Opr.št.: UO 19-24012018
Datum: Ruše, 30.01.2018
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE V DNEH 24.01.2018 – 30.01.2018

Predsednik upravnega odbora je odločil, da bo potrjevanje projektov:
1. RAZVOJ LESNE PREDELAVE
2. JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
3. Z LESENO ŽLICO
potekalo preko korespondenčne seje upravnega odbora.
Dne 24.01.2018 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov ocenjevalne komisije za
potrditev omenjenih projektov, prijavne vloge in zapisnike ocenjevalne komisije.
1. OBRAZLOŽITEV
1.1.) Obrazložitev projekta RAZVOJ LESNE PREDELAVE
Ocenjevalna komisija je v dneh 07.01.2018 do 13.01.2018 ocenila projekt Razvoj lesne predelave, ki ga
prijavitelj MIZARSTVO IN POSREDOVANJE, BOŽO ROBNIK, s.p., Zadružna pot 12, 2344 LOVRENC
NA POHORJU je pravočasno dne 20.12.2017 in na predpisan način vložil vlogo 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: prijavitelj bo nabavil nove obdelovalne stroje za obdelava lesa, ki ga potrebuje za
izdelavo sodobnih lesnih proizvodov, rustikalnega videza. S tem bo ohranil tradicijo predelave lesa na
območju LAS Drava in vzpostavil ponudbo novih proizvodov.
Ocenjevalna komisija je ocenila vlogo v skladu z merili, določenimi v SLR LAS Drava. Ker je vloga
dosegla 50,67 točk, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato
je Ocenjevalna komisija dne 13.01.2018 sprejela sklep, s katerim je predlagala Upravnemu odboru LAS
Drava, da projekt RAZVOJ LESNE PREDELAVE potrdi za sofinanciranje.
1.2) Obrazložitev projekta JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
Ocenjevalna komisija je v dneh od 08.01.2018 do 17.01.2018 ocenila projekt JABOLČNO VINO NA
JABOLČNI POTI, ki ga je
➢ prijaviteljica LUCIJA GRAHOR, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Črešnjevec ob
Dravi 25, 2352 Selnica ob Dravi,
s
➢ partnerjem 1 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
in
➢ partnerjem 2 LAS DRAVA, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
pravočasno dne 27.12.2017 in 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.
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Povzetek projekta: Vsebina projekta se nanaša na vzpostavitev nove ponudbe na Jabolčni poti v Selnici
ob Dravi, na izvedbo usposabljanja za pridelovalce jabolčnega vina iz celotnega območja LAS Drava in
na izdelavo strategije razvoja Jabolčne poti v Selnici ob Dravi.
Doseganje kazalnika: nova storitev, tematska partnerstva, nova strategija.
Upravni odbor LAS Drava je na 12. seji dne 17.05.2017 sprejel sklep:
Upravni odbor soglaša, da vstopi kot partner v projekt Jabolčno vino. Sredstva za izvedbo tega projekta
v celoti bremenijo sredstva, ki jih ima v LASu Občina Selnica ob Dravi.«
V skladu s tem sklepom je predsednik LAS Drava, g. Tomi Prosnik, podpisal pristop k projektu in kot
partner 2 tudi prijavno vlogo. Aktivnost, ki jo bo LAS izvedel v tem projektu je: Priprava strategije razvoja
Jabolčne poti v Selnici ob Dravi.
Ocenjevalna komisija je projekt ocenila v skladu z merili, določenimi v SLR LAS Drava. Ker je vloga
dosegla 67,33 točk, je posledično je upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava.
Zato je Ocenjevalna komisija dne 17.01.2018 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu odboru
LAS Drava, da projekt JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI potrdi za sofinanciranje.
1.3.) Obrazložitev projekta Z LESENO ŽLICO
Ocenjevalna komisija je v dneh od 15.01.2018 do 19.01.2018 ocenila projekt Z LESENO ŽLICO, ki ga
je prijavitelj Aljaž Breznik, nosilec dopolnilne dejavnosti, Slovenski trg 1, 2352 Selnica ob Dravi
pravočasno in v dovoljenem roku dne 10.1.2018 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.
Povzetek projekta: Vsebina projekta se nanaša na uvajanje nove ponudbe na Jabolčni poti. Ponudba
bo ohranjala nesnovno dediščino – lokalno kulinariko. Prijavitelj bo za ciljne skupine otroke, mlade,
ženske, starejše in druge pripravljal hrano po izvirnih, lokalnih receptih, ki mu jih bodo prenašale
najstarejše osebe iz Selnice. Hkrati s hrano bo naročnikom v promocijski vrečki dobrot predal tudi
recepte, po katerih je bila naročena hrana pripravljena. S tem bo ohranil nesnovno dediščino, jo približal
ciljnim skupinam in, ker bo pri pripravi uporabljal izključno lokalno pridelano hrano, bo s projektom vplival
tudi na vzpostavitev kratkih dobavnih verig, na pospešitev prodaje lokalne hrane in na kvaliteto življenja
lokalnih prebivalcev. Stroški se nanašajo na nabavo kuhinjske opreme za pripravo hrane.
Doseganje kazalnika: nova storitev.
Ocenjevalna komisija je projekt ocenila v skladu z merili, določenimi v SLR LAS Drava.
Ker je vloga dosegla 66,33 točk, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS
Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 19.01.2018 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu
odboru LAS Drava, da projekt Z LESENO ŽLICO potrdi za sofinanciranje.
2) GLASOVANJE
Glasovanje o predlaganih sklepih je dneh od 24.01.2018 do 30.01.2018 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 vsaj dveh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh
glasov
in
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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.
Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji:
Ime in priimek
Javni sektor
Bogdan Manfreda
Tomi Prosnik
Igor Štruc
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Mihael Iljaž
Mojca Roj
Socialni sektor
Jože Čučko
Tomaž Jurše
Simona Grušovnik
SKUPAJ glasov

