ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 17.05.2017
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Seje upravnega odbora se je udeležilo 5 članov, en član je dal pooblastilo za glasovanje, ena članica je
upravičeno odsotna. Skupno število glasov prisotnih članov: 55.
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 treh sektorjev, ki imajo
skupaj več kot polovico gasov (55 glasov).
in
prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj s pooblastili odsotnih članov 69 glasov.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Informacija o prijavah na javne pozive LAS Drava
Dogovor o članstvu LAS Drava v DRSP (Društvo za razvoj slovenskega podeželja)
Informacija o javnem pozivu za financiranje medlasovskih projektov
Potrjevanje projekta Bio zastirka iz konoplje in volne, prijavitelj SOVEN d.o.o.
Potrjevanje projekta ADAPTACIJA MANSARDE LOVSKEGA DOMA LOVSKE DRUŽINE
PUŠČAVA, prijavitelj LD Puščava .
6. Razno

Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje

Ad.1
Uvodno obrazložitev je podala D. Zelenik.
A.
Najprej je predstavila stanje prijav in porabe sredstev po javnem pozivu št. 1, 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.
Stanje na dan 17.05.2017 je naslednje:
Razpisana sredstva: 156.229,70 EUR, vrednost prijavljenih projektov 74.139,48 EUR, neporabljena
sredstva 82.090,22 EUR, vse razvidno v spodnji tabeli:
občina

razpisana sredstva

Lovrenc/Pohorju

16.566,78
19.999,92

77.589,68
Elektro belanca

Selnica ob Dravi

42.650,12
34.939,56

42.073,32

Bio zastirka
skupaj

ostanek sredstva na dan
15.05.2017

36.566,70

Paliativna oskrba
Ruše

odobrena
sredstva/projekt

22.873,32
19.200,00

156.229,70

74.139,48

82.090,22

Doseženi kazalniki: 3,7 novih delovnih mest (plan 2018: 5 novih delovnih mest).
Javni poziv je odprt do 31.05.2017.
B.
Nato je D. Zelenik predstavila stanje prijav in porabe sredstev po javnem pozivu št. 2, JAVNI POZIV 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
D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Št. 2/2017
Razpisana sredstva 378.932,10 EUR, vrednost prijavljenih projektov
neporabljena sredstva 170.333,43 EUR, vse razvidno iz spodnje tabele:
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OBČINA/projekt

TEMATSKO PODROČJE
A delovna
mesta/razpisano

Lovrenc na Pohorju

A delovna
mesta /
projekt

28.202,33

B osnovne
storitve /
razpisano

B osnovne
storitve /
projekt

31.297,00

Adaptacija mansarde lovskega doma

13.882,24

Nabava lesnopred. strojev

5.610,00
0,00

31.297,00
106.332,53

31.297,00

29.833,13

10.150,00

30.008,48

9.990,52
16.373,27

1.317,76
14.780,71
31.362,73

Ne osamljen starostnik in samozavestna
mamica z dojenčkom do 1. leta starosti

Selnica ob Dravi

74.280,04

36.525,28

197.536,87

90.790,23

107.115,19

43.017,92

378.932,10

170.333,43

6.457,76

4.299,64
59.841,61
32.449,36

59.841,61

106.332,53
57.659,27

Apartmajsko naselje Toplak
Jabolčno vino
Z LESENO ŽLICO
Srce v dlaneh- Drava, Pohorje, Kozjak, k
nam se vrne vsak
Skupaj Selnica
SKUPAJ LAS

Neporabljena
sredstva na
dan
17.05.2017

6.091,60

ZDRAVO Z NARAVO
Skupaj Ruše

SKUPAJ
razpisano

5.140,00

11.804,76

28.202,33
59.841,61

D ranljive
skupine /
projekt

14.780,71

Plezalna stena
SKUPAJ OBČINA LOVRENC
Ruše
FAMILY FUN TIME
Obnova kulturnega spomenika-Koča
Šumik
Vernik - Šauperl

D ranljive
skupine /
razpisano

36.513,79

31.362,73
17.006,56

10.391,24

17.513,04
18.371,11
21.775,12

32.449,36
120.493,30

Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost

0,00
59.841,61

57.659,27
195.288,80

57.659,27
125.470,06
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17.006,56
63.150,00

6.438,00
6.438,00
23.287,00

Z izvedbo vseh v tabeli navedenih projektov bodo doseženi kazalniki:
- Nova delovna mesta 4 (plan 10)
- Število projektov : 12 (plan 7)
- Delež sredstev po SLR: 37,40 % (plan 30%)
- Število tematskih partnerstev: 5 (plan 3)
- Število novih storitev: 8 (plan 1)
Rok za prijavo na javni poziv: 15.05.2017
C.
D. Zelenik je nato predstavila še stanje po javnem pozivu št. 3, JAVNI POZIV za izbor projektov za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naselju
Selnica ob Dravi, Tematsko področje C) Varstvo okolja in ohranjanje narave Št. 3/2017
Razpisana sredstva 66.808,43 EUR. EUR, vrednost prijavljenih projektov 19.907,20 EUR,
neporabljena sredstva 46.901,23 EUR, vse razvidno iz spodnje tabele:

