Opr.št.: UO 53-21052021
Datum: Ruše, 21052021
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE V DNEH 20.05.2021- 21.05.2021
Dnevni red:
1. Potrditev projekta »Vzpodbujanje lovskega turizma«
2. Potrditev projekta » S kolesom Po Pohorju«
3. Zaprtje javnega poziva št. 8/2020
Dne 20.05.2021 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov.
Sklepčnost
Glasovanje o predlaganih sklepih je potekalo v dneh od 20.05.2021 do 21.05.2021 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
Ekonomski sektor
3
2
Boris Kraner
1
1
Mihael Iljaž
1
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 javni sektor : 5 ostali )

ad 1:
Obrazložitev
Prijavitelj Lovska družina Puščava, Rdeči breg 2d, 2344 Lovrenc na Pohorju, pravočasno, dne
22.02.2021 poslal projekt »Vzpodbujanje lovskega turizma« 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:
To je tretji del celovitega projekta, ki je namenjen vzpostavitvi lovskega turizma. V prvih dveh delih je
Lovska družina Puščava obnovila in opremila mansardo tako, da je zagotovila v lovskem domu 10 ležišč.
V tretjem delu pa želi obnoviti še skupne prostore v pritličju lovskega doma, ki bodo razen za druženje
gostov namenjeni tudi druženju lokalnih prebivalcev.
Z zaključkom tega projekta bodo na Pohorju vzpostavljeni pogoji za izvajanje lovskega turizma, s tem
pa bo dana tudi možnosti okoliškim kmetijam in ponudnikom ostalih storitev za sodelovanje v skupni
ponudbi novim gostom – tujim lovcem.
Predmet projekta je celovita obnova podov (estrihi, instalacije, keramika) in nabava sanitarne opreme.
Vrednost projekta je 23.508,30 EUR brez DDV, od LASa pričakujejo vzpodbudo v višini 19.982,06 EUR.
Vodilni partner je popolno vlogo dne 14.05.2021 poslal ocenjevalni komisiji v pregled ustreznosti in v
ocenitev.
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 17.05.2021 sprejela
sklep, s katerim predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Vzpodbujanje lovskega
turizma«
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
Ni glasoval
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.
Člana: Igor Štruc in Mihael Iljaž nista glasovala.
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja
SKLEPA:
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Vzpodbujanje lovskega turizma«, ki ga je prijavitelj Lovska
družina Puščava, Rdeči breg 2d, 2344 Lovrenc na Pohorju, pravočasno, dne 22.02.2021 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 projekta iz sredstev LAS Drava največ do višine
19.982,06 EUR .
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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
Obrazložitev
Prijavitelj projekta prijavitelj PROJEKTUM Simon Vranc s.p., Pot Šercerjeve brigade 38, 2344 Lovrenc
na Pohorju, pravočasno, dne 01.03.2021 poslal projekt »S kolesom po Pohorju« 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.
Kratka vsebina projekta:
Ta projekt sovpada s projektom E-kolesa za širitev turistične ponudbe, ki ga je upravni odbor pred časom
že potrdil. Na območju Občine Lovrenc na Pohorju so se povezali trije ponudniki turističnih storitev, dva
v projektu E-kolesa za širitev turistične ponudbe in Simon Vranc s.p. s projektom S kolesom po Pohorju.
Vzpostavili bodo celovito ponudbo, ki izpolnjuje pogoje zelenega turizma: nastanitve v Koči Dobnik,
prehrana na kmetiji Kapus in izposoja električnih koles za ogled Lovrenškega Pohorja.
V projektu »S kolesom po Pohorju« bo prijavitelj Simon Vranc s.p. nabavil štiri električna kolesa in
čelade. Celotna vrednost projekta je 13.182,08 EUR brez DDV, od LASa pričakuje vzpodbudo v višini
11.204,77 EUR.
Vodilni partner je popolno vlogo dne 17.05.2021 poslal ocenjevalni komisiji v pregled ustreznosti in v
ocenitev.
Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 58,67 točkami. Posledično je vloga upravičena do
sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 19.05.2021 sprejela
sklep, s katerim predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »S kolesom po Pohorju«
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
Ni glasoval
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.
Člana: Igor Štruc in Mihael Iljaž nista glasovala.
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja
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SKLEPA:
2.1. Upravni odbor potrjuje projekt »S kolesom po Pohorju«, ki ga je prijavitelj PROJEKTUM Simon
Vranc s.p., Pot Šercerjeve brigade 38, 2344 Lovrenc na Pohorju, pravočasno, dne 01.03.2021 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 projekta iz sredstev LAS Drava največ do višine
11.204,77 EUR .
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
V javnem pozivu št. 8 je bilo razpisanih 444.805,30 EUR. S projekti, potrjenimi na tej seji upravnega
odbora, so vsa razpoložljiva sredstva po tem razpisu in sredstva sklada EKSRP porabljena. Zato je
potrebno javni razpis zapreti.
Glasovanje:
Člani Upravnega odbora so za predlagan sklep 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
Ni glasoval
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.
Člana: Igor Štruc in Mihael Iljaž nista glasovala.
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP:
3.1. Upravni odbor z dnem 21.05.2021 zaradi porabe sredstev zapira 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, C) varstvo
okolja in ohranjanje narave, D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Št.
8/2020.
Zapisala:
Dragomira Zelenik, l.r.
21. 05. 2021

X
Dragomira Zelenik
LAS DRAVA
Podpisal: Dragomira Zelenik
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