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Opr. št.: UO21 – 18062018 

Ruše, 18.06.2018 

 

ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 18.06.2018 

 

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  

Ekonomski sektor 26: 18 

Boris Kraner 6 6              

Mihael Iljaž 12 12 

Mojca Roj 8 opravičilo 

Socialni sektor 25: 13 

Jože Čučko 

6 6, Opravičilo, dano 
pooblastilo za 
glasovanje 

Peter Juhart 12  

Cecilija Možič 7 7 

SKUPAJ glasov 100 66 

 

Ostali prisotni: 

Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik. 

 

Seje upravnega odbora se je udeležilo 5 članov, en član je za glasovanje dal pooblastilo. Skupno število 

glasov prisotnih članov s pooblastilom odsotnega člana: 66. 

 

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. Seznanitev s stanjem sredstev LAS Drava na dan 15.06.2018 
3. Potrditev objave 4. in 5. javnega poziva. 

 

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 (66 glasov). 

in 

prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 66 glasov. 

 

 



 

     

Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje 

 

ad.2  

 

Upravni odbor se je seznanil s stanjem projektnih sredstev LAS Drava na dan 15.06.2018. 

V letu 2017 so bili objavljeni trije javni pozivi za financiranje projektov, ki bodo dosegali cilje SLR LAS 

Drava. Skupaj je bilo prijavljenih 19 projektov, za sofinanciranje je bilo odobrenih 16 projektov, trije 

vlagatelji so projekte umaknili.  

Po vseh treh javnih pozivih je bilo razpisanih 601.970,23 EUR, skupna vrednost odobrenih projektov je 

321.437,10 EUR. Tako je na dan 15.06.2018 še vedno neporabljenih 280.533,13 EUR. 

Vodilni partner je prisotne informiral, da so v pripravi še trije projekti, ki bodo vloženi do zadnjega junija 

2018. 

V razpravi so člani upravnega odbora soglašali, da se naj javni pozovi iz leta 2017 zapro s tem, da se 

omogoči vložitev potencialnih projektov, ki so trenutno v končni pripravi za vložitev. Zato se naj zapro 

konec junija 2018, kar omogoča potencialnim prijaviteljem možnost, da projekte še vložijo.  

Glede na to, da je bila v vseh javnih pozivih, objavljenih v letu 2017, obveza, da morajo biti projekti 

zaradi doseganja kazalnikov zaključeni do 31.08.2018, je upravni odbor ugotovil, da projekti, vloženi v 

času podaljševanja veljavnosti javnih pozivov, te obveze ne morejo izpolniti. Zato je potrebna 

sprememba besedila javnih pozivov v delu, kjer je določen zaključek projektov tako, da se skrajni rok 

31.08.2018 podaljša. 

Po razpravi je upravni odbor sprejel naslednje sklepe: 

2.1. Upravi odbor spreminja obveznost dokončanja projektov, financiranih na podlagi javnih pozivov št.  

1/2017, 2/2017 in 3/2017 iz datuma: »… do 31.08.2018« v datum, določen v odločbi ARSKTRP o 

potrditvi financiranja projektov oz. datum, določen v pogodbi med MGRT in upravičencem. 

2.2. Z dnem 30.06.2018 upravni odbor LAS DRAVA zapira javne pozive za sofinanciranje projektov kot 

sledi: 

• 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 Št. 1/2017; 

 

• 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, 

 

• 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, Št. 3/2017. 

 

2.3. Upravni odbor soglaša, da se neporabljena sredstva iz javnih pozivov št. 1/2017, 2/2017 in 3/2017 

prenesejo v sredstva javnih pozivov 4/2018 in 5/2018. 
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ad 3 

Upravni odbor se je seznanil z besedilom javnega poziva za koriščenje sredstev iz sklada ESRR, št, 

javnega poziva 4/2018 in javnim pozivom za koriščenje sredstev iz sklada EKSRP. 

3.1.V zvezi z javnim pozivom št. 4/2018 je upravni odbor sprejel naslednje sklepe: 

3.1.1. Upravni odbor soglaša z objavo 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 in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, št. 4/2018. 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje: 311.992,99 EUR od tega:  

➢ za tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest skupaj 55.978,06 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Lovrenc na Pohorju 16.566,78 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Ruše 16.537,96 EUR, od tega 1.868,28 EUR iz naslova 
sredstev za problemsko območje; 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Selnica ob Dravi 22.873,32 EUR, od tega 2.880,00 EUR iz 
naslova sredstev za problemsko območje. 

 

➢ za tematsko področje C) Varstvo okolja in ohranjanje narave 202.170,67 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Lovrenc na Pohorju 58.064,43 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Ruše 123.205,01 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Selnica ob Dravi 20.901,23 EUR. 
 

➢ za tematsko področje D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin skupaj 

53.844,26 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Lovrenc na Pohorju 12.602,64  EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v naselju Ruše 26.741,13 EUR; 

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

Projekti, ki bodo financirani iz tematskega področja A) ustvarjanje delovnih mest morajo odpirati 

novo delovno mesto 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 in odpirati 1 novo delovno mesto. 

 

3.1.2. Javni poziva se objavi predvidoma dne 02.julija 2018 oz. takoj po potrditvi besedila javnega 

poziva s strani MGRT na spletni strani LAS Drava.  

 

3.1.3. 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. 4/2087 in vsebina 

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

3.1.4. 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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3.2. V zvezi z javnim pozivom št. 5/2018 je upravi odbor sprejel naslednje sklepe: 

3.2.1. 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. 5/2018. 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 352.460,60  EUR od tega: 

  

➢ za tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest skupaj 60.651,69 EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v Občini Lovrenc na Pohorju 28.202,33 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Selnica ob Dravi 32.449,36 EUR, od tega 32.449,36 EUR iz 

naslova problemskega območja. 

 

➢ za tematsko področje B) razvoj osnovnih storitev skupaj 89.861,47  EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v Občini Lovrenc na Pohorju 19.557,80 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 70.303,67 EUR; 

 

➢ za tematsko področje C) varstvo okolja in ohranjanje narave skupaj 159.999,99.EUR od tega: 

• za sofinanciranje  projektov v Občini Lovrenc na Pohorju 37.449,16 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 79.462,15 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Selnica ob Dravi 43.088,68 EUR. 

 

➢ Za tematsko področje D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin skupaj 

41.947,45 EUR od tega. 

• za sofinanciranje  projektov v Občini Lovrenc na Pohorju 8.322,95 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Ruše 17.220,37 EUR; 

• za sofinanciranje  projektov v Občini  Selnica ob Dravi 16.404,13 EUR. 

Projekti, ki bodo financirani iz tematskega področja A) ustvarjanje delovnih mest morajo odpirati 

novo delovno mesto in sicer: 

- projekti, financirani s sredstvi za problemsko območje,  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 in odpirati 1 novo delovno mesto. 

3.2.2. Javni poziva se objavi dne 02.07.2018 na spletni strani LAS Drava.  

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik l.r. 


