ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 14.02.2017
Prisotni člani:
Ime in priimek
Javni sektor
Bogdan Manfreda

Število glasov
49:
11

PRISOTNI ČLANI
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Tomi Prosnik
Igor Štruc
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Boris Kraner
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Mihael Iljaž

12
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opravičilo
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6
opravičen,
dano pooblastilo
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pooblastilo

Mojca Roj
Socialni sektor
Jože Čučko
Tomaž Jurše
Simona Grušovnik
SKUPAJ glasov
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7
100

18
6
12
Opravičena, bolezen
71

Seje upravnega odbora so se udeležili 4 člani, dva člana sta dala pooblastilo za glasovanje, ena članica
je upravičeno odsotna. Skupno število glasov: 71.
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 dveh sektorjev (javni in
socialni), ki imajo skupaj več kot polovico gasov (53 glasov).
in
prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj s pooblastili odsotnih članov 71 glasov.
Dnevni red:
1. Imenovanje ocenjevalne komisije za ocenitev vlog prispelih 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
2. Dopolnitve JAVNIEGA 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 Št. 1/2017
3. Smernice za pripravo drugega javnega poziva
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Ad.1
Dne 25. januarja 2017 je bil objavljen 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.
Prijave, ki bodo prispele na ta javni poziv, bo morala oceniti ocenjevalna komisija. V skladu s Strategijo
lokalnega razvoja LAS Drava vsako prijavo ocenijo trije člani ocenjevalne komisije. Člane ocenjevalne
komisije imenuje upravni odbor s tem, da pri imenovanju pazi na konflikt interesov.
Upravnemu odboru je v zvezi z imenovanjem članov ocenjevalne komisije soglasno, z vsemi prisotnimi
glasovi, skupaj 71 glasovi, sprejel naslednji
Sklep:
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
Štefka KAMNIK; članica
Marija FABRICI ZAFOŠNIK, članica
David KRANJC, nadomestni član
3. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine RUŠE, upravni odbor imenuje ocenjevalno
komisijo v sestavi:
Marica PRAZNIK, predsednica
Jasna ŠTEGER, članica
Janko STOJKOVIČ, član
Janez URBAS, nadomestni član.
Ad. 2
Prvi javni poziv, ki je bil objavljen 25.01.2017, bo financiran iz ESRR. Skrbnik sklada ESRR je MGRT,
ki zahteva, da morajo biti vsi javni pozivi, ki jih objavljajo LASI, še pred objavo pregledani s strani MGRT.
MGRT je zahtevalo, da se besedilo prvega javnega poziva dopolni z naslednjim besedilo:
» - v preambuli javnega poziva se doda naslednje besedilo:
»Uredbe 1407/2013/EU proglašene s Programom izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, objavljeno na spletni strani MGRT (št. Sheme: M0012399245-2015)«
- v poglavju III. CILJNE SKUPINE, UPRAVIČENI PRIJAVITELJI IN PARTNERJI se doda prvi
odstavek, ki glasi:

Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje

Ciljne skupine tega javnega poziva so: podjetniki posamezniki, pravne osebe javnega in zasebnega
prava, mladi (osipniki, odvisniki, mladoletni prestopniki, otroci in mladostniki iz družin, v katerih je
prisotno nasilje itd.) in druge ranljive skupine (ženske žrtve nasilja, migrantke, pripadnice etničnih
manjšin itd.), dolgotrajno brezposelne osebe, starejši, nevladne organizacije, interesna ali druga
združenja na lokalni ravni, lokalne ali teritorialne iniciative.«
Upravni odbor je brez razprave soglašal s predlaganimi dopolnitvami in nato soglasno, z vsemi 71
prisotnimi glasovi sprejel sklep:
1. Upravni odbor soglaša z dopolnitve javnega poziva, ki jih je predlagalo Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo in zahteva, da se dopolnitve objavijo na enak način, kot sam poziv
2. Upravi odbor sprejema izjavo:
 da je JAVNI POZIV (z vsemi dopolnitvami) 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.
 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.

Ad. 3
Upravni odbor je razpravljal o pogojih objave drugega javnega poziva, ki bo financiran iz sklada EKSRP.
Upravni odbor je zadolžil vodilnega partnerja, da pripravi osnutek besedila javnega poziva, pri čemer
naj upošteva do sedaj znane izkazane interese za prijavo projektov
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