
 

     

Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje 

 

ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 27.03.2017 

 

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: 6 

Boris Kraner 6 6              

Mihael Iljaž 12  

Mojca Roj 8  

Socialni sektor 25: 18 

Jože Čučko 6 6 

Tomaž Jurše 12 12 pooblastilo 

Simona Grušovnik 7 Opravičena, bolezen 

SKUPAJ glasov 100 73 

 

 

Seje upravnega odbora so se udeležili 5 članov, en član je dal pooblastilo za glasovanje, ena članica je 

upravičeno odsotna. Skupno število glasov: 73 

 

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 (61 glasov). 

in 

prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj s pooblastili odsotnih članov 73 glasov. 

Dnevni red: 

1. Odločitev glede prvega javnega poziva LAS Drava 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. Odločitev o objavi drugega javnega poziva LAS Drava 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 
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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. 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je znašala 156.229,70 od tega:  

- za sofinanciranje  projektov v naselju Lovrenc na Pohorju 36.566,70 EUR; 
- za sofinanciranje  projektov v naselju Ruše 77.589,68 EUR, od tega 62.920,00 EUR iz naslova 
problemskega območja; 
- za sofinanciranje  projektov v naselju Selnica ob Dravi 42.073,32 EUR, od tega 22.080,00 
EUR iz naslova problemskega območja. 
 
V dovoljenem roku, znotraj odprtega javnega poziva, sta prispeli dve vlogi.  
 
Prva, ki jo je Upravni odbor že potrdil in je že poslana v končno potrditev MGRT, je bila iz Lovrenca na 
Pohorju v vrednosti javne podpore 19.999,92 EUR. Projekt predvideva 1 delovno mesto. 
 
Druga, ki je v tem tednu na Ocenjevalni komisiji, je vloga iz Ruš v vrednosti javne podpore 34.765,79 
EUR . Projekt odpira 1,7 novega delovnega mesta. 
 
Iz Selnice ob Dravi ni bilo prijav. 
 
Stanje sredstev na tematskem področju A) nova delovna mesta, financiranih iz sredstev ESRR, je 
naslednje: 

naselje Odobrena 
sredstva v SLR 

Porabljena sredstva 
za projekte 

Neporabljena 
sredstva 

Št. novih DM 

Lovrenc na 
Pohorju 

36.566,70 19.999,92 16.566,78 1 

Ruše 77.589,68 34.765,79 42.823,89 1,7 

Selnica ob Dravi 42.073,32  42.073,32  

SKUPAJ 156.229,70 54.765,71 101.463,99 2,7 

 
Od skupaj 156.229,70 EUR je bilo iz naslova problemskega območja 85.000,00 EUR. Vseh porabljenih 

sredstev do sedaj je 54.765,71 EUR, kar pomeni, da za nova delovna mesta še niso porabljena niti vsa 

sredstva iz naslova problemskega območja. Kazalnik do konca leta 2018 za nova DM je 5 novih DM, 

manjka torej 2,3 novega DM. 

 
Po razpravi je upravni odbor soglasno s 73 glasovi sprejel naslednji sklep: 
  
Sklep: 

Upravni odbor podaljšuje objavo 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 Št. 1/2017 do 31.05.2017. 

 

Ad. 2 

 

Upravni odbor se je seznanil s predlogom objave drugega javnega poziva, financiranega iz sredstev 

EKSRP. 
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 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 pod ukrepa »Podpora za 

izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost«  bodo podprti projekti v okviru tematskega področja:  

➢ A) ustvarjanje delovnih mest 

➢ B) razvoj osnovnih storitev 

➢ D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 

skupin 

Sredstva za sofinanciranje je LASu dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), v okviru Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) 
 

Razpoložljiva sredstva 

za sofinanciranje: 

 Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 

378.932,10 EUR od tega:  

 

➢ za tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest skupaj 

120.493,30 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v Občini Lovrenc na Pohorju 28.202,33 

EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 59.841,61 EUR, od tega 

41.546,61 EUR iz naslova problemskega območja; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Selnica ob Dravi 32.449,36 

EUR, od tega 32.449,36 EUR iz naslova problemskega območja. 

 

➢ Za tematsko področje B) razvoj osnovnih storitev skupaj 

195.288,80 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v Občini Lovrenc na Pohorju 31.297,00 

EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 106.332,53 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Selnica ob Dravi 57.659,27 

EUR. 

 

➢ Za tematsko področje D) večja vključenost mladih, žensk in 

drugih ranljivih skupin skupaj 63.150,00 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v Občini Lovrenc na Pohorju 14.780,71 

EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 31.362,73 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Selnica ob Dravi 17.006,56 

EUR. 

Delež sofinanciranja znaša  85 % upravičenih stroškov. 
 

Objava in rok za 

vložitev predlogov 

operacij za 

sofinanciranje: 

Javni poziv se objavi dne 29.03.2017 

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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Obdobje upravičenosti 

stroškov 

Upravičeni stroški za izvedbo projektov sofinanciranih so stroški, ki so 

nastali od prejema odločbe Agencije RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) o odobritvi projekta 

za financiranje. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost (v nadaljevanju: Uredba CLLD) so upravičeni tudi splošni 

stroški, nastali po 1.1.2014.  

Projekti morajo biti zaključeni  do 31.08.2018. 

 

Po razpravi je upravni odbor soglasno s 73. glasovi sprejel naslednji 

 

sklep: 

1. Upravni odbor soglaša z objavo drugega javnega poziva 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. 

2. Javni poziv se objavi dne 29.03. 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 2.000 EUR. 

4. Upravni odbor zahteva, da: 

➢ projekti, ki bodo financirani iz sredstev tematskega področja A) ustvarjanje delovnih mest  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. 

➢ Projekti, ki bodo financirani iz sredstev tematskega področja B) razvoj osnovnih storitev ali  D) 

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, katerih vrednost sofinanciranja bo 

večja od 20.000,00 EUR, morajo odpirati novo delovno mesto ob smiselni uporabi prejšnjega 

odstavka ali biti partnerski projekti.  

➢ Projekti na območju Občine Ruše in Občine Senica ob Dravi, ki bodo financirani iz  dodatnih 

sredstev iz naslova problemskega območja, morajo odpirati nova delovna mesta ne glede na 

višino javne podpore.  
 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 


