
 

     

Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje 

 

Opr. št.: U31 – 05022020 

Ruše, 06.02.2020 

 

ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 05.02.2020 

 

Prisotni člani upravnega odbora: 

 

Ime in priimek Število glasov PRISOTNI ČLANI 

Javni sektor 49: 35 

Marija Perklič 11 11 

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14  opravičilo 

Ekonomski sektor 26: 26 

Boris Kraner 6 6 

Mihael Iljaž 12 12 

Mojca Roj 8 8 

Socialni sektor 25: 25 

Jože Čučko 6 6 

Peter Juhart 12 12 

Cecilija Možič 7 7 

SKUPAJ glasov 100 86 

 

Ostali prisotni: 

Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik. 

 

Seje upravnega odbora se je udeležilo 8 članov, en član se je opravičil. Skupno število glasov: 86. 

 

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. 

 

 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti  
2.  Potrditev Javnega poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 

razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko področje   B) razvoj osnovnih 

storitev, C) varstvo okolja in ohranjanje narave D) večja vključenost mladih, žensk in drugih 

ranljivih skupin, št. 6/2020 

3. Potrditev Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 

LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Ruše in Selnica ob Dravi Tematsko področje  

A) ustvarjanje delovnih mest, C) varstvo okolja in ohranjanje narave, D) Večja vključenost 

mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, Št. 7/2020 

4.  Sklic skupščine LAS Drava 

5. Ostalo 
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ad.1  

Predsednik upravnega odbora je ugotovil, da se seja upravnega odbora  lahko izvede, saj so prisotni 

člani treh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico gasov (86 glasov) 

in 

prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 86 glasov. 

 

 

ad. 2  

Upravni odbor se je seznanil z vsebino Javnega poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko področje   B) razvoj 

osnovnih storitev, C) varstvo okolja in ohranjanje narave D) večja vključenost mladih, žensk in drugih 

ranljivih skupin, št. 6/2020: 

 

 

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 pod ukrepa »Podpora za 

izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost«  bodo podprti projekti v okviru tematskega področja:  

➢ B) razvoj osnovnih storitev 

➢ C) varstvo okolja in ohranjanje narave 

➢ 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 

101.457,74  EUR od tega:  

 

➢ za tematsko področje B) razvoj osnovnih storitev skupaj 

37.466,89 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 37.466,89 EUR; 

 

➢ za tematsko področje C) varstvo okolja in ohranjanje narave 

skupaj 59.627,74 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 25.122,12 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Selnica ob Dravi 34.505,62 

EUR. 

 

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

drugih ranljivih skupin skupaj 4.363,11 EUR od tega. 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 4.363,11 EUR. 
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Višina in delež 

financiranja 

Delež sofinanciranja znaša  85 % upravičenih stroškov. 

 

Projekti z javno podporo 20.000,00 EUR in več morajo odpirati 1 

delovno mesto plus sorazmeren del drugega novega delovnega mesta 

(sorazmerje se ugotavlja v odvisnosti od javne podpore nad 20.000,00 

EUR, npr. javna podpora 30.000,00 EUR pomeni 1,5 delovnega mesta) 

ali biti partnerski projekti; 

 

Najnižji znesek sofinanciranja za posamezen projekt je 2.000,00 EUR. 

Najvišji znesek sofinanciranja za posamezen projekt je 40.000,00 EUR. 

 

Kadar je vrednost posameznega projekta večja od 20.000,00 EUR, se 

lahko projekt izvaja v treh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za 

izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR. 

Objava in rok za 

vložitev predlogov 

operacij za 

sofinanciranje: 

Javni poziv je objavljen dne 07.02.2020 

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 31.03.2020 oz. do porabe sredstev. 

Obdobje upravičenosti 

stroškov 

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki bodo nastali od vložitve 

vloge za odobritev projekta na Agencijo RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), razen  splošnih 

stroškov, ki so upravičeni do sofinanciranja od  1.1.2014.  

Projekti morajo biti zaključeni  v roku, ki bo določen v odločbi 

ARSKTRP. 

Informacije o javnem 

pozivu: 

Po elektronski pošti: info@lasdrava.si; 

Po telefonu: 02 460 50 80, vsak delovnik od 8:00.- do 5:00 ure; 

Osebno po predhodnem dogovoru.  

Zadnja vprašanja bodo možna do zaključka javnega poziva. 
 

 

Upravni odbor je soglasno sprejel  naslednje sklepe: 

 

2.1. Upravni odbor soglaša z objavo 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, C) varstvo okolja in ohranjanje narave, D) večja vključenost mladih, 

žensk in drugih ranljivih skupin, Št. 6/2020. 

