Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora LAS UE Ormož

Na osnovi vabila direktorja Javne razvojne agencije, kot vodilnega partnerja Lokalne akcijske
skupine Upravne enote Ormož ( v nadaljevanju LAS UE Ormož), ki je v prilogi zapisnika, je
bila sklicana 2. seja Nadzornega odbora LAS UE Ormož ( v nadaljevanju NO LAS UE
Ormož), ki je bila dne 21. 11. 2016 ob 16. uri v prostoru mož z naslednjim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvoritev seje,
Ugotovitev navzočnosti,
Potrditev dnevnega reda,
Potrditev zapisnika 1. seje NO,
Obravnava Poročila o delovanju LAS UE Ormož v letih 2015 in 2016,
Obravnava finančnega poročila LAS UE Ormož za leto 2015 in 2016,
Finančni plan LAS za leto 2017
Razno.

Prisotni: Miro Mele, Mirko Šerod, Dejan Jurkovič, Zlatko Zadravec.
________
K t. 1
Sejo odpre predsednik NO, ki pozdravi navzoče.

K t. 2
Na seji so bili navzoči vsi trije člani NO, zato NO
Sprejme:
Sklep št. 1:
Na seji so prisotni vsi člani Nadzornega sveta, zato je seja sklepčna.
K t. 3

Predsednik preveri, ali obstajajo predlogi za dopolnitev dnevnega reda. Ker dopolnitev ni bilo,
člani NO sprejmejo:
Sklep št. 2:
Potrjuje se dnevni red, kot je na vabilo za sejo:
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1.

Otvoritev seje,

2.

Ugotovitev navzočnosti,

3.

Potrditev dnevnega reda,

4.

Potrditev zapisnika 1. seje NO,

5.

Finančno poslovanje LAS leto 2015 in 2016,

6.

Finančni plan LAS za leto 2017 in

7.

Razno.

K t. 4
Predsednik pozove člane NO, če imajo dopolnitve na zapisnik 1. seje, ki je bil posredovan z
vabilom. Ker dopolnitev ni bilo, NO sprejme
Sklep št. 3
NO potrdi zapisnik . seje UO.

K t. 5
Predsednik pozove direktorja, da poda poročilo o delu LAS v letih 2015 in 2016.
Predstavnik vodilnega partnerja LAS UE Ormož Zlatko Zadravec poroča, da je bil začetek
celotnega procesa ustanovitve LAS UE Ormož posvet, ki je bil sklican 12.3.2015 na katerem
je bil sprejet časovni načrt za ustanovitev LAS UE Ormož. Imenovani pa so bili tudi člani
Iniciativnega odbora za pripravo skupščine LAS. Ustanovna skupščina LAS UE Ormož je bila
dne 26. 8. 2015. Na skupščini je bilo prisotno 35 ustanovnih članov, ki so potrdili Konzorcijsko
pogodbo LAS UE Ormož, izvolili organe upravljanja LAS in potrdili vodilnega partnerja LAS
UE Ormož, ki ga je izbral Upravni odbor LAS UE Ormož. Vodilni partner je postala JARA.
LAS UE Ormož ima svojo spletno stran http://las-ue-ormoz.si/ na kateri objavlja vse
pomembne informacije. Prav tako je odprt elektronski naslov las.ormoz@poslovna.posta.si za
sprejem varne pošte in transakcijski račun za finančne transakcije LAS UE Ormož.
V pripravi SLR so sodelovali:
 Skupščina LAS (vsi člani LAS), predsednik LAS Mirko Cvetko,
 Upravni odbor (11 članov), 5 članov iz javnega sektorja (Alojz Sok, Jurij Borko, Mirko
Cvetko, Viki Ivanuša, Hinka Hržič), in 6 članov iz zasebnega sektorja ter civilne
družbe (Boštjan Kosec, Helena Srnec, Dominik Bombek, Slavko Perc, Ivan Babič,
Martin Kukovec),
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 predstavniki Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž,
 predstavniki strokovnih organizacij: LU Ormož, CSO Ormož, CSD Ormož, KGZ,
JARA, Gasilska zveza Ormož, OOZ, ZDO, MPI Ormož,
 predstavniki civilne družbe in fizične osebe.
Člani Upravnega odbora so obravnavali SLR na svoji 4. Seji dne 21. 1. 2016 in po
dopolnitvah priporočili Skupščini, da potrdi SLR: Skupščina je obravnavala SLR na svoji 2.
seji dne 25. 1. 2016 in jo po potrditvah potrdila. SLR je bila odposlana konec januarja 2016 v
potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD. LAS UE Ormož in s tem tudi Strategija lokalnega
razvoja je bila potrjena 17.10.2016. Vodilni partner je takoj po potrjeni SLR pristopil k pripravi
1. javnega poziva LAS UE Ormož, ki bo objavljen 21. 11. 2016 z zapadlostjo 60 dni.
Člani NO odbora so po krajši razpravi sprejeli
Sklep št. 4
NO potrjuje Poročilo o delu LAS UE Ormož v letu 2015 in 2016.

