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ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 11.12.2019 

 

Prisotni člani upravnega odbora: 

 

Ime in priimek Število glasov PRISOTNI ČLANI 

Javni sektor 49: 38 

Marija Perklič 11  opravičilo 

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14 14 

Ekonomski sektor 26: 26 

Boris Kraner 6 6 

Mihael Iljaž 12 12, pooblastilo 

Mojca Roj 8 8, pooblastilo 

Socialni sektor 25: 25 

Jože Čučko 6 6 

Peter Juhart 12 12 

Cecilija Možič 7 7 

SKUPAJ glasov 100 89 

 

Ostali prisotni: 

Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik. 

 

Seje upravnega odbora se je udeležilo 6 članov, dva sta dala pooblastilo za glasovanje, ena članica se 

je opravičila. Skupno število glasov: 89. 

 

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.  Sprememba strategije lokalnega razvoja SLR LAS Drava  
3. Sklic skupščine LAS Drava  
4. Dogovor o objavi javnega poziva v letu 2020 
 

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 (89 glasov). 

in 

prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 89 glasov. 
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ad. 2  

Strategijo lokalnega razvoja ali kratko SLR pripravi LAS. V njej zapiše, kako namerava porabiti sredstva, 

ki jih prejme iz naslova lokalnega razvoja in kakšne rezultate, ki dokazujejo razvoj, bo s porabo sredstev 

dosegla.  LAS Drava prejme sredstva iz dveh EU skladov in sicer iz EKSRP (kmetijski sklad) in iz ESRR 

(regionalni sklad).  

SLR potrdi koordinacijski odbor CLLD (KO CLLD. Po potrditvi SLR s strani KO CLLD lahko upravni 

odbor LASa objavi javne pozive za razdelitev sredstev.  

Oktobra 2016 je KO CLLD prvič potrdil SLR LAS Drava in odobril sredstva za projekte v skupni višini 

1.015.899,65 EUR. Upravni odbor je v obdobju od potrditve SLR do konca leta 2019 objavil pet javnih 

pozivov, na katere se je prijavilo 33 prijaviteljev.  

Od 1.015.899,65 EUR je bilo za projekte porabljenih 775.912,55 EUR, neporabljeno je ostalo še 

239.987,10 EUR. 

Pravna podlaga za delovanje LASov je Uredba CLLD, ki določa, da mora KO CLLD spremljati izvajanje 

SLR, torej nadzirati namensko porabo sredstev in ugotavljati doseganje rezultatov, ki so zapisani v SLR. 

Prvo preverjanje rezultatov je določeno na dan 31.12.2018. LAS, ki doseže rezultate, ki so vpisani v 

njegovi SLR, ima pravico do dodatnih sredstev iz naslova uspešnosti. LAS Drava je na dan prvega 

preverjanja uspešnosti presegla rezultate, zato ji je KO CLLD dodelil dodatna sredstva iz naslova 

uspešnosti iz sklada EKSRP v znesku 419.099,47 EUR. Zato mora LAS svojo SLR dopolniti o tem, 

katerim projektom bo namenila ta sredstva in kakšne rezultate bo dosegla. In to je razlog, zakaj je prišlo 

do spremembe SLR. Spremembe SLR sprejme upravni odbor, o njih mora obvestiti skupščino, 

istočasno pa je potrebno spremenjeno SLR poslati na KO CLLD v potrditev. 

Vodilni partner je v preteklih letih sproti evidentiral potrebe posameznikov, društev, podjetij in od občin.  

Velik del teh potreb je bilo zapisanih v prvotni SLR, zato ni bilo težav s potrjevanjem projektov in 

posledično, če je bil projekt usklajen s SLR, tudi ne z doseganjem rezultatov. Premalo pa sta bili  

izpostavljeni dve potrebi in sicer prva po zdravi pitni vodi kot ustavni pravici vsakega občana, ne glede, 

kje prebiva in druga ureditev degradiranih območij. Zato sta v spremembi SLR kot težava dodatno 

opisani še ti dve potrebi.  

 

Po razpravi je upravni odbor sprejel naslednje sklepe: 

 

2.1. Upravni odbor potrjuje spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Drava, dinamiko črpanja 

sredstev po podukrepih in  razdelitev sredstev po tematskih področjih ter pošilja spremembe SLR v 

seznanitev skupščini LAS Drava. 

 

ad. 3 

 

Upravnega  odbor se je dogovoril, da bo sklical naslednjo redno skupščino po prejemu obvestila o 

dodatnih sredstvih iz naslova uspešnosti.  

Sklad EKSRP je imel v naprej oblikovano rezervo za uspešnost v višini 3 mio EUR, ki jo je po ugotovitvi 

uspešnosti razdelil med LASe. Zato smo junija 2019 prejel obvestilo o dodatnih sredstvih iz sklada 

EKSRP. 

Do konca oktobra 2019 bi morali prejeti še obvestilo o dodatnih sredstvih iz sklada ESRR.  Vendar sklad 

ESRR ni imel v naprej oblikovane rezerve za uspešnost,  zato iz sklada ESRR nismo prejeli nobenih 

dodatnih sredstev.   