 

2.2. Javni poziva se objavi dne 07.02.2020 na spletni strani LAS Drava. 

 

2.3. Upravni odbor soglaša z omejitvami oz. posebnimi pogoji v javnem pozivu in sicer: 

➢ Projekti z javno podporo 20.000,00 EUR in več 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 1,5 delovnega mesta) ali biti partnerski 

projekti; 

➢ stroški za lastno delo in za plače niso upravičeni stroški; 

➢ najvišji znesek javne podpore je 40.000,00 EUR.  
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Upravni odbor se je seznanil s vsebino 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 C) varstvo okolja in ohranjanje 

narave D) Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ;  Št. 7/2020 in sicer: 

 

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 2020-2023 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 tematskih področij:  

A) ustvarjanje delovnih mest 

C) varstvo okolja in ohranjanje narave 

D) Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin  
 

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: 138.529,36 

EUR od tega:  

 

➢ za tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest skupaj 

10.438,79 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Ruše 8.973,11 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Selnica ob Dravi 
1.465,68 EUR. 

 

➢ za tematsko področje C) Varstvo okolja in ohranjanje 

narave 104.031,94 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Ruše 82.610,26 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Selnica ob Dravi 
21.421,68 EUR. 

 

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

drugih ranljivih skupin skupaj 24.058,63 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Ruše 9.558,14 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Selnica ob Dravi 
14.500,49 EUR. 

 

Sredstva za sofinanciranje projektov (javna podpora) se črpajo iz 

proračunskih postavk MGRT (za ESRR) in se nanašajo na sofinanciranje 

projektov v letih 2020 in 2023.  
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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 2019 in 2020, 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 

Delež sofinanciranja znaša  80 % upravičenih stroškov. 

 

Projekti z javno podporo 20.000,00 EUR in več morajo odpirati 1 

delovno mesto plus sorazmeren del drugega novega delovnega mesta 

(sorazmerje se ugotavlja v odvisnosti od javne podpore nad 20.000,00 

EUR, npr. javna podpora 30.000,00 EUR pomeni 1,5 delovnega mesta) 

ali biti partnerski projekti; 

 

Najnižji znesek sofinanciranja za posamezen projekt je 5.000,00 EUR. 

Najvišji znesek sofinanciranja za posamezen projekt je 40.000,00 EUR. 

 

Kadar je vrednost posameznega projekta večja od 20.000,00 EUR, se 

lahko projekt izvaja v treh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za 

izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR. 

Objava in rok za 

vložitev predlogov 

operacij za 

sofinanciranje: 

Javni poziv bo objavljen takoj po prejemu soglasja s strani MGRT. 

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 31.03.2020 oz. do porabe sredstev. 

Obdobje upravičenosti 

stroškov 

Upravičeni stroški za izvedbo projektov sofinanciranih so stroški, ki so 

nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo.  

Projekti morajo biti zaključeni  v roku, ki bo določen v pogodbi z 

MGRT. 

Informacije o javnem 

pozivu: 

Po elektronski pošti: info@lasdrava.si; 

Po telefonu: 02 460 50 80, vsak delovnik med 8:00.-15:00 uro; 

Osebno po predhodnem dogovoru.  

Zadnja vprašanja bodo možna do zaključka javnega poziva. 
 

 

Upravni odbor je soglasno sprejel naslednje sklepe: 

 

3.1 Upravni odbor objavlja 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, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja 

vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, št. 7/2020. 

 

3.2. Javni poziv se objavi takoj po prejemu soglasja o objavi javnega poziva s strani MGRT. Javni poziv 

se objavi na spletni strani LAS Drava.  

 

2.3. Upravni odbor soglaša z omejitvami oz. posebnimi pogoji v javnem pozivu in sicer: 

➢ Projekti z javno podporo 20.000,00 EUR in več morajo odpirati 1 delovno mesto plus sorazmeren 

del drugega novega delovnega mesta (sorazmerje se ugotavlja v odvisnosti od javne podpore nad 
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20.000 EUR, npr. javna podpora 30.000,00 EUR pomeni 1,5 delovnega mesta) ali biti partnerski 

projekti; 

➢ stroški za lastno delo in za plače niso upravičeni stroški; 

➢ najvišji znesek javne podpore je 40.000,00 EUR.  

 

2.4. Upravni odbor izjavlja, da je 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, B) varstvo okolja in ohranjanje narave, D) ) 

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin,  Št. 7/2020 in vsebina razpisne dokumentacije 

za  izbor projektov pripravljena  tako, da je pričakovati uspešen javni poziv. 

 

2.5. Upravni odbor tudi izjavlja, 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. 

 

ad 4 

V SLR je določeno, da  sklicuje skupščino upravni odbor oz. v njegovem imenu predsednik LAS. O 

sklicu skupščine morajo biti obveščeni vsi člani LAS najmanj 8 dni pred dnevom zasedanja, v pisni obliki, 

poslani na naslov stalnega prebivališča oz. sedeža člana. Obvestilo o sklicu se mora objaviti tudi na 

spletni strani LAS. 

