Opr. št.: U50 – 18032021
Ruše, 18.03.2021
ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 18.03.2021
Prisotni člani upravnega odbora:
Ime in priimek
Javni sektor
Marija Perklič
Tomi Prosnik
Igor Štruc
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Mihael Iljaž
Mojca Roj
Socialni sektor
Jože Čučko
Peter Juhart
Cecilija Možič
SKUPAJ glasov

Število glasov
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
9

PRISOTNI ČLANI
1
opravičilo
1
2
1
1
opravičilo
3
1
1
1
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. Informacija o delovanju LASov v naslednji finančni perspektivi
3. Potrditev sprememb SLR LAS Drava
4. Sklic skupščine LAS Drava
ad.1
LAS Drava je imela za projekte 1.353.260,07 EUR. Do 12.03.2021 so na javne pozive prispeli projekti
v skupni vrednosti 1.313.343.52 EUR, nerazdeljeno je ostalo 39.916,55 EUR (874,23 EUR iz EKSRP,
39.042,32 EUR iz ESRR).
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odobreno
EKSRP
ESRR

porabljeno

976.847,30
376.412,77

ostanek

975.973,07
337.370,45

874,23
39.042,32

1.353.260,07 1.313.343,52

39.916,55

Delitev sredstev po občinah je razvidna iz spodnje preglednice. Občina Lovrenc na Pohorju je pridobila
več, ostali dve občini manj od dogovorjenega. Razlika gre na račun dodatnih sredstev iz naslova
uspešnosti, ki jih ni bilo možno deliti po občinah.

Lovrenc na Pohorju
Ruše
Selnica ob Dravi

Poraba po občinah dogovorjeni delež
doseženi delež
428.967,14
23,41
32,66
566.449,68
49,66
43,13
317.926,70
26,93
24,21
1.313.343,52
100,00
100,00

LAS Drava ima odprte tri javne pozive.
Javni poziv št 6/2020, sredstva sklada EKSRP, odprt za porabo sredstev v Občini Ruše in Selnica ob
Dravi. Neporabljeno 25.705,83 EUR. Neporabljena sredstva so v dobro Občine Ruše.
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 99.487,04 EUR EUR, neporabljeno 39.042,32
EUR.
Javni poziv št. 8/2020, sredstva sklada EKSRP (dodatna sredstva iz naslova uspešnosti), odprt za
projekte iz celotnega LASa, ne glede na lokacijo. Razpisano 419.099,47 EUR, porabljeno 443.931,07
EUR. Vrednost prispelih projektov presegajo razpisana sredstva za 24.831,60 EUR.
Predsednik UO je predlagal, da javni poziv št. 7/2020, sredstva sklada ESRR, ostane odprt do porabe
sredstev oz. do naslednjega javnega poziva, ki bo objavljen po potrditvi sprememb SLR.
Javni poziv št. 6/2020 je bil razpisan 5.februarja 2020. V enem letu ni bilo iz občine Ruše dovolj interesa,
da bi bila sredstva porabljena, medtem ko je bilo na javni poziv št. 8/2020 (oba sta iz sredstev EKSRP)
vloženih več projektov, kot je bilo razpisanih sredstev. Zato je predsednik UO predlagal, da se naj
neporabljena sredstva iz JP št. 6 prenesejo na JP št. 8.
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
1.1. Upravni odbor z dnem sprejetja tega sklepa zapira javni poziv št. 6/2020. Neporabljena
sredstva v višini 25.705,83 EUR se prenesejo na sredstva v javnem pozivu št. 8/2020 tako, da se
sredstva v javnem pozivu št. 8/2020 povečajo na 444.805,30 EUR.
ad. 2
Na ministrstvih potekajo trenutno priprave pravnih podlag za delovanje LASov v naslednji finančni
perspektivi. V želji, da bi bila tudi v prihodnje celotna Slovenija pokrita z Lasi (da ne bi bilo belih lis), so
na MKGP organizirali sestanke z LASi , da bi ugotovili, kakšna je pripravljenost LASov za nadaljevanje
z delov. Tako je bil dne 10.03.2021 sestanek z LAS Drava, ki so se ga razen MKGP, predsednika in
vodilnega partnerja LAS udeležili tudi predstavniki občin.
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Dane so bile naslednje informacije:
-

