Opr.št.: UO 39-28/72020
Datum: Ruše, 29.07.2020
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE V DNEH 27.07.2020 – 28.07.2020
Dnevni red:
1. Potrditev projekta »Za večji in boljši izkoristek lesa«,
2. Potrditev projekta »Urejanje okolja«.
Dne 27.07.2020 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov.
Sklepčnost
Glasovanje o predlaganih sklepih je v dneh od 27.07.2020 – 28.07.2020 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 vseh treh 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 in če ne prevladujejo glasovi
javnega sektorja.
Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji:
Ime in priimek
Število glasov
SODELUJOČI ČLANI
Javni sektor
3
1
Marija Perklič
1
Ni glasovala
Tomi Prosnik
1
1
Igor Štruc
1
Ni glasoval
Ekonomski sektor
3
1
Boris Kraner
1
1
Mihael Iljaž
1
Ni glasoval
Mojca Roj
1
Ni glasovala
Socialni sektor
3
3
Jože Čučko
1
1
Peter Juhart
1
1
Cecilija Možič
1
1
SKUPAJ glasov
9
5
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 (5
glasov) in med glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja (1 javni sektor : 4 ostali )

ad 1:
Obrazložitev
Prijaviteljica projekta: prijaviteljica MARIJA FABRICI ZAFOŠNIK, nosilka dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, Kumen 72, 2344 Lovrenc na Pohorju, je pravočasno, dne 07.07.2020 poslala projekt »Za večji
in boljši izkoristek lesa« na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko področje A) ustvarjanje novih delovnih mest,
B) razvoj osnovnih storitev, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, žensk
in drugih ranljivih skupina, Št. 8/2020.
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Kratka vsebina projekta:
Januarja 2020 je prijaviteljica kupila žago v centru Lovrenca na Pohorju. Na tej žagi razrežejo ves svoj
les. Iz lesa delajo razne proizvode. Proizvodnjo želijo razširiti še na druge izdelke iz lesa. V ta namen
potrebujejo
kvalitetno kombinirko z več operacijami. S tem strojem bodo začeli izdelovati
»prekle«(leseni pladenj za malico), ki so ga v preteklosti uporabljali za t.i. »prekl jauzn«(malica na
lesenem pladnju).
Nabavili bodo tudi viličar, ki je prepotreben za lajšanje dela na žagi . Varnost, varstvo okolja in hitro
opravljeno delo so ključni pri delu, saj viličar lajša delo in skrajša čas delovnih poti, s čimer se
zmanjšajo izpustni plini in s tem je povzročen pozitiven učinek na okolje.
Zaradi povečanega obsega dela je prijaviteljica z 1.2.2020 tudi zaposlili dodatnega delavca poleg pet
že zaposlenih na tej žagi, ki jih je ob prevzemu žage v celoti obdržala v delovnem razmerju.
V okviru projekta bosta nabavljena dva stroja in sicer: kombinirka in viličar. Skupna vrednost strojev je
46.723,80 € brez DDV. Od LASa pričakuje 39.715,23 € nepovratne spodbude.
Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 63,00 točkmi. Posledično je vloga upravičena do sofinanciranja
iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 20.07.2020 sprejela sklep, s katerim
predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Za večji in boljši izkoristek lesa« .
Glasovanje:
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
1
Marija Perklič
Ni glasovala
da
Tomi Prosnik
1
Igor Štruc
Ni glasoval
Ekonomski sektor
1
Boris Kraner
da
1
Mihael Iljaž
Ni glasoval
Mojca ROJ
Ni glasovala
Socialni sektor
3
Jože Čučko
da
1
Peter Juhart
da
1
Cecilija Možič
da
1
SKUPAJ
5
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člani: Marija Perklič, Igor Štruc, Mihael Iljaž in Mojca Roj niso glasovali.
Ugotovitev: s 5 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja
SKLEPA:
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Za večji in boljši izkoristek lesa«, ki ga je prijaviteljica MARIJA
FABRICI ZAFOŠNIK, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kumen 72, 2344 Lovrenc na Pohorju,
pravočasno dne 07.07.2020 poslala na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko področje A) ustvarjanje
novih delovnih mest, B) razvoj osnovnih storitev, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 8/2020 in soglaša s sofinanciranjem projekta