Občina/ projekt
Selnica ob Dravi

razpisana sredstva
66.808,43

odobrena
sredstva/projekt

Tematska Kolesarska pot

19.907,20

Neporabljena
sredstva na dan
17.05.2017
46.901,23

Rok za prijavo na javni poziv: 15.05.2017
Sledila je razprava, v kateri je upravni odbor ugotovil, da je koriščenje sredstev in doseganje rezultatov
skladno s cilji in kazalniki, zapisanimi v SLR. Odstopanje je opazno samo pri doseganju kazalnika število
novih delovnih mest pri skladu EKSRP.
Po razpravi je upravni odbor soglasno z 69 glasovi sprejel naslednji sklep:
Sklep 1.1.:
Upravni odbor podaljšuje rok za prijavo projektov na JAVNI POZIV 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 D) večja vključenost
mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Št. 2/2017 do 30.06.2017.
Sklep1.2.:
Upravni odbor podaljšuje rok za prijavo na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naselju Selnica ob
Dravi, Tematsko področje C) Varstvo okolja in ohranjanje narave Št. 3/2017 do 31.05.2017.

Ad. 2
V Sloveniji deluje 38 LASov. Zaradi skupnega nastopanja so ustanovili Društvo za razvoj slovenskega
podeželja (DRSPN), vanj je včlanjenih 30 LASov. Pogoj za včlanitev je ustrezen sklep upravnega odbora
in plačilo članarine (500,00 EUR/letno). Predsednik LAS Drava, g. Tomi Prosnik, je predlagal, da bi se
v društvo včlanila tudi LAS Drava. Predstavil je tudi prednosti, ki jih imajo včlanjeni LASi.
Upravni odbor je soglasno z 69 glasovi sprejel sklep:
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Sklep
Upravni odbor soglaša, da se LAS Drava včlani v DRSP. Soglaša tudi s plačilom članarine iz
sredstev pripravljalne podpore. Za vse aktivnosti včlanitve pooblašča vodilnega partnerja.

Ad. 3
Predsednik LASa, g. Tomi Prosnik, je člane upravnega odbora seznanil z javnim pozivom za prijavo
projektov sodelovanja med LASi oz. skupnih projektov LASov. Javni poziv je razpisalo MKGP. Predlagal
je, da bi tudi LAS Drava začel s pripravami na iskanje partnerjev za skupni projekt, za začetek bi povabili
k sodelovanju sosednje LASe. Predlagal je, da naj do naslednjega sestanka tudi ostali člani upravnega
odbora razmislijo o možnih temah in področjih sodelovanja z drugimi LASi..
Ad. 4
Predstavnik ocenjevalne komisije, ki je ocenjevala projekt Bio zastirka iz konoplje in volne, g. David
Kranjc, je podal kratko predstavitev projekta.
Podjetje SOVEN d.o.o. je v dovoljenem roku dne 14.04.2017 poslalo vlogo za sofinanciranje projekta
Bio zastirka iz konoplje in volne na 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
Vloga je bila:
-

administrativno pregledana ( pravočasnost, pravilni obrazec, priložene priloge in dokazila,
ovojnica); nepravilnosti in pomanjkljivosti ni bilo ;
preverjane so bila merila za upravičenost vloge- izločitvena merila (ali je vloga v skladu z
zahtevami javnega poziva in SLR); ugotovitev ocenjevalne komisije: vloga je upravičena
vloga je bila ocenjena s povprečno oceno 56,33 točk (minimalni prag za odobritev je 50 točk).

Vloga je dosegla 56,33 točk posledično je upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS
Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 16.05.2017 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu
odboru LAS Drava, da projekt Bio zastirka iz konoplje in volne potrdi za sofinanciranje.
Člani upravnega odbora so soglasno z 69 glasovi sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
1. Upravni odbor potrjuje projekt Bio zastirka iz konoplje in volne, katerega prijavitelj je SOVEN
d.o.o., MARIBORSKA CESTA 48,2352 SELNICA OB DRAVI za sofinanciranje iz projektnih sredstev
LAS Drava največ do višine 19.200,00 EUR.
2. Prijavitelj projekta mora v 8. dneh po prejemu pisnega odpravka tega sklepa podpisati pogodbo o
medsebojnih pravicah in obveznosti z LAS DRAVA. Za skrbnika te pogodbe s strani LAS je imenovan
vodilni partner LAS Drava.
Ad.5
Predsednica ocenjevalne komisije, ki je ocenjevala projekt Adaptacija mansarde lovskega doma
Lovske družine Puščava, ga. Vesna Glavendekić, je podala kratko predstavitev projekta.
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Lovska družina Puščava je v dovoljenem roku dne 13.04.2017 poslalo vlogo za sofinanciranje projekta
Adaptacija mansarde lovskega doma Lovske družine Puščava na JAVNI POZIV 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 D) večja vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin Št. 2/2017
Vloga je bila:
-

administrativno pregledana ( pravočasnost, pravilni obrazec, priložene priloge in dokazila,
ovojnica); nepravilnosti in pomanjkljivosti ni bilo ;
preverjane so bila merila za upravičenost vloge- izločitvena merila (ali je vloga v skladu z
zahtevami javnega poziva in SLR); ugotovitev ocenjevalne komisije: vloga je upravičena
vloga je bila ocenjena s povprečno oceno 52,67 točk (minimalni prag za odobritev je 50 točk).