-

v kolikor se območje LASa ne spreminja, lahko deluje v sedanji obliki in pod sedanjimi pogoji
tudi v naslednjem obdobju (to je predlog);
sodelovali bodo trije skladi: EKSRP, ESRR in ESS, kar pomeni, da bo na razpolago več
sredstev, kot v dosedanjem obdobju;
ribiški sklad, ki je bil do sedaj sestavni del LASov, se bo izločil in bo možno za ribiče oblikovati
posebne LASe (v Podravju morda enega skupnega, zato je potrebno preveriti, ali obstaja na
območju LAS Drave tudi interes ribičev za sodelovanje v LASih); v tem primeru se LASi ne
izključujejo;
novi LASi bi naj bili potrjeni v letu 2022;
v letu 2022 in 2023 bosta delovala tako »stari« LAS, ki bo zaključeval sedanje obdobje in »novi«
LAS, ki bo začel novo obdobje.

Upravni odbor se je seznanil s podanimi informacijami.
ad. 3
LAS Drava je prejela obvestilo MGRT o dodatnih sredstvih za projekte iz sklada ESRR v višini
137.956,79 EUR.
Dodatna sredstva lahko LAS porabi za izvajanje projektov. V ta namen mora LAS Drava dopolniti SLR
z opredelitvijo, za katere ukrepe bo namenila dodatna sredstva. V spremembah SLR so dodatna
sredstva razporejena na vsa tri tematska področja: delovna mesta, varstvo okolja in ranljive skupine.
Razporeditev dodatnih sredstev iz ESRR:

Tematsko področje

Ustvarjanje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev
Varstvo okolja in ohranjanje
narave

Večja vključenost mladih, žensk
in drugih ranljivih skupin

Sklad
(EU +
SLO)
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0,00

0,00

46.382,27

60.651,69

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

67.148,10

37.978,57

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.861,41

160.000,00

100.000,00

20.000,00

0,00

ESPR
EKSRP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

90.000,00

10.000,00

0,00

ESRR

0,00

0,00

45.386,74

0,00

101.239,95

63.605,49

97.956,79

0,00

ESPR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EKSRP

0,00

0,00

0,00

7.786,90

30.000,00

40.000,00

12.165,03

0,00

ESRR

0,00

0,00

0,00

5.024,56

0,00

56.029,36

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158.917,11

171.303,13

551.239,95

389.634,85

220.121,82

0,00

ESPR
Skupaj

2016

Glede na to, da so vsi kazalniki že doseženi, se zaradi povečanja sredstev poveča samo kazalnik: število
zaključenih projektov iz sedanjih 13 na 20 projektov (ocena približno 20.000 EUR/projekt, torej 7 novih
projektov) in število deležnikov (izvajalcev) iz 15 na 17.
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Mejnik/kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih mest v urbanih naseljih
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi
operacijami
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije
primerjavi z določenim finančnim okvirjem
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi
sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije
Število tematskih partnerstev v urbanih naseljih
Število deležnikov vključenih v izvajanje projektov

Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12.
2023
5
13 20
100%
100%
10
15 17

