
 

   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje 

 

Opr.št.: UO 25-11122018 

Datum: Ruše, 11.12.2018 

 

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

IZVEDENE V DNEH 10.12.2018 – 11.12.2018 

 

Dnevni red: 

 

1. potrditev projekta Brati, razumeti – Lahko branje 

2. potrditev projekta Adaptacija mansarde lovskega doma Lovske družine Puščava – 2. del 

Dne 10.12.2018 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov. 
 
ad 1: 
Obrazložitev projekta Oprema za visoko plezalno steno 

Ocenjevalna komisija je v dneh od 24.11.2018 do 07.12.2018 ocenila projekt  Brati, razumeti – Lahko 

branje, ki ga je prijavitelj  VDC POLŽ MARIBOR, Park mladih 4, 2000 Maribor , ENOTA RUŠE, Šolska 

ul. 16, 2342 Ruše pravočasno dne 19.09.2018 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. 

Povzetek projekta:  

VDC Polž ima v Rušah enoto, v kateri je organizirano varstvo oseb z motnjami v duševnem in gibalnem 

razvoju. Udeležujejo se ga oseba iz vseh treh občin. Predmet projekta je nabava posebne naprave, 

imenovane VIVA MOTO MED, ki je prilagojena osebam z gibalnimi težavami.  

Druga glavna aktivnost je »prevod knjige v lahko branje«. Namreč, osebam z duševnimi motnjami (tudi 

demenca) je potrebno omogočiti čim bolj dolgo aktivno sodelovanje v okolju in razumevanje tega okolja. 

Med slednje spada tudi branje in razumevanje branja, od dnevnih informacij do leposlovja. Vendar je 

potrebno informacije ali leposlovje (knjigo) »prevesti« v obliko, ki jo bodo prizadete osebe razumele. 

Tako »prevedenim« knjigam pravimo «lahko branje«. V tem projektu bo VDC Polž skupaj z osebami, ki 

so v varstvu v Enoti Ruše, »prevedel« eno leposlovno knjigo v obliko »lahkega branja«. Vzpostavil bo 

knjižno polico, na kateri bodo knjige, ki so v Sloveniji že prevedene v lahko branje. Nakupil bo 8 takih 

knjig.  Osebe, ki bodo sodelovale pri prevajanju, Zakon o socialnem varstvu jih imenuje uporabniki, bodo 

v VDC Polž v času prevajanja »zaposlene pod posebnimi pogoji«, z namenom, da bodo ohranjale 

delovne spretnosti, delovne navade in znanja. S tem se jim bo stimuliral občutek koristnosti in 

samopotrditve, zato se jim bo izplačala tudi »nagrada«, 030 EUR/uro. 

Vse dogajanje bo dokumentiral BKTV. 

Vrednost celotnega projekta je 17.045,73 EUR, subvencije pa 14.488,87 EUR. 

Ocenjevalna komisija je ocenila vlogo v skladu z merili, določenimi v SLR LAS Drava. Ker je vloga 

dosegla 62,67 točk, je posledično  upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. 

Zato je Ocenjevalna komisija dne 07.12.2018 sprejela sklep, s katerim je predlagala Upravnemu 

odboru LAS Drava, da projekt Brati, razumeti – Lahko branje potrdi za sofinanciranje. 

Glasovanje 

Glasovanje o predlaganih sklepih je v dneh od 10.12.2018 – 11.12.2018 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. 
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Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji: 
 

Ime in priimek Število glasov SODELUJOČI ČLANI 

Javni sektor 49: 49 

Marija Perklič 11 11 

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14 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 88 

 

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 (88 

glasov). 

 

Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  49 

Marija Perklič da 11 

Tomi Prosnik da 24 

Igor Štruc da 14 

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  88 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Član: Peter Juhart  ni glasoval. 
Ugotovitev: z 88 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA: 
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt Brati, razumeti – Lahko branje,  ki ga je prijavitelj VDC POLŽ 

MARIBOR, Park mladih 4, 2000 Maribor , ENOTA RUŠE, Šolska ul. 16, 2342 Ruše, pravočasno dne 

19.09.2018 prijavil 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  14.488,87 EUR. 



 

   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje 

 

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. 

Obrazložitev projekta Adaptacija mansarde lovskega doma Lovske družine Puščava – 2. del 

Ocenjevalna komisija je v dneh od 26.11.2018 do 07.12.2018 ocenila projekt  Adaptacija mansarde 

lovskega doma Lovske družine Puščava – 2. del, ki ga je prijavitelj  LOVSKA DRUŽINA PUŠČAVA, 

RDEČI BREG 2D, 2344 LOVRENC NA POHORJU,  pravočasno dne 19.11.2018 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. 

Povzetek projekta:  

Prijavitelj je v preteklem letu že vložil prvi del projekta, ki je namenjen adaptaciji lovskega doma. Prvi 

del  se je nanašal na adaptacijo sten, podov itd v mansardi lovskega doma. Bol je bil v celoti izveden. 

Sedaj pa Lovska družina Puščava prosi za sofinanciranje opreme, to je postelj, omar, sanitarne opreme 

in opreme kuhinje. Šele po tej investiciji bo dosežen namen: izvedba lovskega turizma (nastanitve za 

tuje lovce). 

Vlagatelj ima za izvedbo projekta zagotovljena lastna sredstva.  

 

Ocenjevalna komisija je ocenila vlogo v skladu z merili, določenimi v SLR LAS Drava. Ker je vloga 

dosegla 60 točk, je posledično  upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je 

Ocenjevalna komisija dne 07.12.2018 sprejela sklep, s katerim je predlagala Upravnemu odboru LAS 

Drava, da projekt Adaptacija mansarde lovskega doma Lovske družine Puščava – 2. del potrdi za 

sofinanciranje. 

 

Glasovanje 

Glasovanje o predlaganih sklepih je v dneh od 10.12.2018 – 11.12.2018 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: 49 

Marija Perklič 11 11 

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14 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 88 
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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 (88 

glasov). 

 

Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  49 

Marija Perklič da 11 

Tomi Prosnik da 24 

Igor Štruc da 14 

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  88 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Član: Peter Juhart  ni glasoval. 
Ugotovitev: z 88 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
2.1. Upravni odbor potrjuje projekt Adaptacija mansarde lovskega doma Lovske družine Puščava – 2. 

del,  ki ga je prijavitelj LOVSKA DRUŽINA PUŠČAVA, RDEČI BREG 2D, 2344 LOVRENC NA 

POHORJU, pravočasno dne 09.11.2018 prijavil 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  19.163,25 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. 
 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 


