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ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

IZVEDENE DNE 08.06.2021 -09.06.2021 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev projekta »Oživitev trškega jedra« 

2. Zaprtje javnega poziva št. 7/2020 

 
Dne 08.06.2021 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov. 
 
Sklepčnost 

Glasovanje o predlaganih sklepih je potekalo dne 08.06.2021-09.06.2021 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 1 

Boris Kraner 1 1 

Mihael Iljaž 1  

Mojca Roj 1  

Socialni sektor 3 3 

Jože Čučko 1 1 

Peter Juhart 1 1 

Cecilija Možič 1 1 

SKUPAJ glasov 9 6 

 

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 (6 

glasov) in med glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja (2 javni sektor : 4 ostali ) 

 
 
ad 1: 
Obrazložitev 

Prijavitelj projekta  prijavitelj Avtoprevozništvo Aleš Ribič s.p Kumen 50a, 2344 Lovrenc na Pohorju je  

skupaj s partnerjem Okrepčevalnica Oniks Ksenija Videčnik s.p., Falska cesta 7, 2342 Ruše, 

pravočasno, dne 25.05.2021, poslal vlogo za projekt Oživitev trškega jedra 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. 
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Kratka vsebina projekta: 

Partnerja sta razvila podjetniško idejo, da v centru Ruš, ki je spomeniško zaščiten del starega jedra Ruš, 

istočasno pa tudi degradirano območje, uredita restavracijo. Aleš Ribič je v tem delu Ruš kupil in uredil 

zapuščen objekt t.i. staro pekarno, Ksenija Videčnik pa bo prispevala z nakupom opreme in svojim 

znanjem ter izkušnjami v gostinstvu. Ugotavljata namreč, da po zaprtju Hotela Veter ni več v Rušah 

nobene restavracije, niti gostinskega prostora za večje skupine. Večje kapacitete bodo omogočale tudi 

povečanje obsega cataringa za starejše in športnike, ki so trenutno redni uporabniki storitev 

okrepčevalnice Oniks. Ob koncu projekta bosta ustanovila skupno podjetje in v novi restavraciji odprta 

dva nova delovna mesta, torej dve novi zaposlitvi. 

 

S podporo temu projektu bo LAS omogočila uresničitev podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti dveh 

mladih poslovnih partnerjev, kar bo pripomoglo k ustvarjanju razmer za uresničevanje podjetniške 

pobude. Vzpostavljeno bo partnerstvo, razvita nova lokalna ponudba, ki bo oživila staro naseljsko 

jedru Ruš. Projekt bo vplival na odpravo degradiranosti  starega jedra v Rušah. Projekt vodita 

podjetnika posameznika, od katerih je eden ženska. S tem projekt naslavlja upravičene ciljne skupine. 

 

Predmet projekta je nabava opreme za restavracijo (kuhinja in jedilnica). 

 

Celotna upravičena vrednost operacije znaša 48.802,90 EUR, javna podpora  znaša  39.042,32 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 63 točkami. Posledično je vloga upravičena do sofinanciranja 

iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 03.06.2021 sprejela sklep, s katerim 

predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Oživitev trškega jedra« 

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  1 

Boris Kraner da 1 

Mihael Iljaž Ni glasoval   

Mojca ROJ Ni glasovala  

Socialni sektor  3 

Jože Čučko da 1 

Peter Juhart da 1 

Cecilija Možič da 1 

SKUPAJ  6 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člani: Igor Štruc, Mojca Roj in Mihael Iljaž niso glasovali. 
 
Ugotovitev: s 6 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt »»Oživitev trškega jedra«,  ki ga je prijavitelj Avtoprevozništvo Aleš 

Ribič s.p Kumen 50a, 2344 Lovrenc na Pohorju je  skupaj s partnerjem Okrepčevalnica Oniks Ksenija 
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Videčnik s.p., Falska cesta 7, 2342 Ruše, pravočasno, dne 25.05.2021, 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 projekta iz sredstev LAS Drava največ do višine  39.042,32 EUR in sicer: 

-  Avtoprevozništvo Aleš Ribič s.p 30.696,40 EUR 

- Okrepčevalnica Oniks Ksenija Videčnik s.p 8.345,92 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 3 

V javnem pozivu št. 7 je bilo razpisanih 138.529,36 EUR. S projekti, potrjenimi na tej seji upravnega 

odbora, so vsa razpoložljiva sredstva po tem razpisu in sredstva sklada ESRR 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 

Tomi Prosnik da 1 

Igor Štruc Ni glasoval  

Ekonomski sektor  1 

Boris Kraner da 1 

Mihael Iljaž Ni glasoval   

Mojca ROJ Ni glasovala  

Socialni sektor  3 

Jože Čučko da 1 

Peter Juhart da 1 

Cecilija Možič da 1 

SKUPAJ  6 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člana: Igor Štruc, Mojca Roj in Mihael Iljaž niso glasovali. 
 
Ugotovitev: s 6 glasovi ZA je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 

2.1. Upravni odbor z dnem 9.06.2021 zaradi porabe sredstev zapira JAVNI POZIV za izbor 

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

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

D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin  Št. 7/2020. 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 

 
9. 06. 2021

X
Dragomira Zelenik

LAS DRAVA

Podpisal: Dragomira Zelenik  


