Opr. št.: UO56 – 20102021
Ruše, 21102021
ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 20.10.2021
Prisotni člani upravnega odbora:
Ime in priimek
Javni sektor
Marija Perklič
Tomi Prosnik
Igor Štruc
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Mihael Iljaž
Mojca Roj
Socialni sektor
Jože Čučko
Peter Juhart
Cecilija Možič
SKUPAJ glasov

Število glasov
3:
1
1
1
3:
1
1
1
3:
1
1
1
9

PRISOTNI ČLANI
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
7

Ostali prisotni:
Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik.
V skladu s 23. členom Pogodbe o ustanovitvi LAS DRAVA lahko upravni odbor uspešno izvede sejo, če
so na seji prisotni člani vseh treh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh glasov in sprejemajo
sklepe z večino glasov vseh članov upravnega odbora s tem, da je odločitev sprejeta, če zanjo glasujejo
člani, ki imajo skupaj več kot 50 % vseh glasov in če ne prevladujejo glasovi javnega sektorja.
Seje upravnega odbora se je udeležilo 8 članov. Skupno število prisotnih glasov: 7. Predsednik
upravnega odbora je ugotovil, da se seja lahko izvede, saj so imeli člani, ki so se odzvali, skupaj
več kot polovico vseh gasov (7 glasov) in med glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja
(2 javni sektor : 5 ostali )

Dnevni red:
1. Poročilo o doseganju rezultatov SLR
2. Potrditev 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, D)
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, Št. 9/2021
3. Informacije glede LAS Drava v prihodnjem obdobju
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ad.1
LAS Drava ima za izvajanje projektov na razpolago 1.491.216,86 EUR. Od tega za projekte iz sklada
EKSRP 976.847,30 EUR in sklada ESRR 514.369,56 EUR.
LAS Drava je sredstva sklada EKSRP razdelila v celoti s tem, da bo verjetno nekaj sredstev ostalo
nekoriščenih zaradi sprememb pri izvajanju projektov ali zaradi popustov zaradi predčasnih plačil.
LAS Drava je do junija 2021 razdelila vsa prvotno dodeljena sredstva sklada ESRR. Septembra 2021
prejela iz sklada ESRR dodatna sredstva v višini 137.956,79 EUR. Zato mora razpisati še en javni poziv
za razdelitev dodatnih sredstev.
Do oktobra 2021 je LAS Drava dosegla naslednje rezultate:
Ciljna vrednost kazalnika na
Mejnik/kazalnik EKSRP
dan 31. 12. 2023
Število novo ustvarjenih delovnih mest
12
Število zaključenih operacij v primerjavi z
39
odobrenimi operacijami
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o
potrditvi operacije primerjavi z določenim
100
finančnim okvirjem
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi
100
operacije
Število tematskih partnerstev
9
Število novih proizvodov in storitev
12

Mejnik/kazalnik ESRR

Število zaključenih operacij v primerjavi z
odobrenimi operacijami
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o
potrditvi operacije primerjavi z določenim
finančnim okvirjem
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi
operacije
Število tematskih partnerstev v urbanih
naseljih
Število deležnikov vključenih v izvajanje
projektov

99,24 %

58,08
7
40

100%

Dosežena vrednost
kazalnika 15.10.2021
12
(8 novih DM, 4
ohranjena DM)
12 zaključenih operacij
od 14 odobrenih
100% glede na
prvotna sredstva

100%

78.89 % glede na
prvotna sredstva

Ciljna vrednost kazalnika
na dan 31. 12. 2023

Število novo ustvarjenih delovnih mest v
urbanih naseljih

Dosežena
vrednost
kazalnika 15.10. 2021
13
40 zaključenih od 47
odobrenih operacij

5
20

10
17

6
20

Upravni odbor je v razpravi ugotovil, da pri skladu ESRR LAS Drava zaostaja pri doseganju rezultata
»število projektov« in »število partnerstev«. Zato je upravni odbor na predlog predsednika sprejel
naslednji sklep
1.1. V naslednjem javnem pozivu se naj določijo takšni pogoji, ki bodo omogočili doseganje
manjkajočih rezultatov SLR LAS Drava.
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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 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. 9/2021:
Osnovni podatki o javnem pozivu:
Razpisovalec
javnega poziva

Lokalna akcijska skupina LAS Drava, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
(v nadaljevanju LAS).
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.

Namen javnega
poziva:

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)
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje: 142.248,07
EUR od tega:
➢ za tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest skupaj
20.000,00 EUR;
➢ za tematsko področje C) Varstvo okolja in ohranjanje
narave 102.248,04 EUR;
➢ za tematsko področje D) večja vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin skupaj 20.000,00 EUR.

