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ZAPISNIK 

Korespondenčne seje  UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA dne 21.03.2017 

Po dogovoru s predsednikom Upravnega odbora je bila dne  21.03.2017 izvedena korespondenčna seja 

z namenom, da Upravni odbor potrdi objavo tretjega javnega poziva za projekte, ki bodo financirani iz 

regionalnih sredstev (ESRR) v naselju Selnica ob Dravi za tematsko področje C) varovanje okolja in 

ohranjanje narave. 

 

Osnovni podatki o javnem pozivu so: 

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 podukrepa »Podpora za 

izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost«  bodo podprti projekti v okviru tematskega področja: 

Varstvo okolja in ohranjanje narave . 

Sredstva za sofinanciranje je LASu dodelilo Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni 

razvoj (v nadaljevanju ESRR) 

Razpoložljiva 

sredstva za 

sofinanciranje: 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov v 

naselju Selnica ob Dravi znaša 66.808,43 EUR.  

Delež sofinanciranja znaša  80 % upravičenih stroškov. 

Sredstva za sofinanciranje projektov (javna podpora) se črpajo iz 

proračunskih postavk MGRT (za ESRR) in se nanašajo na 

sofinanciranje projektov v letih 2017 in 2018. Stopnja sofinanciranja iz 

ESRR je sestavljena iz 80% EU-dela in pripadajočega dela javnega 

nacionalnega sofinanciranja. Proračunske postavke na katerih so 

zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov v letih 2017 in 2018 

so:   

- 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU (evropski del, vzhodna 

kohezijska regija) 

- 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba (nacionalni 
del, vzhodna kohezijska regija). 

 

Višina in delež 

financiranja 

Najvišji znesek javne podpore za posamezen projekt je 40.000,00 

EUR. Najnižji znesek podpore za posamezen projekt je 5.000 EUR.  

Delež sofinanciranja znaša  80 % upravičenih stroškov. 

Kadar je vrednost posameznega projekta večja od 20.000 EUR, se 

lahko projekt izvaja v dveh fazah, s tem, da posamezni znesek za 

izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR. 

V vlogi na javni poziv mora biti zaprta finančna konstrukcija za 
celoten projekt. Kar pomeni, da  mora prijavitelj prikazati finančne 
vire za pokritje vseh stroškov projekta in k vlogi priložiti  dokazila 
ali verodostojno pojasnilo glede zagotovitve virov financiranja za 
celoten projekt. 

Objava in rok za 

vložitev predlogov 

operacij za 

sofinanciranje: 

Javni poziv bo objavljen dne 27.03.2017 

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 15.05.2017 oz. 
do porabe sredstev. 
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Upravičeno 

območje 

Naselje  Selnica ob Dravi 

Obdobje 

upravičenosti 

stroškov 

Upravičeni stroški za izvedbo projektov sofinanciranih iz ESRR so 

stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo do 31.08.2018. 

 

K vsebini javnega poziva je MGRT že dalo soglasje.  

Predlog sklepov: 

1. Upravni odbor soglaša z objavo tretjega javnega poziva 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. 

2. Javni poziva se objavi dne 27. marca 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 EUR. 

 4. Upravni odbor izjavlja: 

- da je tretji 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 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. 
 
Predsednik upravnega odbora je odločil, da se potrjevanje soglasje k objavi javnega poziva  

izvede preko korespondenčne seje. Obrazložen predlog sklepov so dne 21.03.2017 prejeli po 

elektronski pošti vsi člani upravnega odbora.  

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

korespondenčno sejo odzvali 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: na korespondenčno sejo so se odzvali člani vseh treh sektorjev, zato se 

korespondenčna seja lahko izvede, saj so imeli člani, ki so se odzvali, skupaj več kot polovico 

gasov (69 glasov). 

Povratno po elektronski pošti so glasovali: 

Ime in priimek Iz občine Število glasov 

Javni sektor 49: 

Bogdan Manfreda Lovrenc na Pohorju 11 

Tomi Prosnik Ruše 24 

Igor Štruc Selnica ob Dravi 14 

Ekonomski sektor 14 

Boris Kraner Lovrenc na Pohorju 6 

Mojca Roj Selnica ob Dravi 8 
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Socialni sektor 6: 

Jože Čučko Lovrenc na Pohorju 6 

SKUPAJ  69 

 

Odločitev članov, ki so se odzvali, je odločujoča, saj imajo skupaj 69 glasov. 

ZA predlagan sklep so glasovali člani 

Ime in priimek Število glasov 

Javni sektor 49 

Bogdan Manfreda 11 

Tomi Prosnik 24 

Igor Štruc 14 

Ekonomski sektor 14 

Boris Kraner 6 

Mojca ROJ 8 

Socialni sektor 6 

Jože Čučko 6 

SKUPAJ 69 

 

PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 

Predsednik UO je ugotovil, da so bili z 69 glasovi ZA sprejeti naslednji 

SKLEPI: 

1. Upravni odbor soglaša z objavo tretjega javnega poziva 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. 

2. Javni poziva se objavi dne 27. marca 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 EUR. 

 4. Upravni odbor izjavlja: 

- da je tretji 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 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. 
 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 

 

 


