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Opr. št.: UO26 – 16042019 

Ruše, 16.04.2019 

 

ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 16.04.2019 

 

Prisotni člani upravnega odbora: 

 

Ime in priimek Število glasov PRISOTNI ČLANI 

Javni sektor 49: 49 

Marija Perklič 11 11 

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14 14 

Ekonomski sektor 26: 14 

Boris Kraner 6 6              

Mihael Iljaž 12  

Mojca Roj 8 8 

Socialni sektor 25: 25 

Jože Čučko 6 6 

Peter Juhart 12 12 

Cecilija Možič 7 7 po pisnem soglasju 

SKUPAJ glasov 100 88 

 

Ostali prisotni: 

Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik. 

 

Seje upravnega odbora se je udeležilo 7 članov, ena članica je glasovala pisno. Skupno število glasov 

prisotnih članov s pisnim soglasjem odsotne članice: 88. 

 

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. Potrditev projekta Živi z(Dravo) 

3. Potrditev projekta Tržnica Ruše 

4. Seznanitev s stanjem že potrjenih projektov 

5. Seznanitev s finančnim stanjem LAS 

 

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 (88 glasov). 

in 

prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 88 glasov. 
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ad.2  

Upravni odbor se je seznanil s predlogom ocenjevalne komisije glede projekta ŽIVI (Z)DRAVO. 

Projekt Živi (z)Dravo so prijavili trije partnerji.  

Nosilec projekta  je podjetje GENIUM, d.o.o , Stadionska 15, 2342 Ruše,  partnerja pa: 

Nogometni klub Pohorje, Stadionska ulica 15, 2342 Ruše in 

Društvo Turistično informativni center Ruše, Falska cesta 24, 2342 Ruše. 

Projekt je bil pravočasno dne 28.01.2019 poslan na  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, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in  D) večja 

vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Št. 5/2018. 

 

Kratka vsebina projekta: 

Predmet projekta so zemeljsko-urejevalna dela za postavitev pokrite terase z letno kuhinjo, ureditev 

parkirnega prostora, nabava opreme za piknik prostor. Za zaključek projekta bo organizirana športno-

rekreativna prireditev, na katero bodo vabljeni vsi lokalni prebivalci, predvsem pa ranljive skupine. 

Rezultat projekta bo tudi eno novo delovno mesto. 

Vrednost celotnega projekta je 56.270,00 EUR brez DDV, zaprošena subvencija pa 47.829,50 EUR. 

Ocenjevalna komisija je projekt  ocenila s povprečno oceno 74,33 točke (minimalni prag za odobritev 
je 50 točk). 
 
Ker je vloga dosegla 74,33 točke, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS 

Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 05.04.2019  sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu 

odboru LAS Drava, da projekt Živi (z)Dravo potrdi za sofinanciranje. 

 

Upravni odbor je soglasno z 88 glasovi sprejel sklepa: 

 

2.1. Upravni odbor potrjuje projekt Živi (z)Dravo,  ki ga je nosilec projekta  GENIUM, gostinstvo, 

gradbeništvo in druge storitve, d.o.o , Stadionska 15, 2342 Ruše,  

skupaj s partnerjema: 

Nogometni klub Pohorje, Stadionska ulica 15, 2342 Ruše in 

Društvo Turistično informativni center Ruše, Falska cesta 24, 2342 Ruše 

pravočasno dne 28.01.2019 poslal na  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, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in  D) večja vključenost mladih, 

žensk in drugih ranljivih skupin Št. 5/2018. 

in soglaša s sofinanciranjem projekta iz sredstev LAS Drava največ do višine  47.829,50 EUR. 

 

2.2. Prijavitelj projekta mora v 8. dneh po prejemu pisnega odpravka tega sklepa podpisati pogodbo o 
medsebojnih pravicah in obveznosti z LAS DRAVA. Za skrbnika te pogodbe s strani LAS je imenovan 
vodilni partner LAS Drava. 
 

ad 3 

Upravni odbor se je seznanil s predlogom ocenjevalne komisije glede projekta TRŽNICA RUŠE. 

