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Opr.št.: UO 57-04012022 

Datum: Ruše, 06.01.2022 

 

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

IZVEDENE DNE 04.01.2022 -06.01.2022 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev projekta »Oblikovalec svetlobe« 

2. Potrditev projekta »Najmlajši – naše največje bogastvo« 

2. Zaprtje javnega poziva št. 9/2021 

 
Dne 04.01.2022 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov. 
 
Sklepčnost 

Glasovanje o predlaganih sklepih je potekalo dne 04.01.2022 do 06.01.2022 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 3 

Marija Perklič 1 1 

Tomi Prosnik 1 1 

Igor Štruc 1 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 8 

 

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 (8 

glasov) in med glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja (3 javni sektor : 5 ostali ) 

 
 
ad 1: 
Obrazložitev 

Prijavitelj projekta  prijavitelj LEETLAB d.o.o., Glazerjeva ulica 26, 2342 Ruše je skupaj s partnerjem 

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, Falska cesta 24, 2342 Ruše, pravočasno, dne 24.11.2021, 

poslal vlogo za projekt Oblikovalec svetlobe na  JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Ruše, Lovrenc na Pohorju 

in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, C) varstvo okolja in 

ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 9/2021. 
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Kratka vsebina projekta: 

Vlogo za projekt Oblikovalec svetlobe je poslalo podjetje LEETLAB, d.o.o., ki se ukvarja z 

osvetljevanjem (svetlobni efekti) raznih prireditev.  Storitev (delo) izvajajo sami, aparature, ki povzročijo 

razne svetlobne efekte, pa najamejo. V zadnjem času se je povečalo povpraševanje po njihovih 

storitvah. Ob tem je nastala težave, saj za povečan obseg dela potrebujejo več usposobljenega kadra. 

Le tega na trgu dela ni, saj  se za izvajanje »upravljanja« s svetlobo potrebujejo posebna znanja, ki jih 

ni mogoče pridobiti z rednim izobraževanjem, pač pa samo z delovnim usposabljanjem. Prijavitelj se je 

zato odločil, da bo sam poskrbel za delovno usposobljenost potencialnih kandidatov za delo s svetlobo. 

Skupaj s partnerjem, Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, bo izvedel tečaj usposabljanja za 

najmanj 8 kandidatov. Del tečaja je namenjen pridobivanju teoretičnih znanj, del pa  delovnemu 

usposabljanju na aparaturah, ki so predmet investicije v tem projektu.  Udeleženi bodo zaključili 

usposabljanje na praktičnem preizkusu na prireditvah v Rušah, Selnici in Lovrencu na Pohorju. 

Prijavitelj je kot upravičene stroške prijavil samo stroške za nakup opreme: lučni krmilni pult, LED luči, 

oprema za povezavo luči z instrumenti in osebni računalnik. Vrednost investicije je 25.579,81 EUR brez 

DDV, subvencija pa 20.436,85 EUR. 

Stroški tečaja, ki ga bosta partnerja izvedla skupaj, niso del tega projekta. 

Po izvedenem projektu  prijavitelju ne bo več potrebno najemati opreme za svojo dejavnost. Tečajniki 

pa bodo imeli priložnost uveljaviti se v dejavnosti, ki je inovativna na področju LASa. 

Projekt je skladen s cilji SLR LAS Drava. 

 

Ker je vloga dosegla 65 točk, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS 

Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 03.01.2022 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu 

odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Oblikovalec svetlobe«. 

Glasovanje: 

Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  3 

Marija Perklič da 1 

Tomi Prosnik da 1 

Igor Štruc da 1 

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  8 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člani:  Mihael Iljaž ni glasoval. 
 
Ugotovitev: z 8. glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA: 
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1.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Oblikovalec svetlobe«,  ki ga je prijavitelj LEETLAB d.o.o., 

Glazerjeva ulica 26, 2342 Ruše skupaj s partnerjem Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, Falska 

cesta 24, 2342 Ruše, pravočasno, dne 24.11.2021, poslal na  JAVNI POZIV za izbor projektov za 

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

Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, C) 

varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 

9/2021 in soglaša s sofinanciranjem projekta iz sredstev LAS Drava največ do višine  20.463,85 
EUR in sicer: 

-  LEETLAB d.o.o. 20.463,85 EUR 

- Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca  0,00 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 

Obrazložitev 

Prijavitelj projekta  Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju je skupaj s 

partnerjem Otroški vrtec Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju pravočasno, dne 

24.11.2021, poslal projekt Najmlajši – naše največje bogastvo na  JAVNI POZIV za izbor projektov za 

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

Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, C) 

varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 

9/2021. 

