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SPREMEMBA USTANOVNE POGODBE 

 

1. 

Spremembe ustanovne pogodbe se nanašajo na ugotovitev nadzora KO CLLD z dne 24.02.2020 

V ponedeljek, 24. 02.2020 so predstavniki sklada EKSRP in ESRR opravili nadzor nad delovanjem 

LAS Drava. Pregledali so akte LASa, preverili pravilnost izbirnih postopkov in delo organov LAS. 

Ugotovitve, o katerih mora odločiti skupščina, so sledeče: 

 

A. ustanovna pogodba: 

❖ V 23. členu je določeno, da  morajo biti na seji upravnega odbora prisotni vsaj člani dveh 

sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh glasov. 

Mnenje nadzora je bilo, da je v skladu z določbo 34(3)b člena Uredbe 1303/2013/EU  potrebno 

zagotoviti udeležbo vseh treh sektorjev. Zato je potrebno spremeniti prvi odstavek 23. člena 

Ustanovne pogodbe tako, da spremenjen glasi: 

23. člen 

Upravni odbor deluje na sejah. Na seji morajo biti prisotni vsaj člani dveh sektorjev člani vseh treh 

sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh glasov. 

 

 

❖ v 24. členu je določeno, da imajo člani naslednje število glasov:  

➢ Javni sektor ima skupaj 49 % glasov 

➢ Ekonomski sektor ima skupaj 26 % glasov  

➢ Socialni sektor ima skupaj 25 % glasov. 

Takšna razdelitev glasov ni napačna, povzroča pa veliko težav pri potrjevanju projektov, ker je 

potrebo upoštevati zahtevo EU, da so projekti potrjeni, če v večini zanj glasujejo člani, ki niso iz 

javnega sektorja. Zato nadzorni organ predlaga, da se razdelitev glasov spremeni tako, da imajo 

vsak član upravnega odbora po en glas, torej ima upravni odbor skupaj 9 glasov.  

 

V skladu s tem predlogom se spremeni  24. člen ustanovne pogodbe tako, da spremenjen glasi: 

» 24. člen 

Upravni odbor odloča s sklepom, z večino glasov vseh članov. Odločitev je sprejeta, če so zanjo 

glasovali člani, ki imajo skupaj več kot 50 % vseh prisotnih glasov. 

Javni sektor ima skupaj 49 % 3 glasove 

Ekonomski sektor ima skupaj  26% 3 glasove.  

Socialni sektor ima skupaj 25% 3 glasove. 

Podrobna razdelitev glasov predstavnikov posameznega sektorja iz posameznih območij LAS je: 

Iz območja: Število glasov javni 

sektor 

Število glasov 

ekonomski sektor 

Število glasov 

socialni sektor 

Občine Ruše 24%  1 12% 1 12% 1 

Občine Selnica ob Dravi 14%  1 8% 1 7%  1 

Občine Lovrenc na Pohorju 11%  1 6 1 6%  1 

SKUPAJ 49% 3  26% 3 25% 3 

 
❖ v 25. členu so navedene pristojnosti upravnega odbora.  

V četrti alinei je navedeno, da upravni odbor objavlja javne poziva. Dejansko jih je objavlja, 
ampak jih potrjuje. Objavlja jih vodilni partner. Zato nadzor KO CLLD predlaga, da se četrta 
alinea 25. člena spremeni tako, da spremenjena glasi: 
» -v imenu LAS objavlja  potrjuje javne pozive za financiranje projektov ter po potrebi tudi druge 
javne  pozive/razpise,« 
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V peti alinei je navedeno, da upravni odbor izbira projekte, dejansko jih potrjuje. Zato se 
besedilo pete alinei spremeni tako, da glasi: 
- na podlagi ocenitve ocenjevalne komisije izbira potrdi projekte za sofinanciranje in jih predloži 
v končno  potrditev zadevnemu skladu,« 

 

❖ tretji odstavek v 32. člena določa, da  Nadzorni odbor šteje 3 člane. Sestavljen je po 

strokovnem načelu: ekonomska, pravna in upravno/sociološka stroka. Nenapisano pravilo ob 

ustanovitvi LASa je bilo, da so v Nadzorni odbor imenovani direktorji občinskih uprav. Ker so se 

direktorji v času od ustanovitve LASa do danes pogosto menjavali, še ni bilo možnosti, da bi se 

Nadzorni odbor sestal, ker morajo biti na seji prisotni vsi trije člani. Težava je tudi v tem, da 

direktorji občinskih uprav niso imenovani glede na strokovnost (ekonomska, pravna in 

upravno/sociološka stroka), zato je nastala težava, saj ena od direktoric ne izpolnjuje strokovnega 

pogoja upravno/sociološka stroka, kar pa ni ovira, da ne bi mogla dobro opraviti dela v Nadzornem 

odboru. Zato upravni odbor predlaga skupščini, da v ustanovni pogodbi črtajo strokovni pogoji za 

imenovanje članov Nadzornega odbora tako, da  spremenjen 32. člena glasi: 

 

32. člen 

Nadzorni odbor LAS skrbi za  zakonitost, pravilnost in transparentnost poslovanja organov LAS in 

vodilnega partnerja. Za svoje delo odgovarja skupščini. 

Člane nadzornega odbora in predsednika nadzornega odbora imenuje skupščina na predlog 

občin. Člani nadzornega odbora so imenovani za dobo trajanja te pogodbe. 

Nadzorni odbor šteje 3 člane. Sestavljen je po strokovnem načelu: ekonomska, pravna in 

upravno/sociološka stroka.  

Nadzorni odbor se sestaja vsaj enkrat letno in sprejema odločitve z večino glasov. Vsak  član ima 

en glas. Na sejah nadzornega odbora morajo biti prisotni vsi člani. Če niso, se seja preloži. 

 

2.  

Postopki in delo organov LAS so v enakem besedilu povzeti tudi v SLR LAS Drava. Zato se mora v 

primeru, če se spremeni določila v ustanovni pogodbi, temu skladno spremeniti tudi določila SLR LAS 

Drava.  

 

Predlog sklepov: 

1. Skupščina v skladu z 59. členom Ustanovne pogodbe potrjuje spremembo ustanovne 

pogodbe in sprejema Aneks 1 k Ustanovni pogodbe . 

 

Pripravila: 

Dragomira Zelenik 


