Opr.št.: UO 48-22012021
Datum: Ruše, 25.01.2021
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
ZVEDENE V DNE 21.01.2021 – 22.01.2021
Dnevni red:
1. Potrditev projekta »Popotnik postoj in počij«

Dne 21.01.2021 vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov.
Sklepčnost
Glasovanje o predlaganih sklepih je v dneh 21.01.2021 do 22.01.2021 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
2
Boris Kraner
1
1
Mihael Iljaž
1
1
Mojca Roj
1
Ni glasovala
Socialni sektor
3
3
Jože Čučko
1
1
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: prijavitelji Primož Šauperl, s.p., Bezen 3, 2342 Ruše, je pravočasno, dne 24.09.2020
poslal projekta »Popotnik postoj in počij » 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:
Prijavitelj Primož Šauperl, s.p. je zasnoval celovit načrt prenove svojih turističnih zmogljivosti. Izvedbo
je razdelil v več faz, od katerih je prva faza, obnova gostinskih kapacitet že realizirana S projektom
Popotnik postoj in počij pa želi izvesti drugo fazo, t.j. obnovo stavbnega pohištva na več kot 150 let stari
zgradbi.
Nastanitvene zmogljivosti v sto in več let stari stavbi, z dotrajanimi lesenimi okvirji stavbnega pohištva,
z enojnimi zasteklitvami, ki prepuščajo mraz in povzročajo prepih. Našteto je neprijazno do gostov, zato
želi prijavitelj te neprijetnosti odpraviti tako, da bo zamenjal stavbno pohištvo – okna s sodobnimi
lesenimi okni in namestil rekuperacijski sitem za ohranjanje svežega zraka. Nabavil bo tudi nekaj nove
opreme.
Okna, ki prepuščajo toploto navzven in mraz navznoter, so energetsko potratna. Za Občino Ruše je bil
napravljen energetski koncept, v katerem je kot velika slabost opredeljena energetska potratnost na
vseh področjih. Zastavljen je načrt energetske prenove, katerega cilje je povzela tudi SLR LAS Drava,
saj je v tematskem področju varstvo okolja in narave predvidela cilje, ki se nanašajo na energetsko
učinkovitost, na koriščenje OVE in URE. Med učinkoviti rabo energije sodi tudi sodobno stavbno
pohištvo (okna), ki ne dopušča uhajanja toplote. Istočasno pa okna, ki močno tesnijo, zahtevajo
namestitev rekuperacijskega sistema za prezračevanje prostorov. Prijavljen projekt je torej skladen s
cilji tematskega področja varstvo okolja in narave.
Celotna vrednost naložbe je 10.081,07 EUR, od tega so upravičeni stroški 8.263,18 EUR. Od LASa
pričakuje prijavitelj javno podporo v višini 7.023,70 EUR.
Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 57,67 točkami. Posledično je vloga upravičena do
sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 21.01.2021 sprejela
sklep, s katerim predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Popotnik postoj in počij«
Glasovanje:
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
2
Marija Perklič
da
1
da
Tomi Prosnik
1
Igor Štruc
Ni glasoval
Ekonomski sektor
2
Boris Kraner
da
1
Mihael Iljaž
da
1
Mojca ROJ
Ni glasovala
Socialni sektor
3
Jože Čučko
da
1
Peter Juhart
da
1
Cecilija Možič
da
1
SKUPAJ
7
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člana: Igor Štruc in Mojca Roj nista glasovala.
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja
SKLEPA:
Upravni odbor potrjuje projekt »Popotnik postoj in počij«, ki ga je prijavitelj Primož Šauperl, s.p.,
Bezen 3, 2342 Ruše, pravočasno, dne 24.09.2020, poslal na JAVNI POZIV za izbor projektov za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko

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

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje

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 iz projektnih sredstev LAS Drava največ do višine 7.023,70 EUR.
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.
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