 

Prijavitelj  projekta KZ RUŠE, Trg vstaje 4, 2342 RUŠE, je projekt  TRŽNICA RUŠE pravočasno dne 

30.01.2019 poslal na  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, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in  D) večja vključenost mladih, žensk 

in drugih ranljivih skupin Št. 5/2018. 
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Kratka vsebina projekta: 

Predmet prijave: urediti želijo prostor za trženje pridelkov iz kmetij. Nabavili bodo stojnice,  šotor in 

mobilno prodajalno. Pridelovalce bodo povezali v prodajno mrežo, organizirali predavanja na temo 

dopolnilnih dejavnosti in trženja, ter izvedli 69 promocijskih dogodkov. 

Prijavitelj ima za izvedbo projekta zagotovljena lastna sredstva.  

Vrednost celotnega projekta je 82.671,78 EUR, subvencije pa 70.271,01 EUR. 

Ocenjevalna komisija je projekt  ocenila s povprečno oceno 57,67 točke (minimalni prag za odobritev 
je 50 točk). 
 
Ker je vloga dosegla 57,67 točke, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS 

Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 12.04.2019  sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu 

odboru LAS Drava, da projekt Tržnica Ruše potrdi za sofinanciranje. 

 

Upravni odbor je soglasno z 88 glasovi sprejel sklepa: 

 

3.1. Upravni odbor potrjuje projekt TRŽNICA RUŠE,  ki ga je nosilec projekta  KZ RUŠE pravočasno 

dne 30.01.2019 poslal na  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, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in  D) večja vključenost mladih, žensk 

in drugih ranljivih skupin Št. 5/2018. 

in soglaša s sofinanciranjem projekta iz sredstev LAS Drava največ do višine  70.271,01 EUR. 

 

3.2. Prijavitelj projekta mora v 8. dneh po prejemu pisnega odpravka tega sklepa podpisati pogodbo o 
medsebojnih pravicah in obveznosti z LAS DRAVA. Za skrbnika te pogodbe s strani LAS je imenovan 
vodilni partner LAS Drava. 
 

ad. 4 

Seznanitev s stanjem že potrjenih projektov 

 

Upravni odbor se je seznanil s stanjem – trenutnim statusom projektov, ki jih je odobril za sofinanciranje 

iz projektnih sredstev LAS Drava.  

Vodilni partner mesečno ažurira stanje in status projektov. Informacije so objavljene na spletni strani 

LAS Drava. 

Na 5 javnih pozivov za financiranje projektov je bilo vloženih skupaj 26 vlog. Zaprošena in s strani LAS 

odobrena vrednost sofinanciranja je bila 506.557,78 EUR, kar 49,86% vseh sredstev, ki jih ima LAS 

Drava za izvedbo projektov. 

Trije prijavitelji so odstopili od izvajanja projektov, trije projekti so v potrjevanju na MGRT, ostali pa so 

izvedeni ali v fazi izvajanja. 

S strani MGRT in ARSKTRP je bilo izplačanih devet projektov v skupni vrednosti 187.166,45 EUR. 

 

ad 5 

Seznanitev s finančnim stanjem LAS 

 

Upravni odbor se je seznanil s finančnim stanjem LAS Drava na dan 10.04.2019. 

Od skupno 1.015.899,65 EUR je upravni odbor že dodelil pravice do sofinanciranja v skupni vrednosti 

506.557,78 EUR, kar pomeni, da je razdeljenih že 49,86% vseh sredstev. Stanje je razvidno iz spodnje 

preglednice: 
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stanje na dan 10.04.2019 

 Na občino razpisano porabljeno 
neporabljena 
sredstva 

Lovrenc na Pohorju 237.778,70 78.259,18 159.519,52 

Ruše 504.534,84 306.055,19 198.479,65 

Selnica ob Dravi 273.586,11 122.243,41 151.342,70 

SKUPAJ 1.015.899,65 506.557,78 509.341,87 
 

V javnem pozivu št. 4 in javnem pozivu št.5 je upravni odbor razpisal vsa razpoložljiva sredstva. Ker 

sredstva niso porabljena je upravni odbor sprejel sklep 

 

5.1. Upravni odbor sprejema sklep, da ostajata javni poziv št. 4 in javni poziv št. 5 odprta do porabe 

sredstev. 

Vodilni partner naj na spletni strani LAS Drava sproti objavlja stanje neporabljenih sredstev. 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik l.r. 