Razpoložljiva sredstva
za sofinanciranje:

Višina in delež
financiranja

Sredstva za sofinanciranje projektov (javna podpora) se črpajo iz
proračunskih postavk MGRT (za ESRR) in se nanašajo na sofinanciranje
projektov v letih 2022 in 2023.
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 2022 in 2023, 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).
Delež sofinanciranja znaša 80 % upravičenih stroškov.
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Projekti z javno podporo 20.000,00 EUR in več morajo biti partnerski
projekti;
Najnižji znesek sofinanciranja za posamezen projekt je 5.000,00 EUR.
Najvišji znesek sofinanciranja za posamezen projekt je 50.000,00 EUR.

Objava in rok za
vložitev predlogov
operacij za
sofinanciranje:
Obdobje upravičenosti
stroškov

Informacije o javnem
pozivu:

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.
Javni poziv je objavljen dne …..2021
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 ……...2021 oz. do porabe sredstev.
Upravičeni stroški za izvedbo projektov sofinanciranih so stroški, ki so
nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo.
Projekti morajo biti zaključeni v roku, ki bo določen v pogodbi z
MGRT.
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:
2.1 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. 9/2021
2.2. Javni poziva 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 zahteva, da:
➢ Projekti z javno podporo 20.000,00 EUR in več morajo biti partnerski projekti;
➢ stroški za lastno delo in za plače niso upravičeni stroški;
➢ najvišji znesek javne podpore je 50.000,00 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. 9/2021 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.
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2.6. Upravni odbor imenuje ocenjevalne komisije za ocenitev projektov prispelih na javni poziv
št. 9/2021 (ESRR) kot sledi:
1. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine Lovrenc na Pohorju, upravni odbor imenuje
ocenjevalno komisijo v sestavi:
Vesna GLAVENDEKIĆ, predsednica
Jožef BABIČ, član
Zdenka STEBLOVNIK ŽUPAN, članica
Mag. Saša AJD, nadomestni član
2. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine Selnica ob Dravi, upravni odbor imenuje
ocenjevalno komisijo v sestavi:
Anžej BEČAN, predsednik
Marjan Dragar, član
Milan KRANJC, član
Štefka KAMNIK, nadomestna članica
3. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz RUŠE, upravni odbor imenuje ocenjevalno komisijo v
sestavi:
Marica PRAZNIK, predsednica
Jasna ŠTEGER, članica
Karel LAMPREHT, član
Janko STOJKOVIČ, nadomestni član
ad. 3
Predsednik upravnega odbora je upravni odbor informiral o izvajanju programa CLLD. Sedanje
programsko obdobje 2017-2020 se za sklad EKSRP podaljšuje do leta 2023. zato bodo LASi v Sloveniji
za svoje delovanje in izvajanje projektov prejeli še nekaj sredstev sklada EKSRP. Ta sredstva bodo
razdeljena v letu 2022, porabljena pa morajo biti do leta 2023.
Glede novega programskega obdobja 2023-2027 pa je potrebno najprej na državni ravi sprejeti ustrezne
pravne podlage. V tem trenutku je v javni razpravi predlog Skupne kmetijske politike 2023-2027, v
katerem so sredstva v okviru razvoja podeželja planirana tudi za izvajanje programa CLLD, torej za
LASe. LASi morajo do januarja 2022 poslati na MKGP pismo o nameri za delovanje v obdobju 20232027. Pogoji za ustanovitev in delovanje LASov bodo enaki kot v sedanjem obdobju, nekoliko bodo
spremenjena samo tematska področja. Poudarek bo na delovnih mestih, digitalizaciji in lokalni oskrbi.
Upravni odbor je v razpravi ugotovil, da je LAS Drava v sedanjem obdobju uspešno razporedil sredstva
med vse ciljne skupine. V lokalnem okolju se je okrepila prepoznavnost LASa. Z izvedbo 60.ih projektov
je bila vzpostavljena podlaga za nadaljnji razvoj lokalnega območja z upoštevanjem razvojnih usmeritev
kot so zapisane v SKP 2023-2027.
Sprejet je bil naslednji sklep:
3.1. Upravni odbor soglaša s pripravo namere za nadaljevanje dela LAS Drava tudi v prihodnjem
programskem obdobju 2023-2027. V ta namen naj predsednik skupaj z vodilnim partnerjem
pripravi vso potrebno dokumentacijo za pravočasno posredovanje namere pristojnim organom.
Zapisala:
Dragomira Zelenik l.r.
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