Takoj, ko je bilo zagotovo, da imamo za dodatno razdelitev za projekte samo sredstva sklada EKSRP, 

je predsednik LAS, g. Tomi Prosnik, konec novembra sklical sejo upravnega odbora, da bi se upravni 

odbor seznanil z dodatnimi sredstvi in odločil o njihovi razdelitvi. Vendar je bila seja preložena. Glavne 

teme na skupščini bodo: 
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- seznanitev s spremembami SLR in razdelitev sredstev po tematskih področjih ( v skladu s 
sklepom na prvi skupščini potrjuje spremembe SLR upravni odbor, nato pa skupščino seznani 
s spremembami), 

- seznanitev z dosedanjo porabo sredstev, izvedenimi projekti in doseganjem rezultatov, 
- zamenjava članov organov LAS (predvsem z zamenjavo članov nadzornega odbora in članov, 

ki so dali odstopno izjavo- Kranjc D. iz Lovrenca). 
 

Po razpravi je upravni odbor soglasno sprejel naslednji sklep: 

3.1. Upravni odbor sklicuje redno zasedanje skupščine dne 26.02.2020. Obvestilo o nameravanem 

sklicu skupščine se naj objavi na spletni strani LAS Drava, vabilo pa naj prejmejo člani LAS Drava po 

pošti. 

 

ad 4 

Dodatna sredstva iz naslova uspešnosti se smejo uporabiti zgolj za izvajanje projektov, kar pomeni, da 

ima LAS Drava  v letu 2020 za izvedbo projektov na razpolago 659.086,57 EUR (239.987,10 

neporabljena sredstva  +  419.099,47 dodatna sredstva). 

Že v času priprave na LAS je bil med občinam dogovorjen razdelilnik pravic in obveznosti po načelu, 

koliko je posamezna občina doprinesli k skupnim sredstvom.  Ta razdelilnik je: 23% Lovrenc na Pohorju, 

50% Ruše in 27% Selnica ob Dravi. V skladu s tem razdelilnikom so sredstva 659.086,57 EUR 

razdeljena med občine kot sledi iz spodnje preglednice: 

Preglednica: razdelitev sredstev med občine za 2020: 

  EKSRP ESRR skupaj 

Lovrenc 80.910,30 0,00 80.910,30 

Ruše 254.888,16 101.141,51 356.029,67 

Selnica 184.758,75 37.387,85 222.146,60 

  520.557,21 138.529,36 659.086,57 

 

V razpravi je upravni odbor razpravljal o tem, kdaj naj objavi javni poziv za nabor projektov z ozirom na 
to, da  so lahko dodatna sredstva razpisana šele po potrditve SLR s strani KO CLLD. Razpravljal je o 
dveh možnostih in sicer: ali naj javni poziv za neporabljena sredstva iz prvega obdobja 239.987,10 EUR 
razpiše takoj, v januarju 2020 ali pa naj počaka na potrditev sprememb SLR in objavi javni poziv za vsa 
sredstva 659.089,57 EUR. Ob tem je upošteval tudi, da je skrajni rok za predložitev vlog na AKTRP oz. 
na MGRT 30.06.2020. Obdobje sedanjega LASa se izteka. Najkasneje do konca junija 2020 bo 
potrebno na LASU potrditi vse projekte, ki bodo financirani iz preostalih sredstev. Po juniju nastopi 
nekajmesečno potrjevanje projektov na ministrstvu oz. agenciji, predvidoma do konca leta 2020 bi naj 
bili vsi projekti potrjeni, nakar nastopi tri letno obdobje izvajanje projektov. Projekti bodo morali biti 
izvedeni najkasneje do junija 2023 in nato do konca leta 2023 izplačani. Takrat se bo obdobje sedanjega 
LASa končalo. 
 
Upravni odbor je razpravljal tudi o tem, kakšne zahteve glede doseganja kazalnikov SLR naj bodo v 
javnih pozivih v 2020 upoštevane z ozirom na višino zaprošenih sredstev in ali naj bo zgornja višina 
sredstev omejena, kot je bilo to v javnem pozivu št. 1 in št. 2. Po dolgi razpravi, kjer je bilo večkrat 
izpostavljeno in tudi soglasno utemeljeno, da če ne bo  povezave med dodeljenimi sredstvi z zahtevami 
po doseganju kazalnikov, kazalniki SLR ne bodo doseženi, s tem pa ne bo dosežen cilj SLR. 
 

Po razpravi je upravni odbor soglasno sprejela naslednje sklepe: 
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4.1. JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA 

v okviru sredstev ESRR  se pripravi za objavo takoj v začetku leta 2020 za vsa razpoložljiva sredstva. 

4.2. JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA 

v okviru sredstev EKSRP se pripravi za objavo v začetku leta 2020 za sredstva, ki so kot neporabljena 

ostala iz prvega obdobja. 

 

4.3. JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA 

v okviru sredstev EKSRP za dodatna sredstva iz naslova uspešnosti v višini 419.099,47  EUR se objavi 

takoj po potrditvi SLR s strani KO CLLD. 

 

4.4. V javnih pozivih iz sklepa 4.1. in 4.2., ki bodo objavljeni v letu 2020, se glede omejitev višine sredstev 

za posamezen projekt, pogojev glede višine sredstev  in doseganja rezultatov v povezavi z dodeljenimi 

sredstvi, upoštevajo pogoji, kot so bili zapisani v javnih pozivih št. 1 in št. 2. 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik l.r. 


