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Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje 

 

Opr.št.: UO 49-22012021 

Datum: Ruše, 20022021.2021 

 

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

IZVEDENE V DNE 19.02.2021 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev projekta »Ekološko lokalno je dobro zame in okolje« 

2. Potrditev projekta »Revitalizacija degradiranih površin « 

 

 

Dne 19.02.2021 vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov. 
 
Sklepčnost 

Glasovanje o predlaganih sklepih je dne 19.02.2021 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 Izločen iz glasovanja 

Mojca Roj 1 1 

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 ). Mihael Iljaž je bil iz glasovanja izločen. 

 
ad 1: 
Prijavitelj projekta:  prijavitelji Tomaž Jurše, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Smolnik 32, 2342 

Ruše  pravočasno, dne 16.10.2020, 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. 
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Kratka vsebina projekta: 

Projekt ima dve glavni aktivnosti.  

Prva je nabava opreme za prodajalno mesa na kmetiji. Kmetija je v Rušah prepoznana kot osredni 

nosilec blagovne znamke Pohorje beef, je zelo aktivna pri promociji vsega,  kar je vezano na to blagovno 

znamko  in druge vrste  sonaravnega kmetovanja na Pohorju. Na domačiji prodajajo meso te blagovne 

znamke, vendar prijavitelj ugotavlja, da zaradi prešibke promocije in neprepoznavnosti prodaja slabi. 

Zato želi pospešiti prepoznavnost in s tem vplivati na povečanje prodaje. Vpeljati želi nov proizvod, 

suhozorjene mesne izdelke, za kar pa potrebuje ustrezno zorilnico (Dry Ager), žago za razres  mesa in 

vauumski pakirni stroj. 

Druga glavna aktivnost je namenjena izvedbi demonstracijsko/ osveščevalnih dogodkov, v katere bodo 

vključeni osnovnošolci in starejši, zato v projektu sodelujeta partnerja osnovna šola in društvo 

upokojencev. Osnovnošolci  bodo preko raznih dogodkov spoznavali prosto pašo in njene prednosti, 

društvo upokojencev pa bo v okviru delavnic poskrbelo za medgeneracijski stik ter prenos izkušenj in 

znanj o tem, kako je nekoč potekala paša v naravnem okolju in reja živine na območju Ruš. Otroci OŠ 

bodo pod mentorstvom učiteljev in spremljevalcev vsebine tudi zapisali in ilustrirali, vsebina pa bo potem 

tudi razširjena v obliki publikacije – brošure.  

Za izvedbo praktičnega prikaza paše bo prijavitelj projekta nabavil  govedo pasme Aberdeen Angus, ki 

bo namenjena izključno ozaveščanju ranljivih skupin o praktičnih in naravovarstvenih vidikih paše v 

naravnem okolju. Govedo vrste Aberdeen Angus je zelo primerno za ekološko pašo in vzrejo, saj so 

živali zelo vitalne in odporne, prilagojene ostremu in vetrovnemu podnebju ter posebej dobro prenašajo 

tako mraz kot vročino in velika temperaturna nihanja, zato se lahko v našem podnebju skozi vse leto 

prosto pasejo na pašnikih. So precej mirno in dobrodušno govedo ter za to še posebej primerne za 

namene demonstracij za pripadnike ranljivih skupin (otroke, mladostnike in starejše 

Skupna vrednost projekta je  47.290,76 EUR brez DDV, povračilo stroškov od LAS DRAVA pa 

40.000,00 EUR. 

Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 72,67 točkami. Posledično je vloga upravičena do 

sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 14.02.2021 sprejela 

sklep, s katerim predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Ekološko lokalno je dobro 

zame in okolje« 

 

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  2 

Boris Kraner da 1 

Mihael Iljaž da Izločen iz glasovanja 

Mojca ROJ da 1 

Socialni sektor  3 

Jože Čučko da 1 

Peter Juhart da 1 

Cecilija Možič da 1 

SKUPAJ  7 
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PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Član: Igor Štruc ni glasoval, Mihael Iljaž je bil iz glasovanja izločen. 
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA: 
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Ekološko lokalno je dobro zame in okolje«,  ki ga je prijavitelj 

Tomaž Jurše, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Smolnik 32, 2342 Ruše  pravočasno, dne 

16.10.2020 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 iz projektnih sredstev LAS 

Drava največ do višine  40.000,00 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 

Prijavitelj projekta Mihael Iljaž s.p., Ulica Ruške čete 9, 2342 Ruše je projekt »Revitalizacija 

degradiranih površin« pravočasno, dne 13.10.2020, poslal na  JAVNI POZIV za izbor projektov za 

uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR, Tematsko 

področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja 

vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 7/2020. 

Kratka vsebina projekta:  

Projekt se nanaša na odpravo degradiranega območja, industrijske cone  bivše TDR v Rušah.  

V zadnjem letu pa je povpraševanje po storitvah urejanje okolja zaradi ukrepov za zajezitev Covid 19 

minimalno, zato je ogroženo delovno mesto nosilca projekta. Da bi nosilec ohranil delovno mesto, želi 

dejavnost razširiti na urejanje parkovnih površin in površin, ki obdajajo poslovne prostore. Prijaviteljev 

cilj je, da bi se z lastniki nepremičnin na območju nekdanje TDR dogovoril za  »upravljanje« zelenih 

površin na tem območju, pa tudi parkovnih površin na območju Občine Ruše. S tem bi svojo dejavnost 

razširil, posledično pa ohranil delovno mesto.  

Podjetniško idejo glede širitve dejavnosti na storitev upravljanja zelenih površin na območju bivše TDR 

je prijavitelj predstavil občini, ki ga je podprla tako, da mu je omogočila, da kot vzorčni primer uredi 

občinsko parcelo na območju nekdanje TDR. Nato pa po načelu » zgledi vlečejo« na primeru dobre 

prakse zainteresira še ostale lastnike, da se bodo odločili za urejeno okolico svojih poslovnih zgradb. 

Tako bi degradirano območje bivše TDR počasi postalo urejeno poslovno območje.  

Projekt prispeva k uresničitvi tematskega področja C) Varovanje okolja in cilja C2) Prenoviti degradirana 

območja in degradiranih zgradb. 

Za izvedbo projekta potrebuje prijavitelj ustrezne stroje in naprave. Nekaj jih ima, predmet tega projekta 

pa so nabava strojev in opreme, ki jih nima in sicer: manjši traktor s priključki , prikolica in škarje. Skupna 

vrednost projekta znaša 30.471,26 EUR z DDV od LAS DRAVA prosi sofinanciranje v višini 19.981,15 

EUR. Stroški zasaditve parcel so neupravičen strošek. 

Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 63 točkami. Posledično je vloga upravičena do sofinanciranja 

iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 18.02.2021 sprejela sklep, s katerim 

predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Revitalizacija degradiranih površin «. 
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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  2 

Boris Kraner da 1 

Mihael Iljaž da Izločen iz glasovanja 

Mojca ROJ da 1 

Socialni sektor  3 

Jože Čučko da 1 

Peter Juhart da 1 

Cecilija Možič da 1 

SKUPAJ  7 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Član: Igor Štruc ni glasoval, Mihael Iljaž je bil iz glasovanja izločen. 
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA: 

2.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Revitalizacija degradiranih površin«,  ki ga je prijavitelj Mihael 

Iljaž s.p., Ulica Ruške čete 9, 2342 Ruše pravočasno, dne 13.10.2020, poslal na  JAVNI POZIV za izbor 

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

Tematsko področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) 

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 7/2020 in soglaša s sofinanciranjem iz 

projektnih sredstev LAS Drava največ do višine  19.980,64 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. 

 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 

 

20. 02. 2021

X
Dragomira Zelenik

LAS Drava

Podpisal: Dragomira Zelenik  


