
 

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
NADZORNI ODBOR 
Nad izviri 6 
2204 Miklavž na Dravskem polju 
 
 

 
 

POROČILO  
 

o pregledu delovanja LAS Lastovica za programsko obdobje 2008 – 2015, I. 
del 

 
 
Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju sva predsednik 
Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju Boris Potrč in članica Nadzornega 
odbora Občine Miklavž na Dravskem polju Sonja Horvat Tušek opravila nadzor oz. pregled 
delovanja LAS Lastovice za obdobje 2008 – 2015. Pri izvedbi nadzora sva kontaktirala z višjo 
svetovalko za kmetijstvo, druge gospodarske dejavnosti in razvojne naloge, Renato Vučina 
Velički. Predmet nadzora sta bila projekt »Pitna voda na Dravskem polju« v delu, ki se nanaša na 
izvedbo t.i. aktivnosti »Vodni detektiv« in sofinanciranje gradnje objekta NK Dobrovce (II. del).  
 
LAS Lastovica s sedežem v Miklavžu, Nad izviri 6, je z dopisom z dne 6. 8. 2009, objavila »Javni 
poziv za izbor projektov LAS Lastovica za leto 2010«. Rok za izdajo vlog je bil 6. 9. 2009 do 24. 
ure. Predmet citiranega javnega razpisa so bili prednostno projekti, ki se nanašajo na učinkovito 
rabo energije in obnovljivih virov energije ter ustvarjanje nove vrednosti v kmetijstvu in gozdarstvu 
ob sodelovanju s turizmom in obrtjo, strukturne spremembe kmetijskih gospodarstev na 
zavarovanih območjih ter ohranitev in zavarovanje ekološke kvalitete naravnega prostora.          
Občina Miklavž na Dravskem polju se je prijavila z vlogo oz. izpolnjeno prijavnico za izbor 
projektov za leto 2010, z dne 28. 8. 2009, z okvirnim naslovom projekta PITNA VODA NA 
DRAVSKEM POLJU, s petimi glavnimi aktivnostmi projekta, in sicer: 
 

1. »VODNI DETEKTIV« je namenjen osveščanju otrok v vrtcih in mladih v osnovni šoli. 
Občina bo za vsakega otroka nabavila poučne slikanice avtorice Marte Vahtar, ki bodo 
učni pripomoček za izvedbo prostočasnih ekoloških vsebin v vrtcu in v šoli; prav tako se 
organizira izlet, povezan z vsebino zavarovanja pitne vode (vrednost aktivnosti 8.335,20 
EUR; upravičeni stroški 6.946,00 EUR; pričakovano povračilo stroškov 4.167,60 EUR).  

 
2. Ta aktivnost je namenjena osveščanju gospodinjstev. Organizirana bodo predavanja na 

temo onesnaženosti vode, čiščenja vode, vzpodbujanja vode iz pipe, odgovornosti do 
vode, ... Nosilec aktivnosti bo občina oz. eno od občinskih društev  (vrednost aktivnosti 
8.280,00 EUR; upravičeni stroški 6.900,00 EUR; pričakovano povračilo stroškov 4.140,00 
EUR). 
 

3. S tretjo aktivnostjo se bo osveščal gospodarski sektor (mikro in mali podjetniki, kmeti). 
Organizirale se bodo brezplačne delavnice in predavanja, na katerih se bodo prikazali 
primeri dobrih praks oz. kako bi lahko gospodarski subjekti v občini Miklavž na Dravskem 
polju pokazali svojo družbeno odgovornost za ohranjanje pitne vode  (vrednost aktivnosti 
2.580,00 EUR; upravičeni stroški 2.150,00 EUR; pričakovano povračilo stroškov 1.290,00 
EUR). 
 

4. Četrta aktivnost predvideva izdelavo načrta ureditve območja, ki leži na VVO 1 in idejne 
zasnove za prostor. Po prenosu lastništva iz RS na občino, bo slednja pridobila 6,9 ha 
velik kompleks, ki ga bo preoblikovala v območje, namenjeno druženju in aktivnemu 
rekreiranju  (vrednost aktivnosti 12.753,60 EUR; upravičeni stroški 10.628,00 EUR; 
pričakovano povračilo stroškov 10.628,00 EUR).  
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5. V sklopu urejanja prostora bo občina uredila 5 km eko poti, ki bo povezovala Dobrovce in 
območje, ki ga bo občina uredila na VVO 1 (vrednost aktivnosti 24.000,00 EUR; 
upravičeni stroški 20.000,00 EUR; pričakovano povračilo stroškov 10.000,00 EUR). 

 
Lokalna akcijska skupina »LAS LASTOVICA«, Nad izviri 6, Miklavž, je z Občino Miklavž na 
Dravskem polju s sedežem na istem naslovu, kot glavnim upravičencem, sklenila pogodbo o 
sofinanciranju št. 2/2010, z dne 1. 12. 2010, iz katere je razvidno, da je bil izbran projekt Občine 
Miklavž na Dravskem polju z naslovom »PITNA VODA – SKRB NAS VSEH« ter da so za izvedbo 
projekta dodeljena sredstva v višini do 30.225,90 EUR.    
 
 
Ugotovitve:  
 
Občina Miklavž na Dravskem polju je kot naročnik sklenila pogodbo o financiranju izvedbe 
natečaja »Vodni detektiv« št. 3553-1/2010, z dne 15. 4. 2010, z ICROM Domžale (o.p. Inštitut za 
celostni razvoj in okolje), kot izvajalcem, za nakup izobraževalnega gradiva in izvedbo 
regionalnega natečaja »Vodni detektiv« v vrtcih in osnovnih šolah Občine Miklavž na Dravskem 
polju, v skupni vrednosti 5.688,00 EUR. 
 
Vodja projekta mag. Marta Vahta (ICRO Domžale) je pripravila podroben opis projekta »Pitna 
voda na Dravskem polju 2009/2010«, v katerem je podrobno opisana problematika, nameni in cilj 
ter vsebina projekta, terminski plan izvedbe aktivnosti ter aktivnosti za učence osnovnih šol in 
otroke vrtcev Občine Miklavž na Dravskem polju.   
 
Iz listinske dokumentacije, ki jo je predložila Občina Miklavž na Dravskem polju, so posamezni 
izvajalci oz. pedagogi v vrtcih in OŠ naše občine, podrobno opisali potek posameznih 
interdisciplinarnih dnevov ter izvedbe naravoslovnih dni in ekodneva, ki so potekali skladno z 
zastavljenim programom.    
 
Dopolniti z informacijo o prejemu teh sredstev – kdaj in koliko sredstev je občina nato pridobila od 
LAS, ker je to aktivnost izvedla.  
 
Ukrepi:  
/ 
 
Glede videnega in nadzorovanega ocenjujeva, da so bili postopki izpeljani skladno z zakonom, 
listinska dokumentacija pa dokazuje, da pri sami izvedbi ni prišlo do napak. 
 
 
Poročilo prejmejo: 
Občina Miklavž na Dravskem polju 
 
 
 
Miklavž na Dravskem polju, dne 15. 10. 2016. 

Podpis oseb, ki so opravili nadzor:  
 

                                                                                                   mag. Boris Potrč 
 
 

mag. Sonja Horvat Tušek 
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