Opr.št.: UO 14-29062017
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE V DNEH OD 24.06.2017 – 29.06.2017
Upravni odbor se je na prejšnji seji odločil, da bo naslednjo sejo, kjer bo potekalo potrjevanje projektov,
o katerih se je upravni odbor že seznanil in ki jih bo ocenjevalna komisija ocenila kot primerne in
upravičene za sofinanciranje iz sredstev LAS, potrjeval preko korespondenčne seje.
Ocenjevalna komisija je v dneh od 24.06.2017 do 29.06.2017 ocenila naslednje projekte:
➢
➢
➢

Ne osamljen starostnik in samozavestna mamica z dojenčkom do 1. leta starosti
NALOŽBA VERNIK – ŠAUPERL,
Rekonstrukcija kotlovnice in ogrevalnega sistema gasilskega doma Selnica ob Dravi,

Dne 24.06.2017 so vsi člani upravnega odbora prejeli predlog sklepov za potrditev omenjenih projektov
in odločitev predsednika upravnega odbora, da se potrjevanje izvede preko korespondenčne seje.
Glasovanje preko korespondenčne seje je potekalo od 24.06.2017 do 29.06.2017.
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 s tem, da je odločitev sprejeta, če zanjo glasujejo člani,
ki imajo skupaj več kot 50 % vseh glasov.
Ugotovitev: na korespondenčno sejo so se odzvali člani vseh treh sektorjev, zato se
korespondenčna seja lahko izvede, saj so imeli člani, ki so se odzvali, skupaj več kot polovico
gasov (55 glasov).
Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji:
Ime in priimek
Javni sektor
Bogdan Manfreda