Število glasov
49:
11
24
14
26:
6
12
8
25:
6
12
7
100

SODELUJOČI ČLANI
49
11
24
14
8

8
6
6

63

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 (63
glasov).
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Javni sektor
Bogdan Manfreda
Štruc Igor
Tomi Prosnik
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Mihael Iljaž
Mojca ROJ
Socialni sektor
Jože Čučko
Tomaž Jurše
Grušovnik Simona
SKUPAJ

Glasovanje
da
da
da

Število glasov
49
11
24
14
8

ne
ne
da
da
ne
ne

8
6
6

63

PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člani: Boris Kraner, Mihael Iljaž, Tomaž Jurše in Grušovnik Simona, niso glasovali.
Ugotovitev: s 63 glasovi ZA so bili sprejeti naslednji
SKLEPI:
1. Upravni odbor potrjuje projekt RAZVOJ LESNE PREDELAVE, ki ga je prijavitelj MIZARSTVO IN
POSREDOVANJE, BOŽO ROBNIK, s.p., Zadružna pot 12, 2344 LOVRENC NA POHORJU
pravočasno dne 20.12.2017 prijavil 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 5.226,93 EUR.
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2. Upravni odbor potrjuje projekt JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI, ki ga je
➢ prijaviteljica LUCIJA GRAHOR, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Črešnjevec ob
Dravi 25, 2352 Selnica ob Dravi,
s
➢ partnerjem 1 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
in
➢ partnerjem 2 LAS DRAVA, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
pravočasno dne 27.12.2017 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 21.888,52 EUR in
sicer:
➢ prijaviteljici LUCIJA GRAHOR, nosilki dopolnilne dejavnosti na kmetiji, največ do 12.956,72
EUR
➢ partnerju 1 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
največ do 4.936,80 EUR
➢ partnerju 2 LAS DRAVA največ do 3.995,00 EUR.
3. Upravni odbor potrjuje projekt Z LESENO ŽLICO, ki ga je prijavitelj, Aljaž Breznik, nosilec
dopolnilne dejavnosti, Slovenski trg 1, 2352 Selnica ob Dravi, pravočasno dne 10.01.2018 prijavil 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 18.976,26 EUR.
4. Prijavitelji projektov morajo 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.

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

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje

