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POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE  LAS DRAVA NA DAN 16.06.2017 

Strategija lokalnega razvoja LAS Drava (SLR) predvideva financiranje projektov, ki se izvajajo na 

območju  LAS Drava, to je na območju občin: Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Projekti se 

morajo nanašati na vsaj eno od štirih tematska področij: 

- A) ustvarjanje delovnih mest 

- B) osnovne storitve na podeželju 

- C) varstvo okolja in ohranjanje narave 

- D) ranljive skupine. 

Skupna vrednost sredstev, ki jih bo LAS Drava namenila za izvedbo projektov, je 1.015.899,65 EUR. 

To so sredstva, ki se koristijo iz dveh evropskih skladov: EKSRP in ESRR.  

 

V začetku leta 2017 je LAS Drava objavila tri javne pozive za sofinanciranje projektov, ki se morajo 

izvajati na območju občin Lovrenc na Pohorju, Ruše ali Selnica ob Drvi ali v naseljih Lovrenc na Pohorju, 

Ruše ali Selnica ob Dravi, odvisno od tega, iz katerega evropskega sklada bo projekt financiran..  

 

Rok za prijavo na prvi  javni poziv za A) ustvarjanje delovnih mest v naseljih Ruše, Lovrenc na Pohorju 
in Selnica ob Dravi, financiran iz sklada ESRR,  je že potekel. Poziv je zaprt.  Skupaj so bila  razpisana 
sredstva: 156.229,70 EUR. Na poziv so prispeli štirje projekti v skupni vrednosti  109.176,33 EUR. 
Neporabljenih je ostalo 47.053,37 EUR. Od tega 16.566,78 EUR za projekte v Občini Lovrenc na 
Pohorju, 7.613,27 EUR za projekte v Občini Ruše in 22.873,32 EUR v Občini Selnica ob Dravi. 
 

Rok za prijavo na drugi 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  je 
30.06.2017. Javni poziv je še odprt. Skupna višina razpisanih sredstev je  378.932,10 EUR. Do 15. junija 
2017 je prispelo 12 vlog v skupni vrednosti 208.113,74 EUR. Neporabljenih sredstev je še 170.818,36 
EUR. Od tega 36.525,28 EUR za projekte v Občini Lovrenc na Pohorju, 91.275,16 EUR za projekte v 
Občini Ruše in 43.017,92 EUR za projekte v Občini Selnica ob Dravi. 
 

Rok za prijavo projektov na 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 je bil do 31.05.2017. Poziv je zaprt. Skupna višina razpisanih 

sredstev je  66.808,43 EUR. Na poziv sta prispela dva projekta v skupni vrednosti 47.667,20 EUR. 

Neporabljenih sredstev je ostalo 19.141,23 EUR. 

Od skupaj 1.015.899,65 EUR, kolikor lahko LAS Drava nameni za izvajanje projektov,  je LAS 

Drava za projekte, ki so prispeli na tri javne poziva, že namenila 364.957,27 EUR. Na razpolago je 

še 650.942,38 EUR.   
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Stanje in poraba sredstev LAS DRAVA, po občinah,  na dan 15.06.2017: 
 

občina 
 

sklad EKSRP sklad ESRR 

Lovrenc 
na 
Pohorju 

 tematsko 
področje/sredstv
a 

A                           
del. mesta 

B                           
osnovne 
storitve 

C                 
varstvo 
okolja 

D                 
ranljive 
skupine 

A                           
del. mesta 

C                 
varstvo 
okolja 

D                 
ranljive 
skupine 

skupaj 

odobreno po SLR 28.202,33 50.112,73 37.449,16 14.780,71 36.566,70 58.064,43 12.602,64 237.778,70 

porabljeno 0,00 31.297,00 0,00 6.457,76 19.999,92 0,00 0,00 57.754,68 

še neporabljeno 28.202,33 18.815,73 37.449,16 8.322,95 16.566,78 58.064,43 12.602,64 180.024,02           

občina 
 

sklad EKSRP sklad ESRR 
 

Ruše 

 tematsko 
področje/sredstv
a 

A                           
del. mesta 

B                           
osnovne 
storitve 

C                 
varstvo 
okolja 

D                 
ranljive 
skupine 

A                           
del. mesta 

C                 
varstvo 
okolja 

D                 
ranljive 
skupine 

skupaj 

odobreno po SLR 59.841,61 106.332,53 79.462,15 31.362,73 77.589,68 123.205,01 26.741,13 504.534,84 

porabljeno 59.841,61 36.028,86 0,00 10.391,24 69.976,41 0,00 0,00 176.238,12 

še neporabljeno 0,00 70.303,67 79.462,15 20.971,49 7.613,27 123.205,01 26.741,13 328.296,72           

občina sredstva sklad 
EKSRP 

   
sklad 
ESRR 

   

Selnica 
ob Dravi 

 
A                           

del. mesta 
B                           

osnovne 
storitve 

C                 
varstvo 
okolja 

D                 
ranljive 
skupine 

A                           
del. mesta 

C                 
varstvo 
okolja 

D                 
ranljive 
skupine 

skupaj 

odobreno po SLR 32.449,36 57.659,27 43.088,68 17.006,56 42.073,32 66.808,43 14.500,49 273.586,11 

porabljeno 0,00 57.659,27 0,00 6.438,00 19.200,00 47.667,20 0,00 130.964,47 

še neporabljeno 32.449,36 0,00 43.088,68 10.568,56 22.873,32 19.141,23 14.500,49 142.621,64 
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Odobritev projektov je odvisna od tega, kako so projekti usklajeni s SLR in v kolikšni meri  prispevajo k 

doseganju kazalnikov, ki jih mora LAS doseči do konca leta 2018 oz. 2023. Projekti, ki so že prispeli na 

javne pozive LAS Drava, skoraj v celoti dosegajo kazalnike, ki jih mora LAS Drava doseči do konca leta 

2018. 

 

Pregled doseganja kazalnikov 

Mejnik/kazalnik ZA SKLAD EKSRP 
Mejnik na dan 
31. 12. 2018 

doseženo 15.06.2017 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 10 3 

Število zaključenih operacij v primerjavi z 
odobrenimi operacijami 

7 12 prijavljenih operacij 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi 
operacije primerjavi z določenim finančnim 
okvirjem 

30% 37,40% 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi 
sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 

30%  

Število tematskih partnerstev 3 4 

Število novih proizvodov in storitev 1 8 

 

Mejnik/kazalnik ZA SKLAD ESRR 
Mejnik na dan 
31. 12. 2018 

doseženo 31.05.2017 

Število novo ustvarjenih delovnih mest v urbanih 
naseljih 

5 5,7 

Število zaključenih operacij v primerjavi z 
odobrenimi operacijami 

8 6 prijavljenih operacij 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi 
operacije primerjavi z določenim finančnim 
okvirjem 

30% 34,23% 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi 
sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 

30% 
 

Število tematskih partnerstev v urbanih naseljih 3 3 

Število deležnikov vključenih v izvajanje projektov 10 30 

 

Datum: 16.06.2017 

 

Pripravil vodilni partner: 

EGIDA, PE LAS Drava Ruše 