 

Upravni odbor se je seznanil z odstopnimi izjavami posameznih članov organov LAS in sicer: 

- odstopno izjavo iz mesta člana upravnega odbora v ekonomskem sektorju  je podal Mihael Iljaž; 

- odstopno izjavo s funkcije ocenjevalca v ocenjevalni komisiji je podal David Krajnc, član 

ocenjevalne komisije iz Občine Lovrenc na Pohorju; 

- odstopno izjavo s funkcije ocenjevalca v ocenjevalni komisiji je podal Tomaž Sušec, član 

ocenjevalne komisije iz Občine Lovrenc na Pohorju; 

- zaradi neodzivnosti pri delu v ocenjevalni komisiji naj Občina Lovrenc na Pohorju zamenja 

članico ocenjevalne komisije Štefko Kamnik; 

- v nadzorni odbor so bili imenovani direktorji občinskih uprav. Vsi dosedanji člani nadzornega 

odbora (Darja Slivnjak, mag. Karin Jurše, Irena Kukovec Stajan) ne opravljajo več funkcije 

direktorjev občinskih uprav, zato upravni odbor priporoča občinam, da  razmislijo o njihovi 

zamenjavi; 

- vodilni partner naj pravočasno informira občine o potrebi po zamenjavi posameznih članov 

organov LAS.  

 

V zvezi s  sklicem  skupščine LAS Drava  je upravni odbor soglasno  sprejel naslednja sklepa: 

 
4.1. Upravni odbor določa: 
- datum sklica skupščine: sreda, 26.02.2020 ob 17. uri 
- kraj izvedbe skupščine: Lovrenc na Pohorju, Kulturni dom Jožeta Petruna,  
- dnevni red skupščine: 

- poročilo o doseganju rezultatov SLR; 
- spremembe SLR glede dodatnih sredstev iz naslova uspešnosti; 
- poročila organov LAS (UO, NO, OK); 
- razrešitev posameznih članov organov LAS, ki so podali odstopne izjave ali jim je prenehala 

funkcija in imenovanje novih članov na izpraznjena mesta. 
 

4.2. Za organizacijo izvedbe skupščine je zadolžen vodilni partner. Vse informacije in pojasnila v zvezi 
z izvedbo skupščine daje upravni odbor. 
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ad. 5 

Dva člana upravnega odbora, Mihael Iljaž in Peter Juhart, sta upravni odbor informirala o anonimnem 

pismu, ki sta ga prejela na svoj naslov in v katerem je govora o velikem koruptivnem dejanju v LAS 

Drava. 

 

Tudi predsednik LAS Drava, Tomi Prosnik, in vodilni partner, v njegovem imenu Dragomira Zelenik, sta 

upravni odbor informirala, da sta s strani BKTV prejela novinarsko vprašanje v zvezi s predmetnim 

pismom, da sta nanj odgovorila in vse navedbe glede korupcije pri dodeljevanju projektnih sredstev 

zanikala ter pojasnila postopke dodeljevanja sredstev. 

 

Upravni odbor je o anonimnem pismu razpravljal in sprejel naslednji sklep: 

 

5.1. Upravni odbor ugotavlja, da so vse informacije o prispelih projektih, o predlagateljih, o dodelitvi 

sredstev in o statusu izvedbe, javno objavljene na spletni strani LAS Drava.  

Nadalje ugotavlja, da so bili potrjeni in odobreni za izplačilo vsi projekti, ki so bili pravočasno vloženi na 

podlagi dosedanjih javnih pozivov, večina jih je bila s strani MGRT ali ARSKTRP tudi izplačana. Skupaj 

je bilo  vloženih 33 projektov, štirje prijavitelji so odstopili od izvajanja.  

Niti upravni odbor ali ocenjevalna komisija v LAS Drava, niti organi na MGRT ali ARSKTRP, ki so pred 

končno potrditvijo projektov pregledovali  vsebino projektov, postopke odobritve na LASu kot tudi 

morebitno povezanost prijaviteljev projektov s potrjevalci projektov na LASu  v smislu koruptivnega 

dejanja ali ugotavljanjem, če je morda kakšna okoliščina vplivala na objektivno in nepristransko 

opravljanje nalog potrjevalcev projektov, niso zaznali nobenih nepravilnosti.  

Upravni odbor ugotavlja, da so navedbe v anonimnem pismi neresnične, zavajajoče in zlonamerne. Zato 

ostro zavrača vsakršno namigovanje o koruptivnem ravnanju pri dodeljevanju projektnih sredstev v LAS 

Drava. 

 

5.2. Naslednja seja upravnega odbora bo v sredo, 19.02.2020, ob 16. uri v sejni sobi Občine Selnica 

Ob Dravi. 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik l.r. 