Tretja dopolnitev se nanaša na ocenjevalno komisijo. Pred nedavnim je bilo potrebno ponavljati
postopek ocenjevanja, ker je MKGP pri nadzoru nad izvedbo postopkov izbora projektov ugotovilo, da
daje izbor videz pristranskosti, saj so se posamezne ocenitve ocenjevalcev med seboj močno
razlikovale, ni pa bil pojasnjen vzrok odstopanja, saj v ocenjevalni aplikaciji, v kateri se projekti
ocenjujejo, ni možno pisati komentarjev pač pa samo točke.
Ker bodo tudi v prihodnje možna odstopanja pri ocenjevanju posameznih poglavij projektnih vlog, je
potrebno zagotoviti možnost, da ocenjevalci pisno utemeljijo svoja odstopanja. Zato bo odslej dana
možnost, da ob elektronski ocenjevalni aplikaciji ocenjevalci ročno vpišejo svoje komentarje v posebne
ocenjevalne obrazce, ki postanejo sestavni del elektronske ocenitve. V ta namen je zapis o ocenjevalni
komisiji v SLR dopolnjen z naslednjim besedilom: Ocenjevalni list je v elektronski obliki. V kolikor se
ocenjevalec ne strinja z navedbami v vlogi, mora to utemeljiti s pisnim pojasnilom. V tem primeru je
pisno pojasnilo sestavni del elektronskega ocenjevalnega lista.«
Naslednja dopolnitev se nanaša na možnost izvedbe lastnega projekta LAS Drava. Območje Občin
Ruše in Lovrenca na Pohorju je bilo v tem programskem obdobju prvič vključeno v LAS. Začetna
prizadevanja preko animacije, osveščanja in promocije pristopa CLLD so sadove obrodila šele sedaj,
ko se obdobje sedanjega LAS zaključuje. V letu 2020, predvsem pa 2021 se interes za sodelovanje v
lokalnem razvoju preko LAS zelo povečuje. Vendar, če so bila prizadevanja LASa v sedanjem obdobju
usmerjena v vzpodbujanje posameznih dejavnosti in s tem nastajanju delovnih mest, bo potrebno v
prihodnjem obdobju vzpostavljati povezave, samooskrbo, krepiti odpornost območja. Za navedeno je
potreben širši interes, ki ga lahko vzpodbudimo z aktivnostmi promocije doseženih ciljev in rezultatov v
sedanjem obdobju. Zato je v spremembah SLR dana možnost, da LAS ob zaključku sedanjega obdobja
izvede lasten projekt promocije doseženih ciljev, rezultatov iz sedanjega obdobja (prikaz izvedenih
projektov). Z namenom, da bo s tem vzpostavil temelje za lokalni razvoj v prihodnjem obdobju.
Razprave ni bilo, soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi:
3.1. Upravni odbor potrjuje spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Drava in sicer:
vsebinske spremembe, ki se nanašajo na izvedbo lastnih projektov LAS Drava,
spremembo finančnega okvirja LAS iz sedanjih 1.606.800,22 EUR na 1.744.757,01 EUR;
spremembo kazalnikov za ESRR, ki so posledica spremembe sredstev,
spremembo dinamike črpanja sredstev in razdelitev sredstev po tematskih področjih za
ESRR
3.2. Upravni odbor pošilja spremembe SLR v seznanitev skupščini LAS Drava.
-

ad 4
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V skladu s pogodbo o ustanovitvi LAS mora predsednik upravnega odbora enkrat letno sklicati
skupščino. Glede na to, da ima LAS Drava 167 članov, je izvedba skupščine zaradi protikoronskih
ukrepov onemogočena.
Med pristojnostmi skupščine je potrjevanje SLR (tudi sprememb). Vendar je skupščina na seji dne
30.01.2018 sprejela sklep, s katerim pooblašča upravni odbor za sprejem sprememb SLR. Zato so
spremembe SLR s potrditvijo na upravnem odboru potrjene, mora pa upravni odbor o njih informirati
skupščino na prvi naslednji seji.
Ker se seja skupščine trenutno ne more izvesti, je predsednik predlagal upravnemu odboru sprejem
naslednjega sklepa, ki ga je upravni odbor soglasno sprejel:
4.1. Upravni odbor ugotavlja, da zaradi protikoronskih ukrepov ni možno izvesti redne
skupščine. Upravni odbor bo skupščino sklical takoj, ko bo ukrep glede zbiranja oseb preklican
oz. ko bo preklicana epidemija zaradi COVID-19.

Zapisala:
Dragomira Zelenik l.r.
14. 04. 2021

X
Dragomira Zelenik
LAS DRAVA
Podpisal: Dragomira Zelenik
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