iz sredstev LAS Drava največ do višine 39.715,23 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. Prijaviteljica 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
Prijavitelj TROHA-storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, PRIMOŽ VRAČKO S.P., Spodnji trg
34, 2344 Lovrenc na Pohorju, je skupaj s partnerjem Aleksander Pajtler, nosilec dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, Kumen 58, 2344 Lovrenc na Pohorju, pravočasno, dne 07.07.2020 poslal projekt »Urejanje
okolja« na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS
DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, B) razvoj
osnovnih storitev, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih
ranljivih skupina, Št. 8/2020.
Kratka vsebina projekta:
TROHA je mlado podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo urejanja okolja. Pri izvajanju dejavnosti sodeluje
z nosilcem kmetijske dejavnosti na kmetiji g. Pajtlerom, ki se ravno tako ukvarja z urejanjem okolja in
ohraniti naravo našim zanamcem. Izvaja svetovanje ter izdeluje načrte, kako obrezati (oblikovati)
drevesa, mu s tem zagotoviti lepo obliko, polno krošnjo, trdnost ter stabilnost in zdravje z vključenim
varstvom za zdravo nadaljnjo rast. Drevesa, ki rastejo v urbanem okolju, začno zaradi svoje velikosti
(tako višine kot širine) ogrožati poslopja, ceste, sprehajalne steze ... Takšnim drevesom je potrebno
oblikovati krošnjo in jim s tem omogočiti nadaljnje življenje in rast. Varno in strokovno obrezovanje
dreves ali pa tudi podiranje, v kolikor se izkaže, da je drevo dozorelo in pričelo odmirati ali pa je zaradi
svoje lokacije oz. velikosti postalo nevarno. Obrezovanje drevesnih vej, ki rastejo ob prometnicah kot
tudi obdelovalnih površinah, prav tako podiranje manjših dreves in grmov bo mnogo varnejše in hitrejše
s pomočjo cirkular žage, ki bo pripeta na roko novega komunalnega mulčerja krmiljenega preko
elektrohidravlične upravljalne palice, na hidravlični roki z dosegom 6m.
V projektu bodo nabavljeni stroji: cirkularna žaga, mulčer na hidravlični roki z elektrohidravličnim
krmiljenjem in kladivca za mulčer. Celotna vrednost investicije je 42.548,04 EUR brez DDV, od LASa
pričakuje prijavitelj podporo v višini 24.536,236 EUR .
Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 60,33 točke. Posledično je vloga upravičena do sofinanciranja
iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 24.07.2020 sprejela sklep, s katerim
predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Urejanje okolja«.
Glasovanje
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
1
Marija Perklič
Ni glasovala
da
Tomi Prosnik
1
Igor Štruc
Ni glasoval
Ekonomski sektor
1
Boris Kraner
da
1
Mihael Iljaž
Ni glasoval
Mojca ROJ
Ni glasovala
Socialni sektor
3
Jože Čučko
da
1
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Peter Juhart
Cecilija Možič
SKUPAJ

da
da

1
1
5

PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člani: Marija Perklič, Igor Štruc, Mihael Iljaž in Mojca Roj niso glasovali.
Ugotovitev: s 5 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja:
2.1. 2.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Urejanje okolja «, ki ga je prijavitelj TROHA-STORITVE S
KMETIJSKO IN GOZDARSKO MEHANIZACIJO, PRIMOŽ VRAČKO S.P., Spodnji trg 34, 2344 Lovrenc
na Pohorju, skupaj s partnerjem Aleksander Pajtler, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kumen 58,
2344 Lovrenc na Pohorju, pravočasno dne 07.07.2020 poslal na JAVNI POZIV za izbor projektov za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP Tematsko
področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, B) razvoj osnovnih storitev, C) varstvo okolja in ohranjanje
narave in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 8/2020
in soglaša s
sofinanciranjem projekta iz sredstev LAS Drava največ do višine 24.536,24 EUR in sicer:
- TROHA-storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, PRIMOŽ VRAČKO S.P, največ
23.467,82 EUR,
- Aleksander Pajtler, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, največ 1.068,42 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.
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