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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
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Opr. št.: U37 – 17062020 

Ruše, 18.06.2020 

 

ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 17.06.2020 

 

Prisotni člani upravnega odbora: 

 

Ime in priimek Število glasov PRISOTNI ČLANI 

Javni sektor 3 1 

Marija Perklič 1 opravičilo 

Tomi Prosnik 1 1 

Igor Štruc 1  

Ekonomski sektor 3 2 

Boris Kraner 1 1 

Mihael Iljaž 1  

Mojca Roj 1 1 

Socialni sektor 3 3 

Jože Čučko 1 1 

Peter Juhart 1 1 

Cecilija Možič 1 1 

SKUPAJ glasov 9 6 

 

Ostali prisotni: 

Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik. 

 

Seje upravnega odbora se je udeležilo 6 članov s skupnim številom glasov: 6. 

 

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

so na seji prisotni 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 in če ne prevladujejo glasovi javnega sektorja. 

 

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

seje udeležili člani treh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh gasov (6 glasov) in med 

glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja (1 javni sektor : 5 ostali ) 

 
Dnevni red: 
1. Informacija o stanju sredstev in o odprtih javnih pozivih 

2. Potrditev Javnega poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 

razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko področje  A/ustvarjanje delovnih mest,  

B) razvoj osnovnih storitev, C) varstvo okolja in ohranjanje narave D) večja vključenost mladih, 

žensk in drugih ranljivih skupin, št. 8/2020  

3. Imenovanje komisije za ocenjevanje projektov prispelih na javni poziv št. 8/2020 

 

ad.1  

LAS Drava ima odprta dva javna poziva. 

Javni poziv št 6/2020, sredstva sklada EKSRP, odprt za porabo sredstev v Občini Ruše in Selnica ob 

Dravi. Skupno je razpisanih sredstev 101.457,74 EUR, porabljenih 74.737,06 EUR, neporabljenih 

26.720,68 EUR. Neporabljena sredstva so v dobro Občini Ruše, medtem ko je Občina Selnica porabila 

vsa razpoložljiva sredstva. 
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Javni poziv št. 7/2020, sredstva sklada ESRR, odprt za porabo sredstev v Občini Ruše in Selnica ob 

Dravi. Razpisanih je bilo 138.529,36 EUR, porabljenih 0,00 EUR. 

V razpravi, ki je sledila, so člani upravnega odbora razpravljali, ali bi bilo smotrno JP št. 6/2020 zapreti 

in neporabljena sredstva prenesti v sredstva po javnem pozivu št. 8/2020. Prevladalo je stališče, da naj 

JP št. 6/2020 ostane odprt do porabe sredstev, saj so sredstva namenjena porabi v Občini Ruše, v JP 

št. 8/2020 pa se sredstva ne delijo po občinah pač pa po celotnem LASu. 

Razprava je tekla tudi o predlogu, da se naj sredstva, ki jih ima območje Občine Selnica ob Dravi po JP 

št. 6/2020 poveča za 232,14 EUR, t.j. povečanje od sedanjih 34.505,62 EUR na 34.737,76 EUR.   

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

1.1. Upravni odbor soglaša, da se sredstva, ki jih ima območje Občine Selnica ob Dravi po JP št. 

6/2020 poveča za 232,14 EUR, t.j. povečanje od sedanjih 34.505,62 EUR na 34.737,76 EUR.   

 

ad. 2  

Upravni odbor je razpravljal  o objaviti javnega poziva za razdelitev sredstev iz sklada EKSRP iz naslova 

uspešnosti, t.j. 419.099,47 EUR, pri čemer je izhajal iz zahteve nadzora, ki je bil s strani MKGP opravljen 

februarja letos, da dodatna sredstva ne smejo biti razdeljena po občinah.  

Predsednik upravnega odbora  je predlagal, da naj upravni odbor pri določanju pogojev novega javnega 

poziva izhaja iz potrebe po doseganju ciljev in kazalnikov, ki so zapisani v SLR. Da naj določi take 

pogoje, ki bodo omogočali doseganje kazalnikov in da je potrebno izhajati iz trenutnega stanja 

doseganja kazalnikov za sklad EKSRP, razvidno iz spodnje tabele: 

Mejnik/kazalnik 
Ciljna vrednost kazalnika 

na dan 31. 12. 2023 
doseženo 31.05.2020 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 12 11 

Število zaključenih operacij v primerjavi z 

odobrenimi operacijami 
39 23 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi 

operacije primerjavi z določenim finančnim 

okvirjem 

100 58,98 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z 

dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi 

operacije 

100 39,22 

Število tematskih partnerstev 9 7 

Število novih proizvodov in storitev 12 13 

 

Razvidno je, da je največje odstopanje, na katerega lahko vplivamo sami, pri kazalniku o doseganju 

števila zaključenih operacij. Zato se je upravni odbor odločil, naj bo tudi v javnem pozivu št. 8/2020 

največja zgornja vrednost podpore v višini 40.000 EUR.  

