremembe SLR, pri čemer se mora ravnati po načelu dobrega 

gospodarja in ne sme posegati v deleže finančnih pravic po občinah, kot so bili dogovorjeni ob 

ustanovitvi LAS Drava. 

 

3. Dodaten predlog za spremembo SLR, podan s strani člana LAS 

 

Član  ocenjevalne komisije, mag. David Kranjc, je podal predlog za spremembo SLR in ostalih 

ustanovnih dokumentov v delu, ki se nanaša na plačilo članom organov LAS za njihovo udeležbo na 

sejah oz. za plačilo ocenjevanja projektov. 

Upravni odbor je o predlogu za spremembo tega določila zavzel stališče, da se navedena pobuda ne 

upošteva, saj po sedaj veljavnih ustanovnih dokumentih člani organov nimajo pravice do plačila za 

udeležbo na sejah. 

Ker je predlagatelj predlagal, da naj o njegovi pobudi razpravlja skupščina, dajemo skupščini v 

razpravo pobudo in sicer citat predloga: 
 
»Spoštovani, 
imam predlog dopolnitve k dnevnemu redu. Doda naj se točka o spremembi ustanovitvenega akta 
(Pogodbe o ustanovitve lokalne akcijske skupine LAS Drava), in sicer; 26. člen, 33. člen, 39. člen, ki 
onemogočata plačilo sejnin in drugih stroškov vsem članom. 
 
Ni namreč moč pričakovati, da bomo člani opravljali svoje odgovorne naloge zastonj, ob tem pa imeli v 
zvezi z našimi nalogami stroške (vsaj prevozne stroške).  Menim, da je razlog za slabo aktivnost in 
resnost nekaterih članov v veliki meri pogojena z popolno degradacijo našega odgovornega dela. Tudi 
ob popolnitvi, članov, ki so odstopili ali še morebiti bodo, bomo naleteli na enake težave. 
 
Ob ustanovitvi LAS Drava je del sredstev rezerviranih za samo delovanje LAS-a, torej za delo članov. 
Poudarjam, da LAS ni neprofitna organizacija oziroma društvo, ki opravlja nepridobitno dejavnost, 
ampak  je pogodbeno partnerstvo, ki deluje  kakor npr. Agencija za kmetijske trge. Tako kot so za 
svoje delo nagrajeni občinski svetniki, moramo biti za naše delo nagrajeni tudi člani. 
  
Predlog:  

1. Za udeležbo na seji organa LAS-a prejme vabljeni član sejnino v znesku 70% povprečne 
sejnine za člane občinskega sveta občin Lovrenc, Selnice ob Dravi in Ruš. 

2. Za vsak ocenjeni projekt prejme član ocenjevalne komisije nagrado v znesku 70% povprečne 
sejnine za člane občinskega sveta občin Lovrenc, Selnice ob Dravi in Ruš. 
  
V zvezi s to problematiko sva se z g. Dragomiro Zelenik že pogovarjala in mi  je zagotovila, da 
bo skupščina to problematiko obravnavala. 
  
S spoštovanjem! 
 
 mag. David Kranjc« 

 
Upravni odbor predlaga skupščini, da zavzame stališče glede podanega predloga. 

 

Pripravila: 

Dragomira Zelenik 