 

Kratka vsebina projekta: 

V Lovrencu na Pohorju je vrtec, ki do pred kratkim ni imel jasličnega oddelka. Pred dvema letoma je 

rodnost v Lovrencu narasla, zato je v vrtcu nastala potreba po jasličnem oddelku. V vrtcu so zato 

začasno preuredili eno od obstoječih igralnic v prostor, kjer so lahko namestili najmlajše. Začasno, za 

določen čas, sta bili zaposleni tudi dve osebi (vzgojiteljica in pomočnica). Tudi v naslednjem letu, in kot 

kaže, bo tako tudi v naprej, je bilo vpisanih v vrtec toliko najmlajših, da je nastala potreba po stalni 

jaslični enoti, le-ta pa potrebuje ustrezne, najmlajšim prilagojene prostore. Kar se ne more reševati z 

začasno preureditvijo ene od obstoječih igralnic.  Zato sta se  partnerja Občina Lovrenc na Pohorju in 

Osnovna šola Lovrenc, del katere je vrtec, odločila za preureditev vrtca tako, da bo vrtec pridobil 

ustrezne prostore za jaslično enoto.  

 V ta namen je občina pripravila projekt Najmlajši - naše največje bogastvo, s katerim prosi LAS za 

sofinanciranje preureditve. Istočasno bosta tudi zaposlitvi dveh delavk spremenjeni iz določenega časa 

v nedoločen. Torej se bosta ohranili dve delovni mesti. 

Investicija zajema: gradbeno-obrtniška dela za preureditev prostorov in nakup opreme. Vrednost 

investicije je 63.707,90 EUR brez DDV, od LASa prosijo za sofinanciranje v višini 50.000,00 EUR 

 

Ker je vloga dosegla 55,63 točke, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS 

Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 28.12.2021 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu 

odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Najmlajši – naše največje bogastvo«. 

Glasovanje: 

Člani Upravnega odbora so za predlagan sklep glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  2 

Marija Perklič Se je izločila  

Tomi Prosnik da 1 

Igor Štruc da 1 
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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: Mihael Iljaž ni glasoval. 
Članica Marija Perklič se je iz glasovanja izločila zaradi preprečitve konflikta interesov, saj je 
predstavnica Občine Lovrenc na Pohorju, ki je prijaviteljica projekta. 
 
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 

2.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Najmlajši – naše največje bogastvo«,  ki ga je prijavitelj Občina 

Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju je skupaj s partnerjem Otroški vrtec Lovrenc 

na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju, pravočasno, dne 24.11.2021, poslal na  JAVNI 

POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru 

sredstev ESRR v naseljih Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) 

ustvarjanje novih delovnih mest, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, 

žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 9/2021 in soglaša s sofinanciranjem projekta iz sredstev LAS 

Drava največ do višine  50.000,00 EUR in sicer: 

-  Občina Lovrenc na Pohorju 50.000,00 EUR 

- Otroški vrtec Lovrenc na Pohorju  0,00 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 

Upravni odbor je dne 20.10.2021 objavil JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Ruše, Lovrenc na Pohorju 

in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, C) varstvo okolja in 

ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 9/2021. Ker so 

bila vsa sredstva porabljena, zato je  je  upravnem glasoval o zaprtju javnega poziva. 

 

Glasovanje: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  3 

Marija Perklič da 1 

Tomi Prosnik da 1 

Igor Štruc da 1 

Ekonomski sektor  2 

Boris Kraner da 1 

Mihael Iljaž Ni glasoval   

Mojca ROJ da 1 

Socialni sektor  3 

Jože Čučko da 1 
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Peter Juhart da 1 

Cecilija Možič da 1 

SKUPAJ  8 

 

PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člana: Mihael Iljaž ni glasoval. 
 

Ugotovitev: z 8. glasovi ZA je bil sprejet naslednji  
 
SKLEP 
 
3.1. Upravni odbor z dnem 06.01.2022 zaradi porabe sredstev zapira JAVNI POZIV za izbor 

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

ESRR v naseljih Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje 

novih delovnih mest, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, žensk 

in drugih ranljivih skupina, Št. 9/2021. 

 
 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 

 
7. 01. 2022

X
Dragomira Zelenik

LAS DRAVA

Podpisal: Dragomira Zelenik  