 

Osnovni podatki upravnemu odboru glede JAVNEGA POZIVA za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko področje A) ustvarjanje 

delovnih mest, B) razvoj osnovnih storitev, C)varstvo okolja in ohranjanje narave, D) večja vključenost 

mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ; Št. 8/2020 
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Osnovne informacije: 

Razpisovalec 

javnega poziva 
 

 Lokalna akcijska skupina LAS Drava, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, 

(v nadaljevanju LAS). 
 

 

 Namen javnega 

poziva:  
 

Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k 

uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Drava v 

letih 2017-2018 in sofinanciranje njihovih stroškov.  

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru pod ukrepa »Podpora za 

izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost«  bodo podprti projekti v okviru tematskega področja:  

➢ A) ustvarjanje delovnih mest 

➢ B) razvoj osnovnih storitev 

➢ C) varstvo okolja in ohranjanje narave 

➢ D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 

skupin 

Sredstva za sofinanciranje je LASu dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), v okviru Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) 
 

Razpoložljiva sredstva 

za sofinanciranje: 

 Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 

419.099,47  EUR od tega:  

➢ za tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest  60.000,00 

EUR; 

➢ za tematsko področje B) razvoj osnovnih storitev skupaj 

170.000,00 EUR ; 

➢ za tematsko področje C) varstvo okolja in ohranjanje narave 

skupaj 150.000,00 EUR ; 

➢ Za tematsko področje D) večja vključenost mladih, žensk in 

drugih ranljivih skupin skupaj 39.999,47 EUR. 
 

Višina in delež 

financiranja 

Delež sofinanciranja znaša  85 % upravičenih stroškov. 

Najnižji znesek sofinanciranja za posamezen projekt je 2.000,00 EUR. 

Najvišji znesek sofinanciranja za posamezen projekt je 40.000,00 EUR. 

Kadar je vrednost posameznega projekta večja od 20.000,00 EUR, se 

lahko projekt izvaja v treh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za 

izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR. 

Objava in rok za 

vložitev predlogov 

operacij za 

sofinanciranje: 

Javni poziv je objavljen dne 22.06.2020 

Predloge projektov z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno 

po pošti na naslov: LAS DRAVA, Trg vstaje 11, 2342 Ruše  od vključno 

15. dne po objavi javnega poziva do 31.07.2020 oz. do porabe sredstev. 

Obdobje upravičenosti 

stroškov 

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki bodo nastali od vložitve 

vloge za odobritev projekta na Agencijo RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), razen  splošnih 

stroškov, ki so upravičeni do sofinanciranja od  1.1.2014. Projekti morajo 

biti zaključeni  v roku, ki bo določen v odločbi ARSKTRP. 

Informacije o javnem 

pozivu: 

Po elektronski pošti: info@lasdrava.si; 

Po telefonu: 02 460 50 80, vsak delovnik od 8:00.- do 5:00 ure; 

Osebno po predhodnem dogovoru.  

Zadnja vprašanja bodo možna do zaključka javnega poziva. 
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Po razpravi je upravni odbor soglasno sprejel naslednje sklepe: 

2.1. Upravni odbor soglaša z objavo Javnega poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP Tematsko področje  A) 

ustvarjanje delovnih mest, B) razvoj osnovnih storitev, C) varstvo okolja in ohranjanje narave, 

D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, Št. 8/2020 

2.2. Javni poziva se objavi dne 22.06.2020 na spletni strani LAS Drava. 

2.3. Upravni odbor zahteva, da: 

➢ stroški za lastno delo in za plače niso upravičeni stroški; 

➢ najvišji znesek javne podpore je 40.000,00 EUR.  

  

ad. 3 

Upravni odbor je glede imenovanja ocenjevalne komisije za ocenitev projektov prispelih na JP št. 8/2020 

soglasno sprejel naslednji sklep: 

 

3.1. Upravni odbor imenuje ocenjevalne komisije za ocenitev projektov prispelih na javni poziv št. 8/2020 

(EKSRP) kot sledi: 

 

1. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine Lovrenc na Pohorju, upravni odbor imenuje 

ocenjevalno komisijo v sestavi:  

Vesna GLAVENDEKIĆ, predsednica 

Jožef BABIČ, član 

Zdenka STEBLOVNIK ŽUPAN, članica  

Mag. Saša AJD, nadomestni član 

 

2. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine Selnica ob Dravi, upravni odbor imenuje 

ocenjevalno komisijo v sestavi:  

Anžej BEČAN, predsednik 

Marjan Dragar, član 

Milan KRANJC, član 

Štefka KAMNIK, nadomestna članica 

 

3. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz RUŠE, upravni odbor imenuje ocenjevalno komisijo v 

sestavi:  

Marica PRAZNIK, predsednica 

Jasna ŠTEGER, članica 

Karel LAMPREHT, član 

Janko STOJKOVIČ, nadomestni član 

 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik l.r. 


