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ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

ZVEDENE V DNE 21.12.2020 – 22.12.2020 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev projekta »»Inovativno in podjetno v predelavo «« 

2. Potrditev projekta »Z odrom do vseh – premični oder« 

 

Dne 21.12.2020 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov. 
 
Sklepčnost 

Glasovanje o predlaganih sklepih je v dneh 21.12.2020 do 22.12.2020 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 2 

Marija Perklič 1 1 

Tomi Prosnik 1 1 

Igor Štruc 1 Ni glasoval  

Ekonomski sektor 3 3 

Boris Kraner 1 1 

Mihael Iljaž 1 1  

Mojca Roj 1 1  

Socialni sektor 3 2 

Jože Čučko 1 Ni glasoval 

Peter Juhart 1 1 

Cecilija Možič 1 1 

SKUPAJ glasov 9 7 

 

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 (7 

glasov) in med glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja (2 glasova javni sektor : 5 glasov 

ostali ) 

 
ad 1: 
Prijavitelj projekta:  prijaviteljica Kmetijska zadruga Ruše, Trg vstaje 4, 2342 Ruše , je pravočasno, dne 

30.09.2020 poslala projekta »Inovativno in podjetno v predelavo » na  JAVNI POZIV za izbor 

projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v 

naseljih Ruše in Selnica ob Dravi Tematsko področje  A) ustvarjanje delovnih mest  C) varstvo okolja in 

ohranjanje narave D) Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Št. 7/2020. 
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Kratka vsebina projekta: 

Aktualna COVID kriza je še dodatno izpostavila pomen in nujnost lokalne oskrbe preko že vzpostavljenih 

mrež in partnerstev.  Tega se zaveda tudi  KZ Ruše, vendar ugotavlja, da trenutno le 3  koristijo prodajo 

preko mesnice KZ Ruše. Glavni razlog je v tem, da člani zadruge ponujajo kvalitetno meso višjega 

cenovnega razreda, vendar je zaradi slabe kupne moči na problemskem območju z visoko stopnjo 

brezposelnosti prodaja slaba, meso pa ostaja neprodano in na koncu konča kot cenena predelovalna 

surovina. KZ Ruše želi ta negativni trend ustaviti in vzpostaviti pogoje, da bo meso kljub slabi kupni moči 

lokalnega okolja končalo pri kupcih. Zato bo KZ Ruše v mesnici vzpostavila novo dejavnost, suho 

zorenje mesa. S posebnim postopkom, v posebnih pogojih, ki jih bodo omogočile naprave, ki jih bo KZ 

Ruše kupila preko tega projekta, bo sveže meso »zorelo« in kot tako bo kot sveže uporabno tudi v 

daljšem časovnem obdobju.  

  

Osnovni cilj projekta je z opremo nove predelovalne linije ter vpeljave inovativnih postopkov predelave 

razviti novo ponudbo lokalnih proizvodov (zorjeno meso), ohranjati in vzpodbujati mrežo lokalnih 

dobaviteljev mesa in z novo ponudbo in povečanim obiskom mesnice v centru Ruš vplivati na oživitev 

naseljskega jedra. 

 

Vrednost celotnega projekta je 59.454,46 EUR z DDV, od LASa prosijo za podporo v višini 39.506,40 

EUR. 

 

Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 70 točkami. Posledično je vloga upravičena do sofinanciranja 

iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 20.12.2020 sprejela sklep, s katerim 

predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Inovativno in podjetno v predelavo  

 

Glasovanje: 

 

Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  2 

Marija Perklič da 1 

Tomi Prosnik da  1 

Igor Štruc Ni glasoval   

Ekonomski sektor  3 

Boris Kraner da 1 

Mihael Iljaž da  1 

Mojca ROJ da  1 

Socialni sektor  2 

Jože Čučko Ni glasoval  

Peter Juhart da 1 

Cecilija Možič da 1 

SKUPAJ  7 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člana: Igor Štruc in Jože Čučko nista glasovala. 
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA: 
Upravni odbor potrjuje projekt »Inovativno in podjetno v predelavo «,  ki ga je prijaviteljica Kmetijska 

zadruga Ruše, Trg vstaje 4, 2342 Ruše , pravočasno, dne 30.09.2020 poslala na  JAVNI POZIV za izbor 

projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v 

naseljih Ruše in Selnica ob Dravi Tematsko področje  A) ustvarjanje delovnih mest  C) varstvo okolja in 

ohranjanje narave D) Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Št. 7/2020, in soglaša 

s sofinanciranjem iz projektnih sredstev LAS Drava največ do višine  39.506,40 EUR. 
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 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 projekta:  prijaviteljica Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju  je 

projekt  »Z odrom do vseh- premični oder«,  pravočasno, dne 13.11.2020, 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. 

vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 8/2020. 

 

Kratka vsebina projekta: 

Projekt »Z odrom do vseh- premični oder« je poslala Občina Lovrenc na Pohorju. Občina želi v 

prihodnje vplivati na to, da bo večina prireditev izvedena na prostem, kjer je možno sprejeti veliko več 

obiskovalcev kot v zaprtem prostoru. Želi prilagoditi trenutnim ukrepom zaradi COVID 19, ki se jim bo 

najverjetneje potrebno še kar nekaj časa prilagajati. Občina želi razmeram primerno ohraniti in 

vzpodbujati kulturno-umetniško in drugo dejavnost v smislu, če se je potrebno izogibati druženju v 

zaprtih prostorih, kar vpliva na ustavitev dejavnosti,  bomo dogajanja preselili na prosto, kjer je možno 

upoštevati varnostne razmere in s tem ohranjati dejavnosti. Dogajanje pa si lahko ogleda veliko več 

obiskovalcev kot v zaprti dvorani. 

 

Za izvedbo dogodkov na prostem je potrebno imeti ustrezno opremo. Mednjo sodi tudi premični oder, ki 

je predmet tega projekta.  

 

Vrednost projekta je 16.634,78 EUR brez DDV, od LASa pričakuje občina podporo v višini 14.139,56 

EUR. 

 

Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 53,33 točkami. Posledično je vloga upravičena do 

sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 17.12.2020  sprejela 

sklep, s katerim predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Z odrom do vseh- 

premični oder«. 

 

Glasovanje: 

 

Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  1 

Marija Perklič samoizločitev  

Tomi Prosnik da  1 

Igor Štruc Ni glasoval   

Ekonomski sektor  3 

Boris Kraner da 1 

Mihael Iljaž da  1 

Mojca ROJ da 1  

Socialni sektor  2 

Jože Čučko Ni glasoval  

Peter Juhart da 1 

Cecilija Možič da 1 

SKUPAJ  6 
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PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člana: Igor Štruc, in Jože Čučko nista glasovala. 
Članica Marija Perklič je predstavnica javnega sektorja iz Občine Lovrenc na Pohorju, zato se je izločila 
iz glasovanja. 
Ugotovitev: s 6 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
 
SKLEPA: 
2.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Z odrom do vseh- premični oder«, ki ga je prijaviteljica  Občina 

Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju , pravočasno, dne 13.11.2020, 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 sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava največ do višine  

14.139,56 EUR  

 2.2. 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. 

 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 

 

23. 12. 2020

X
Dragomira Zelenik

LAS Drava

Podpisal: Dragomira Zelenik  


