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ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 23.01.2017 

 

Prisotni člani: 

 

Ime in priimek Število glasov PRISOTNI ČLANI 

Javni sektor 49: 49 

Bogdan Manfreda 11 11 

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14 14 

Ekonomski sektor 26: 26 

Boris Kraner 6 6              pooblastilo 

Mihael Iljaž 12 12            pooblastilo 

Mojca Roj 8 8 

Socialni sektor 25: 18 

Jože Čučko 6 6 

Tomaž Jurše 12 12 

Simona Grušovnik 7 Opravičena, bolezen 

SKUPAJ glasov 100 93 

 

 

Seje upravnega odbora se je udeležilo 6 članov, dva člana sta dala pooblastilo za glasovanje, ena 

članica je upravičeno odsotna. Skupno število glasov: 93. 

 

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

seji prisotni  člani vsaj dveh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh glasov 

in 

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

ki imajo skupaj več kot 50 % vseh glasov. 

Ugotovitev: seja upravnega odbora se lahko izvede, saj so prisotni člani vseh treh sektorjev, ki 

imajo skupaj več kot polovico gasov 

in 

prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 93 glasov. 

Dnevni red: 

1. Potrditev objave 1. javnega poziva za financiranje projektov LAS 
 

 Ad.1 

 

Dragomira Zelenik je prisotne seznanila z osnutkom javnega poziva za financiranje projektov LAS. 

Besedilo je bilo dne 13.01.2017 poslano v pregled na MGRT.  

MGRT je pregledalo besedilo javnega poziva in podalo nekaj pripomb in predlogov. Vse pripombe so v 

zadnjem besedili javnega poziva upoštevane.  

Med drugim je MGRT zahtevalo tudi izjavo organa, ki potrjuje javne pozive, t.j. upravnega odbora, v 

naslednji vsebini:« 

»1.  da je JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 

LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, 
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Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest ,Št. 1/2017 in vsebina razpisne dokumentacije 

za  izbor projektov pripravljena  tako, da je pričakovati uspešen javni poziv. 

 

2. Upravni odbor tudi izjavlja, da so prijaviteljem na voljo vse informacije, v katerih so navedeni pogoji 

za podporo za posamezen projekt, vključno s posebnimi zahtevami za izdelke ali storitve, ki se 

zagotovijo v okviru projekta s finančnim načrtom in rokom izvedbe.« 

 

Osnovne značilnosti javnega poziva so  navedene v gradivu, ki so ga člani prejeli skupaj z vabilom na 

to sejo. 

 

V razpravi, ki je sledila uvodni pojasnitvi javnega poziva, je upravni odbor razpravljal o tem: 

- da bi bilo potrebno o javnem pozivu informirati čim širšo javnost, zato upravni odbor predlaga, da naj 

o javnem pozivu župani obvestijo občinski svet na prvi naslednji seji; da naj obvestilo o javnem pozivu 

objavijo lokalni mediji (tam, kjer je to relevantno glede na to, da izhajajo trimesečno), da se naj o tem 

obvesti Radio Slovenske gorice in drugi lokalni mediji (BKTV, spletni informatorji ipd.) 

- da bi vezali  število novih delovnih mest na višino financiranja projektov, zato je bil dan predlog, da naj 

bo eno novo delovno mesto vezano na znesek 20.000 EUR javne podpore, projekti z višjo javno podporo 

pa naj bodo ali partnerski ali naj odpirajo eno novo delovno mesto plus še eno delovno mesto v 

sorazmernem obsegu dela (za 30.000 EUR 1,5 DM). 

 

Po razpravi so bili soglasno, z vsemi 93 glasovi, sprejeti naslednji sklepi: 

 

1. Upravni odbor soglaša z objavo prvega javnega poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše 

in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest. 

2. Javni poziva se objavi dne 25.januarja 2017 na spletni strani LAS Drava in na spletnih straneh občin 

Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. 

3. Upravni odbor soglaša, da je najvišji znesek javne podpore po tem javnem razpisu 40.000,00 EUR, 

najnižji pa 5.000,00 EUR . 

 

4. Upravni odbor zahteva, da se v javnem pozivu upošteva sorazmerje med dodeljenimi sredstvi in 

številom novih delovnih mest. Zato se naj v besedilo javnega poziva zapiše zahteva:  »Projekti, ki bodo 

financirani iz tega javnega poziva, morajo odpirati novo delovno mesto in sicer: 

- projekti z javno podporo do 20.000 EUR morajo odpirati 1 delovno mesto; 

- projekti z javno podporo od 20.000,01 EUR do 40.000,00 EUR morajo odpirati 1 delovno mesto 

plus sorazmeren del drugega novega delovnega mesta (sorazmerje se ugotavlja v odvisnosti 

od javne podpore nad 20.000 EUR, npr. javna podpora 30.000,00 EUR pomeni 50% del oz. ½ 

drugega delovnega mesta t.j. delovno mesto s polovičnim delovnim časom) ali biti partnerski 

projekti in odpirati 1 novo delovno mesto.« 

5. Upravni odbor sprejema naslednjo izjavo:  

»1.  da je JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 

LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, 

Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest ,Št. 1/2017 in vsebina razpisne dokumentacije 

za  izbor projektov pripravljena  tako, da je pričakovati uspešen javni poziv. 

 

2. Upravni odbor tudi izjavlja, da so prijaviteljem na voljo vse informacije, v katerih so navedeni pogoji 

za podporo za posamezen projekt, vključno s posebnimi zahtevami za izdelke ali storitve, ki se 

zagotovijo v okviru projekta s finančnim načrtom in rokom izvedbe.« 
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Upravni odbor pooblašča za podpis te izjave predsednika UO LAS DRAVA. 

 

6. Naslednja seja upravnega odbora bo v torek, 14. februarja 2017, ob 16. uri . Kraj seje bo določen 

naknadno. Na tej seji bo upravni odbor imenoval ocenjevalno komisijo za ocenjevanje projektov, ki bodo 

prispeli na prvi javni poziv. 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 


