Ruše, 23.02.2020
POROČILO O DELU ORANOV
V skladu z11. členom ustanovne pogodbe je skupščina LAS Drava imenovala naslednje organe:
Drava so:
- upravni odbor LAS,
- predsednik LAS,
- nadzorni odbor LAS,
- ocenjevalna komisija.
Upravni odbor:
Upravni odbor se sestaja po potrebi. Do sedaj je imel 31 sej, večino sej je namenil potrjevanju
projektov in spremljanju izvajanja SLR. Sproti spremlja doseganje kazalnikov in po potrebi, če opazi
morebitno nevarnost odstopanja, takoj reagira, da do odstopanja ne pride.
V času od 2017-2019 je objavil šest javnih pozivov, s katerimi e razpisal vsa razpoložljiva sredstva za
projekte. Na razpise je do sedaj prispelo 33 projektov, od katerih so štirje prijavitelji odstopili od
izvajanja, en projekt je še v administrativnem preverjanju na LAS; vse ostale pa je upravni odbor
potrdil. Do sedaj še ni bilo vložene nobene pritožbe zoper odločitev upravnega odbora.
Težava, s katero se srečuje upravni odbor, je sklepčnost pri odločanju o projektih. V teh primerih je
odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina članov, ki niso javni sektor. Zato nastopijo težave, če na
seji, ko upravni odbor odloča o projektih, manjka kateri od članov ekonomskega ali civilnega sektorja,
saj v takem primeru prevladajo glasovi javnega sektorja. za odpravo te težave je že dan predlog za
spremembo glasov članov upravnega odbora.
Predsednik upravnega odbora:
Predsednik upravnega odbora je hkrati tudi predsednik LAS. Zastopa LAS v vseh zadevah,
predstavlja LAS napram tretjim. Skrbi za promocijo in zakonitost dela in poslovanja. Dogovarja se s
partnerji o pripravi skupnih medlasovskh projektov in aktivno sodeluje pri pripravi le-teh. Je odgovoren
za izvedbo sej upravnega odbora, vodi seje in predlaga sprejem sklepov.
Nadzorni odbor:
V nadzorni odbor so bili imenovani direktorji občinskih uprav. Nadzori odbor se je sestal samo enkrat,
na konstitutivni seji. Kasneje se ni sestajal, saj so občine zamenjale direktorje, stari niso želeli
sodelovati v nadzornem odboru, novi pa še niso bili imenovani. Zato je na tej skupščini predlagana
razrešitev sedanjih članov, bivših direktorjev občinskih uprav in imenovanje novih članov.
Ocenjevalna komisija:
Skupščina LAS je na ustanovni skupščini imenovala 12 člansko listo ocenjevalcev. Iz vsake občine so
bili imenovani štirje ocenjevalci. Projekti se ocenjujejo tako, da upravni odbor imenuje iz te liste
ocenjevalcev po tri ocenjevalce, ki ocenijo posamezen projekt. Pri tem pazi, da vlagatelj projekta in
ocenjevalci niso iz iste občine. Zato, da med prijaviteljem in ocenjevalci ne prihaja do konflikta
interesov ali navidezne povezanosti. Ocenitev poteka preko ocenjevalne aplikacije tako, da med
ocenjevalci ne more priti do medsebojnega usklajevanja ali dogovarjanja. Projekt je ocenjen s
povprečno oceno vseh treh ocenitev in če doseže minimalno 50 točk, ga ocenjevalna komisija
predlaga upravnemu odboru v potrditev. Do sedaj se še ni zgodilo, da kateri projekt minimalnega
praga ne bi dosegel. Vsi projekti, ki so jih ocenile ocenjevalne komisije, so bili s strani ocenjevalne
komisije potrjeni in predlagani za potrditev.

Sklepna ugotovitev:
Vsi organi LAS Drava vestno in odgovorno opravljajo svoje naloge, to je razvidno iz edinega
pokazatelja, t.j. uspešnosti izvajanja SLR in posledično s prejemom dodatnih sredstev iz
naslova uspešnosti.
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