Število glasov
49:
11

SODELUJOČI ČLANI
35
11

Tomi Prosnik
Igor Štruc
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Mihael Iljaž
Mojca Roj
Socialni sektor
Jože Čučko
Tomaž Jurše
Simona Grušovnik
SKUPAJ glasov
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6
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Dnevni red korespondenčne seje
1. Potrditev projekta Ne osamljen starostnik in samozavestna mamica z dojenčkom do 1. leta
starosti , prijaviteljica Patronaža, zdravstvena nega in babištvo Mojca Kalšek dipl. med.
sestra, Industrijska ulica 33, 2345 Bistrica ob Dravi
2. Potrjevanje projekta NALOŽBA VERNIK – ŠAUPERL, prijavitelj Šauperl Primož s.p.,
Bezena 3, 2342 Ruše
3. Potrjevanje projekta Rekonstrukcija kotlovnice in ogrevalnega sistema gasilskega doma
Selnica ob Dravi, katerega prijavitelj je Prostovoljno gasilsko društvo Senica ob Dravi in
partner Občina Selnica ob Dravi.
ad.1
Potrjevanje projekta Ne osamljen starostnik in samozavestna mamica z dojenčkom do 1. leta
starosti,
Dne 19.06.2017 je Ocenjevalna komisija LAS Drava naslovila na Upravni odbor sklep, s katerim
predlaga upravnemu odboru, da le-ta potrdi projekt Ne osamljen starostnik in samozavestna mamica
z dojenčkom do 1. leta starosti, ki ga je prijaviteljica Patronaža, zdravstvena nega in babištvo Mojca
Kalšek dipl. med. sestra, Industrijska ulica 33, 2345 Bistrica ob Dravi pravočasno, dne 13.05.2017 in
dopolnitve dne 06.06.2017, poslala 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 D) večja vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin Št. 2/2017.
Povzetek projekta: projekt predvideva izvedbo svetovalnih in drugih storitev za starostnike in mamice z
dojenčkom do 1 leta starosti.
Doseganje kazalnika: nova storitev, vključitev dveh ranljivih skupin.
Vloga je bila:
- administrativno pregledana (pravočasnost, pravilni obrazec, priložene priloge in dokazila,
ovojnica); nepravilnosti in pomanjkljivosti ni bilo ;
- preverjana so bila merila za upravičenost vloge - izločitvena merila (ali je vloga v skladu z
zahtevami javnega poziva in SLR); ugotovitev ocenjevalne komisije in vodilnega partnerja:
vloga je upravičena
- vloga je bila ocenjena s povprečno oceno 63 točk (minimalni prag za odobritev je 50 točk).
Ker je vloga dosegla 63 točk, je posledično je upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS
Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 19.06.2017 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu
odboru LAS Drava, da projekt Ne osamljen starostnik in samozavestna mamica z dojenčkom do 1.
leta starosti potrdi za sofinanciranje.
Člani upravnega odbora so soglasno s 55 glasovi sprejeli naslednji sklep:
1.1 upravni odbor potrjuje projekt Ne osamljen starostnik in samozavestna mamica z dojenčkom
do 1. leta starosti, katerega je prijaviteljica Patronaža, zdravstvena nega in babištvo Mojca Kalšek
dipl. med. sestra, Industrijska ulica 33, 2345 Bistrica ob Dravi, prijavila 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 D) večja vključenost mladih,
žensk in drugih ranljivih skupin Št. 2/2017, za sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava
največ do višine 6.091,60 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:
Potrjevanje projekta NALOŽBA VERNIK – ŠAUPERL
Prijavitelj Šauperl Primož s.p., Bezena 3, 2342 Ruše je pravočasno, dne 12.05.2017 in dopolnitve dne
13.06.2017, poslal projekt NALOŽBA VERNIK – ŠAUPERL 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 D) večja vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin Št. 2/2017.
Povzetek projekta: naložba v opremo gostinskega objekta, nabava energetsko varčne opreme.
Doseganje kazalnikov: novo delovno mesto, nova storitev na podeželju.
Vloga je bila:
- administrativno pregledana (pravočasnost, pravilni obrazec, priložene priloge in dokazila,
ovojnica); nepravilnosti in pomanjkljivosti ni bilo ;
- preverjana so bila merila za upravičenost vloge - izločitvena merila (ali je vloga v skladu z
zahtevami javnega poziva in SLR); ugotovitev ocenjevalne komisije in vodilnega partnerja:
vloga je upravičena
- vloga je bila ocenjena s povprečno oceno 57 točk (minimalni prag za odobritev je 50 točk).
Ker je vloga dosegla 57 točk, je posledično je upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS
Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 22.06.2017 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu
odboru LAS Drava, da projekt NALOŽBA VERNIK – ŠAUPERL potrdi za sofinanciranje.
Člani upravnega odbora so soglasno s 55 glasovi sprejeli naslednji sklep:
2.1. Upravni odbor potrjuje projekt NALOŽBA VERNIK – ŠAUPERL, ki ga je prijavitelj Šauperl
Primož s.p., Bezena 3, 2342 Ruše 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 D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Št. 2/2017, za sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava največ do višine 16.373,27EUR.
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.
Ad. 3:
Potrjevanje projekta Rekonstrukcija kotlovnice in ogrevalnega sistema gasilskega doma Selnica
ob Dravi.
Prijavitelja:
➢ prostovoljno gasilsko društvo Senica ob Dravi, Gasilska ulica 1, 2352 Selnica ob Dravi kot
nosilec projekta
in
➢ Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 SELNICA OB DRAVI, kot partner
sta pravočasno, dne 31.05.2017, poslala na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naselju Selnica ob Dravi, Tematsko
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področje C) Varstvo okolja in ohranjanje narave Št. 3/2017 vlogo s projektom Rekonstrukcija
kotlovnice in ogrevalnega sistema gasilskega doma Selnica ob Dravi.
Povzetek projekta: projekt predvideva naložbo, nabava in vgradnja toplotne črpalke v gasilski dom
Selnica ob Dravi
Doseganje kazalnikov: 1 partnerstvo, zmanjšanje stopnje degradiranosti zgradbe, energetska varčnost.
Vloga je bila:
- administrativno pregledana (pravočasnost, pravilni obrazec, priložene priloge in dokazila,
ovojnica); nepravilnosti in pomanjkljivosti ni bilo ;
- preverjana so bila merila za upravičenost vloge - izločitvena merila (ali je vloga v skladu z
zahtevami javnega poziva in SLR); ugotovitev ocenjevalne komisije in vodilnega partnerja:
vloga je upravičena
- vloga je bila ocenjena s povprečno oceno 56,33 točk (minimalni prag za odobritev je 50 točk).
Ker je vloga dosegla 56,33 točk, je posledično je upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev
LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 23.06.2017 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu
odboru LAS Drava, da projekt Rekonstrukcija kotlovnice in ogrevalnega sistema gasilskega doma
Selnica ob Dravi potrdi za sofinanciranje.
Člani upravnega odbora so soglasno s 55 glasovi sprejeli naslednji sklep:
3.1. Upravni odbor potrjuje projekt Rekonstrukcija kotlovnice in ogrevalnega sistema gasilskega
doma Selnica ob Dravi, ki sta ga prijavitelja:
Prostovoljno gasilsko društvo Senica ob Dravi, Gasilska ulica 1, 2352 Selnica ob Dravi kot
nosilec projekta
in
➢ Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 SELNICA OB DRAVI, kot partner
pravočasno, dne 31.05.2017, poslala na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naselju Selnica ob Dravi, Tematsko
področje C) Varstvo okolja in ohranjanje narave Št. 3/2017, za sofinanciranje iz projektnih sredstev
LAS Drava največ do višine 27.760 EUR in sicer:
➢

➢

➢

Prostovoljno gasilsko društvo Senica ob Dravi, Gasilska ulica 1, 2352 Selnica ob Dravi, kot
nosilec projekta 0,00 EUR
in
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 SELNICA OB DRAVI, kot partner 27.760 EUR.

3.2. 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.
OPOMBA: Član upravnega odbora LAS Drava, g. Igor Štruc, je predsednik Prostovoljnega gasilskega
društva Selnica ob Dravi. Zato se je v izogib konfliktu interesov izločiti iz vseh postopkov obravnave,
ocenjevanja in potrjevanja projektnega predloga Rekonstrukcija kotlovnice in ogrevalnega sistema
gasilskega doma Selnica ob Dravi na upravnem odboru. Število glasov, ki jih ima kot član upravnega
odbora v javnem sektorju, je s pooblastilom prenesel na predsednika upravnega odbora
Zapisala:
Dragomira Zelenik
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