Vloga je dosegla 52,67 točk, posledično je upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS
Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 15.05.2017 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu
odboru LAS Drava, da projekt Adaptacija mansarde lovskega doma Lovske družine Puščava potrdi
za sofinanciranje.
Člani upravnega odbora so soglasno z 69 glasovi sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
1. Upravni odbor potrjuje projekt Adaptacija mansarde lovskega doma Lovske družine Puščava,
katerega prijavitelj je LOVSKA DRUŽINA PUŠČAVA, RDEČI BREG 2D, 2344 LOVRENC NA
POHORJU za sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava največ do višine 16.944,76 EUR.
2. Prijavitelj projekta mora v 8. dneh po prejemu pisnega odpravka tega sklepa podpisati pogodbo o
medsebojnih pravicah in obveznosti z LAS DRAVA. Za skrbnika te pogodbe s strani LAS je imenovan
vodilni partner LAS Drava.
Ad. 6
6.1.
V Občini Selnica ob Dravi je prijavitelj, kmetija z dopolnilno dejavnostjo, ki bi prijavil projekt na temo
pridelava jabolčnega vina. To bi naj postal nov produkt na Jabolčni poti.
Pridelava jabolčnega vina spada pod kategorijo predelava kmetijskih proizvodov. Za takšne projekte je
v Uredbi CLLD zapisano, da jih smejo prijaviti najmanj trije partnerji, ki v projektu izkažejo med drugim
tudi javni interes.
Prijavitelj projekta je k partnerskemu sodelovanju povabil KGZ Maribor in Občino Selnica ob Dravi.
Sam prijavitelj bi tekom projekta pridelal prvo količino jabolčnega vina pod kontrolo in svetovanjem KGZ.
Bil bi »pilotni primer pridelovalca jabolčnega vina na Jabolčni poti«.
Partner KGZ Maribor bi naj tekom projekta izdelal tehnološko navodilo za pridelavo jabolčnega vina, ki
bi bilo dano v uporabo vsem potencialnim pridelovalcem jabolčnega vina na območju LAS Drava, prav
tako bi vsi, ki bi izrazili interes, imeli možnost kontrolirane spremljave pridelave vina v prvem letu (tekom
trajanja projekta).
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Občini Selnice ob Dravi pa je v interesu, da dobi Jabolčna pot daljnosežne marketinške usmeritve, ki bi
bile podlaga za občinsko podporo potencialnim ponudnikom na tej poti. Občina je predvidevala, da bo
marketinški načrt izdelan tekom projekta, ki ga je nameraval prijaviti JZ Arnolda Tovornika, vendar ga
ne bo. Zato je predlagala, da bi postala tretji partner v projektu Jabolčno vino in bi tekom projekta
pripravila marketinški načrt. Vendar slednje, da bi bila občina partner, ni izvedljivo, ker je predpogoj za
občinsko sodelovanje v projektu ta, da ima občina projekt zapisan v proračunu. Tega pa Občina Senica
ob Dravi v letošnjem letu nima. Zato predlaga, da bi namesto občine vstopil v projekt kot partner
LAS, kar v skladu s SLR sme, s projektno aktivnostjo : izdelava marketinškega načrta za Jabolčno pot,
s tem, da bi vsi stroški tega projekta v bremenili sredstva, ki jih ima v LASU Občina Selnica ob Dravi.
S tem, ko bi vstopil LAS kot partner v projekt, bi bil dan velik poudarek javnemu interesu, saj vse, kar
nastane kot rezultat LASa, mora biti javno dostopno vsem zainteresiranim.
Člani upravnega odbora so soglasno z 69 glasovi sprejeli naslednji sklep:
Sklep:
Upravni odbor soglaša, da vstopi kot partner v projekt jabolčno vino. Sredstva za izvedbo tega
projekta v celoti bremenijo sredstva, ki jih ima v LASu Občina Selnica ob Dravi.
6.2.
Nadalje je upravni odbor razpravljal tudi o možnosti plačila članom organov LAS za udeležbo na sejah
oziroma za njihovo delo. Upravni odbor je upošteval, da stroški sejnin v skladu z Uredbo CLLD niso
upravičljivi stroški in da so vsi člani organov, ki so sprejeli funkcijo oz. imenovanje, to storili prostovoljno.
Tudi v Pogodbi o ustanovitvi LAS Drava je zapisano, da člani organov za svoje delo ne morejo zahtevati
plačila. Zato je upravni odbor zavzel stališče, da se glede plačila za članom organov LAS Drava spoštuje
določilo v Pogodbi o ustanovitvi LAS Drava.
6.3.
Naslednja seja upravnega odbora v prvem tednu v juniju.
Zapisala:
Dragomira Zelenik, l.r.
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