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Zapisnik 3. (dopisne) seje Upravnega odbora LAS Prlekija z dne 12. 12. 2016  
 

Sklic seje:   
Dopisna seja je potekala v času od 9. decembra do 12. decembra 2016 do 12. ure. Sklicana je bila zaradi: 

- predlaganih sprememb besedila 2. javnega poziva LAS Prlekija Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Predloge MGRT smo smiselno opisali v predlogu sklepa št.1. Poleg nekaj manjših dopolnitev in 
razjasnitev je najpomembnejša sprememba načrtovanega razpisanega obsega sredstev. MGRT vztraja na tem, 
da v 2. javnem pozivu razpišemo le toliko sredstev, kolikor je bilo načrtovano črpanje evropskih sredstev v 
Strategiji lokalnega razvoja LAS Prlekija.  

- ker ni bila pridobljena potrditev s strani predlagane Metke Sitar, da sprejema naloge člana ocenjevalne 
komisije, je Občina Križevci za petega člana Ocenjevalne komisije LAS Prlekija predlagala gospoda Duh 
Jožeta. 

- ker sta z letošnjim letom pravni osebi Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino (ŠIM) Ljutomer  in 
Lokalna turistična organizacija (LTO) Ljutomer prenehali delovati in posledično ne moreta več biti člana 
Lokalnega partnerstva LAS Prlekija. 

 
Članom Upravnega odbora LAS Prlekija je bilo posredovano naslednje gradivo:  

- dopis – 3. dopisna seja z obrazložitvijo;  
- glasovnica – 3. dopisna seja; 

 
Gradivo je bilo vsem članom Upravnega odbora LAS Prlekija posredovano po elektronski pošti.  
 
V roku je glasovalo in glasovnice vrnilo naslednjih 14 članov Upravnega odbora LAS Prlekija: 
 

 Vlado Šiško, 

 Norma Bale,  

 Janez Trstenjak, 

 Peter Potočnik,  

 Franc Čuš, 

 Marija Gaube,  

 Jerneja Rajner, 

 Aleš Vaupotič,  

 Anton Vrbnjak, 

 Natalija Šparakl, 

 Miroslav Petrovič, 

 Mario Herzog, 

 Stanko Ivanušič 

 in Branko Belec 
 
 
Predlagana je bila potrditev naslednjih sklepov: 
 
1. Sprememba besedila 2. javnega poziva LAS Prlekija 
Na priporočilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se predlagano besedilo 2. javnega poziva LAS Prlekija 
spremeni v naslednjih elementih: 
 

- Višina razpisanih sredstev v 2. javnem pozivu znaša skupno 294.000,00 €. Znesek izhaja iz dinamike črpanja 
evropskih sredstev za leti 2017 in 2018, zapisane v SLR LAS Prlekija. 

- V poglavju 3.2.b se v 6. odstavku opredeli, da je operacija potrjena, ko upravičenec z MGRT-jem podpiše 
pogodbo. 

- V poglavju 3.2 se doda: Finančna podpora ESRR znaša največ 80% upravičenih stroškov, najmanj 20% 
upravičenih stroškov pa  morajo vložiti upravičenci. 

- V poglavju 3.2.c se doda določba glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov operacije ter določba glede 
informiranja in obveščanja javnosti v skladu z navodili organa upravljanja. 

- V poglavju 3.2 se doda navedba: »Upravni odbor LAS Prlekija bo izbrane operacije poslal v končno potrditev na 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo pa bo po potrditvi z upravičencem podpisalo 
pogodbo o sofinanciranju«. »Prijavitelj mora ob prijavi in izvedbi operacije upoštevati vso zakonodajo s področja 
javnega naročanja. V primeru, da upravičenec ni zavezanec po Zakonu o javnem naročanju, mora izvajati 
operacije v skladu s temeljnimi načeli Zakona o javnem naročanju in pogodbe o sofinanciranju.« 
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- V poglavju 6 se spremenijo specifična merila za ocenjevanje projektov tako, da se v točki 2.(inovativnost) 
izbriše merilo 2.4.(Projekt ni novost, izvaja pa se na drugih lokacijah in vključuje nove ciljne skupine), saj gre za 
izključevalni pogoj v primerjavi z merilom 2.1.(Podoben projekt se na območju še ni izvajal, predstavlja novost). 

- V oglavju 6 se spremeni besedilo v točki 4. (trajnost) tako, da se namesto obstoječih kriterijev navedeta 
podobna, vendar bolj smiselna kriterija trajnosti: 4.1.Aktivnosti se bodo nadaljevale po koncu projekta s sredstvi 
vlagateljev in partnerjev; 4.2.Aktivnosti se bodo nadaljevale po koncu projekta s sredstvi iz drugih virov. 

- V poglavju 6 se spremeni merilo 9.1.(Finančna konstrukcija je zaprta) tako, da se po novem glasi: Finančna 
sposobnost vlagatelja in partnerjev. 

- Spremeni se datum objave in zaključka 2. javnega poziva LAS Prlekija: Datum objave je 12.12.2016; datum 
zaključka je 31.1.2017. 

 

SKLEP  ŠT. 1 Predlagani sklep je potrdilo 14 članov UO LAS Prlekija, zato se predlagane spremembe 
besedila 2. Javnega poziva LAS Prlekija potrdijo. 

 
 
2. Imenovanje 5. člana Ocenjevalne komisije LAS Prlekija 
Na predlog Občine Križevci se za člana Ocenjevalne komisije imenuje g. Jože DUH. 
 

SKLEP  ŠT. 2 Predlagani sklep je potrdilo 14 članov UO LAS Prlekija, zato se imenovanje g. Jožeta Duha 
za člana Ocenjevalne komisije LAS Prlekija potrdi. 

 
 
3. Izbris članstva 
Iz članstva v LAS Prlekija se izbrišeta naslednji pravni osebi: Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino 
(ŠIM) Ljutomer  in Lokalna turistična organizacija (LTO) Ljutomer. 
 

SKLEP  ŠT. 3 Predlagani sklep je potrdilo 14 članov UO LAS Prlekija, zato se iz članstva v LAS Prlekija 
izbrišeta ŠIM Ljutomer in LTO Ljutomer. 

 
 
 

Zapisala: 
Goran Ohman in Goran Šoster, PRA giz 
Vodilni partner LAS Prlekija 
 
 
 

 


