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ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 26.02.2020 

 

Prisotni člani upravnega odbora: 

 

Ime in priimek Število glasov PRISOTNI ČLANI 

Javni sektor 49: 38 

Marija Perklič 11   

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14 14 

Ekonomski sektor 26: 26 

Boris Kraner 6 6 

Mihael Iljaž 12 12 

Mojca Roj 8 8 

Socialni sektor 25: 25 

Jože Čučko 6 6 

Peter Juhart 12 12 

Cecilija Možič 7 7 

SKUPAJ glasov 100 89 

 

Ostali prisotni: 

Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik. 

 

Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Seznanitev z izvedbo nadzora o delovanju LAS Drava s strani Organa upravljanja programa  

     razvoja podeželja RS 2014-2020 

3. Potrditev predloga za dodatno točko dnevnega reda 2. redne skupščine LAS Drava 

4. Sprejem sklepa o spremembah SLR LAS Drava 

 

ad.1  

V skladu s 23. členom Pogodbe o ustanovitvi LAS DRAVA lahko upravni odbor uspešno izvede sejo, če 

so se seje udeležili člani vseh treh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh glasov in sprejemajo 

sklepe z večino glasov vseh članov upravnega odbora s tem, da je odločitev  sprejeta, če zanjo glasujejo 

člani, ki imajo skupaj več kot 50 % vseh glasov, vendar ne smejo prevladati glasovi javnega sektorja. 

 

Predsednik upravnega odbora je ugotovil, da se seja upravnega odbora  lahko izvede, saj so prisotni 

člani treh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico gasov (89 glasov) 

in 

prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 89 glasov. 

 

 

ad. 2  

Dne 24.02.2020 je MKGP kot Organa upravljanja programa razvoja podeželja RS 2014-2020 skupaj s 

predstavnico MGRT kot predstavnico glavnega sklada za Las DRAVA opravil nadzor nad delovanjem 

LAS Drava. Nadzor je bil posledica anonimne prijave, o kateri je Upravni odbor že razpravljal na seji 

dne 05..02.2020. 
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Nadzor ni ugotovil nobenih nepravilnosti pri izvedbi postopkov izbora in potrjevanja projektov, je pa 

predlagal odpravo nekaterih neskladij med akti LAS in predpisi EU ali CLLD in sicer: 

- spremeni naj se 23. člen ustanovne pogodbe tako, da se določi, da morajo biti na seji upravnega 
odbora prisotni člani vseh treh sektorjev;  

- spremeni naj se 24. člen ustanovne pogodbe v delu, ki se nanaša na število glasov članov 
upravnega odbora tako, da bo vsak član imel po en glas; 

- spremeni naj se določilo, ki se nanaša na strokovnost članov nadzornega odbora; tako, da bo 
iz vsake občine po en predstavnik; 

- med pristojnostmi upravnega odbora se naj beseda »objavlja« javne pozive spremeni v 
»potrjuje« javne pozive in na predlog ocenjevalne komisije »izbira« projekte spremeni v 
»potrjuje« projekt. 

 
Nadzor je tudi opozoril, da razdelitev dodatnih sredstev iz naslova uspešnosti po občinah  po enakem 
kriteriju, kot so bila sredstva razdeljena do sedaj, ni dopustna. Zato je podal opozorilo upravnemu odbori, 
da naj pri potrditvi javnega poziva, s katerim bo razpisal dodatna sredstva iz naslova uspešnosti, ne 
upošteva dosedanjih kriterijev razdelitve sredstev po občinah. 
 
Nadalje je nadzor opozoril na pomanjkljivost sklepa upravnega odbora št. 2.1. z dne 11.12.2019 glede 
potrditve sprememb SLR, saj iz sklep ni razvidno soglasje k prenosu sredstev iz podukrepa Podpora za 
izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost  na podukrep Podpora za 
tekoče stroške in stroške animacije v okviru sklada ESRR za obdobje 2020-2023. 
 

V zvezi z ugotovitvami nadzora je  upravni odbor soglasno z 89 glasovi  sprejel naslednje sklepe:  

2.1. Upravni odbor predlaga skupščini razširitev dnevnega reda s točko 4. Sprememba 

ustanovne pogodbe LAS Drava. 

2.2. Upravni odbor predlaga skupščini spremembo ustanovne pogodbe in potrditev Aneksa št. 

1 k ustanovni pogodbi. 

2.3. Upravni odbor dopolnjuje sklep o potrditvi sprememb SLR  z dne 11.12.2019 tako, da potrjuje 

spremembe strategije lokalnega razvoja LAS Drava in sicer: 

- vsebinske spremembe, ki se nanašajo na potrebo po zagotavljanju pitne vode vsem 
prebivalcev LASa in odpravljanje degradiranosti na območju LASa, 

- spremembo kazalnikov za EKSRP in ESRR, ki so posledica spremembe sredstev, 
- spremembo dinamike črpanja sredstev in razdelitev sredstev po tematskih področjih za 

EKSRP in ESRR ter prenosom dela sredstev iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij 
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost  na podukrep Podpora za 
tekoče stroške in stroške animacije v okviru sklada ESRR za obdobje 2020-2023. 

 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik l.r. 