K t. 6
Predsednik pozove direktorja Jare, da predstavi finančno poročilo LAS za leto 2015 in 2016.
Zlatko Zadravec, predstavnik vodilnega partnerja poroča:
1. Vodilni partner LAS UE Ormož je imel v razdobju 15.3.2015 do 31.12.2015 15.805,74
€ stroškov, ki se nanašajo:
 stroške dela zaposlenih na Jari: na projektu LAS UE Ormož so delali Boris
Zadravec, Matjaž Kosi in Zlatko Zadravec. Skupni stroški dela znašajo v tem
obdobju 12.947,98 €,
 preostali stroški v višini 2.857,76 € se nanašajo na stroške knjigovodskih
storitev, pisarniški material, stroške obveščanja javnosti, poštne storitve,
stroške Ustanovne skupščine LAS (kavice, sok, malica), itd (točna
specifikacija stroškov je na izpisu kartice SM 5415 za to obdobje.
2. V obdobju 1.1 do 31.1.2016 je imel vodilni partner skupno 4.839,50 € stroškov na SM
5415, ki se nanašajo na:
 stroške dela v višini 2.295,04 € in
 ostale stroške LAS v višini 2.544,46 €: med temi stroški je največji strošek
revidiranja in lektoriranje SLR LAS UE Ormož v višini 2.135,00 €. Storitev je
izvršilo podjetje JHP d.o.o. Izbor izvajalca te storitve je potrdil UO LAS na
osnovi treh ponudb.
3. Skupno je bilo torej za razdobje 1.1.2015 do 31.1.2016 20.645,24 € stroškov, ki so bili
začasno financirani s strani Občine Ormož 74,4 %, Središče ob Dravi 13,0 % in Sveti
Tomaž 12,6 %. Ti stroški bodo refundirani v višini 20.000,00 iz pripravljalne podpore,
ki bo razdeljena občinam v enakem %, kot so začasno financirale stroške LAS. Na
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koncu bodo vse tri občine pokrile samo 645,24 € stroškov v tem obdobju v že
omenjenih deležih.
4. Naslednje stroškovno obdobje je od 1.2.2016 do 17.10.2016, ko je bila potrjena SLR
in LAS UE Ormož. V tem obdobju so znašali skupni stroški 2.551,31 €, ki so jih
financirale občine UE Ormož
Zlatko Zadravec je ocenil stroške za obdobje od 18.10.2016 do 31.12.2016 na približno 7.050
€. Od tega načrtujemo sofinanciranje iz naslova Podukrepa 19.4 podpora za animacijo in
tekoče stroške LAS v višini 6.680,00 €. Preostanek stroškov v višini približno 370,00 € pa
bodo financirale Občina Ormož (74,4 %), Občina Središče ob Dravi (13,0 %) in Občina Sveti
Tomaž (12,6 %).
Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo za stroške LAS UE Ormož v razdobju 2015 in
2016 in sprejel
Sklep št. 5:

Nadzorni obor potrjuje finančno poročilo UE Ormož za leto 2015 in 2016.

K t. 7

Predsednik pozove predstavnika vodilnega partnerja LAS, da predstavi plan stroškov LAS UE
Ormož za leto 2017.
Zlatko Zadravec izpostavi, da se načrtujejo stroški LAS v letu 2017 v višini 36.345,90 €. Od
tega računamo, da bo sofinacirano iz Podukrepa 19.4 podpora za animacijo in tekoče stroške
LAS 35.000,00 € (17.500,00 € za stroške animacije in 17.500,00 za tekoče stroške).
Preostale stroške v višini 1.345,90 € bodo sofinancirale občine UE Ormož v enakih deležih
kot do sedaj. Za ta namen je potrebno z občinami skleniti pogodbe o sofinanciranju.
Po krajši razpravi NO sprejme

Sklep št. 6:
Nadzorni obor potrjuje finančno poročilo UE Ormož za leto 2015 in 2016.

K t. 6
Predsednik je vprašal, če ima kateri član kateri član kakšna vprašanja. Ker vprašanj ni bilo, je
predsednik zaključil sejo ob 17.30 h.
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Predsednik NO

Zapisal

Miro Mele:

Zlatko Zadravec:
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