Opr.št.: UO 22-03082018
Datum: Ruše, 03.08.2018
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE V DNEH 18.07.2018 – 01.08.2018

Predsednik upravnega odbora je odločil, da bo dnevni red korespondenčne seje:
Dnevni red:
1. potrditev projekta Investicija v fermentacijske posode z namenom 2 novih zaposlitev in razvoja
novejših metod pridelovanja piva (kratko Razvoj pivovarstva)
2. Soglasje k spremembam že potrjenih projektov
Dne 18.07.2018 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov za obe točki dnevnega reda.
ad 1:
Obrazložitev projekta Investicija v fermentacijske posode z namenom 2 novih zaposlitev in
razvoja novejših metod pridelovanja piva (kratko Razvoj pivovarstva)
Ocenjevalna komisija je v dneh od 05.07.2018 do 13.07.2018 ocenila projekt Razvoj pivovarstva, ki
ga Lobik Brewery, Proizvodnja piva, Alen ZARIČ, s.p.-Poslovna enota PROIZVODNJA, Tovarniška
cesta 51, 2342 Ruše, pravočasno, dne 28.06.2018 poslal na JAVNI POZIV za izbor projektov za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR, Tematsko
področje A) ustvarjanje delovnih mest ,Št. 1/2017.
Povzetek projekta: prijavitelj bo nabavil opremo za varjenje piva in še pred koncem projekta zaposlil eno
osebo. Namen in cilj projekta je razširiti proizvodnjo piva in odpreti novo delovno mesto.
Ocenjevalna komisija je ocenila vlogo v skladu z merili, določenimi v SLR LAS Drava. Ker je vloga
dosegla 62,33 točk, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato
je Ocenjevalna komisija dne 13.07.2018 sprejela sklep, s katerim je predlagala Upravnemu odboru LAS
Drava, da projekt Razvoj pivovarstva potrdi za sofinanciranje.
Glasovanje
Glasovanje o predlaganih sklepih je dneh od 18.07.2018 – 01.08.2018 potekalo preko korespondenčne
seje upravnega odbora.
V skladu s 23. členom Pogodbe o ustanovitvi LAS DRAVA lahko upravni odbor uspešno izvede sejo, če
so se na korespondenčno sejo odzvali člani vsaj dveh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh
glasov in sprejemajo sklepe z večino glasov vseh članov upravnega odbora s tem, da je odločitev
sprejeta, če zanjo glasujejo člani, ki imajo skupaj več kot 50 % vseh glasov.
Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji:
Ime in priimek
Število glasov
SODELUJOČI ČLANI
Javni sektor
49:
35
11
Marija Perklič
11
Tomi Prosnik
24
24
Igor Štruc
14
Ekonomski sektor
26:
26
Boris Kraner
6
6
Mihael Iljaž
12
12
Mojca Roj
8
8
Socialni sektor
25:
13
Jože Čučko
6
6
Peter Juhart
12
Cecilija Možič
7
7
SKUPAJ glasov
100
74
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Ugotovitev: na korespondenčno sejo so se odzvali člani treh sektorjev, zato se korespondenčna
seja lahko izvede, saj so imeli člani, ki so se odzvali, skupaj več kot polovico vseh gasov (74
glasov).
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
35
Marija Perklič
da
11
da
Tomi Prosnik
24
Igor Štruc
Ni glasoval
Ekonomski sektor
26
Boris Kraner
da
6
Mihael Iljaž
da
12
Mojca ROJ
da
8
Socialni sektor
13
Jože Čučko
da
6
Peter Juhart
Ni glasoval
Cecilija Možič
da
7
SKUPAJ
74
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člana: Igor Štruc in Peter Juhart nista glasovala.
Ugotovitev: s 74 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja
SKLEPA:
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt Investicija v fermentacijske posode z namenom 2 novih
zaposlitev in razvoja novejših metod pridelovanja piva, ki ga je prijavitelj Lobik Brewery,
Proizvodnja piva, Alen ZARIČ, s.p.-Poslovna enota PROIZVODNJA, Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše,
pravočasno dne 28.06.2018 prijavil na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR, Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih
mest ,Št. 1/2017, potrdi za sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava največ do višine
30.008,96 EUR.
1.2. 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 2
Projekti, ki jih je upravni odbor potrdil za sofinanciranje na podlagi javnega poziva št. 2/2017
(financiranje iz sklada EKSRP), bi morali biti v skladu z javnim pozivom zaključeni do 31.08.2018, saj bi
s tem LAS dosegla kazalnike iz SLR, posledično pa bi pridobila dodatna sredstva.
Po odobritvi na LASu so morali še v postopek končnega potrjevanja ARSKTRP. Slednji postopek je bil
dolgotrajen, zato so bile odločbe ARSKTRP izdane šele konec leta 2017 ali v prvih mesecih leta 2018.
Ker se projekti lahko začno izvajati šele po izdaji odločbe, je bil zaradi pozne izdaje močno skrajšan
čas izvajanja nekaterih projektov. Kljub temu, da so si prijavitelji projektov prizadevali zaključiti projekte
v dogovorjenem roku, nekaterim to ne bo uspelo. Zato so podali na LAS prošnje za podaljšanje roka
dokončanja projektov.
Upravni odbor se je seznanil z informacijo, da imajo enake težave pri izvajanju in posledično doseganju
kazalnikov iz SLR do konca leta 2018 tudi vsi ostali LASi v Sloveniji. Zato je KO CLLD pripravil predlog
spremembe Uredbe CLLD tako, da bo določil manjši delež doseganja v SLR predvidenih kazalnikov
(npr. če je bilo predvidenih 10 delovnih mest, bo sprememba Uredbe CLLD določila, da LAS izpolnjuje
obvezo, če jih bo dosegel v višini npr. 60% predvidenih).
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Glasovanje
Rok izvedbe projektov je bistvena sestavina pogodbe, ki so jo prijavitelji podpisali z LAS, zato je
potrebno spremembo pogodbe urediti pisno. Spremembe pogodb odobrava upravni odbor.
Glasovanje o predlaganih sklepih je dneh od 18.07.2018 – 01.08.2018 potekalo preko korespondenčne
seje upravnega odbora.
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
35
Marija Perklič
da
11
da
Tomi Prosnik
24
Igor Štruc
Ni glasoval
Ekonomski sektor
26
Boris Kraner
da
6
Mihael Iljaž
da
12
Mojca ROJ
da
8
Socialni sektor
13
Jože Čučko
da
6
Peter Juhart
Ni glasoval
Cecilija Možič
da
7
SKUPAJ
74
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člana: Igor Štruc in Peter Juhart nista glasovala.
Ugotovitev: s 74 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja
2.1. Upravni odbor soglaša s spremembo – podaljšanjem roka izvedbe projektov:
- projekt Koča Šumik rok za izvedbo 31.12.2018,
- projekt Family Fun Time rok za izvedbo 31.03.2019,
- projekt Adaptacija mansarde lovskega doma LD Puščava rok za izvedbo 15.10.2018.
2.2. Prijavitelji projektov morajo v roku 8 dni od sprejema tega sklepa podpisati anekse k pogodbam, ki
so jih sklenili z LASom. Podpisan aneks je podlaga za urejanje podaljšanja roka izvedbe projektov na
ARSKTRP.
Zapisala:
Dragomira Zelenik, l.r.
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