ZAPISNIK
KONSTITUIRANJE IN 1. SEJA UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA dne 27.01.2016

Skupščina LAS Drava je na ustanovnem zasedanju dne 27.01.2016 imenovala člane upravnega
odbora. Soglasno so bili v upravni odbor imenovani:
Iz občine
Javni sektor
Bogdan Manfreda
Lovrenc na Pohorju
Tomi Prosnik
Ruše
Igor Štruc
Selnica ob Dravi
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Lovrenc na Pohorju
Mihael Iljaž
Ruše
Mojca Roj
Selnica ob Dravi
Socialni sektor
Jože Čučko
Lovrenc na Pohorju
Tomaž Jurše
Ruše
Simona Grušovnik
Selnica ob Dravi
Ime in priimek

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

Skupščina je na istem zasedanju imenovala/izvolila tudi predsednika upravnega odbora, ki je
po funkciji tudi predsednik LAS Drava. Soglasno je bil za predsednika upravnega odbora
imenovan/izvoljen Tomi Prosnik.
Takoj po skupščini, dne 27.01.2016, so se sestali člani upravnega odbora na prvem sestanku.
Prisotni so bili: Tomi Prosnik (24 glasov), Boris Kraner (6 glasov), Jože Čučko (6 glasov),
Tomaž Jurše (12 glasov), Simona Grušovnik (7 glasov); skupno 55 glasov, s čimer je bila
podana sklepčnost prvega sestanka.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Imenovanje namestnika predsednika upravnega odbora
2. Potrditev Pogodbe z vodilnim partnerjem
3. Predlogi in pobude
Ad 1
V skladu z 22. členom Ustanovne pogodbe izvoli upravni odbor na svoji prvi seji namestnika
predsednika upravnega odbora. Namestnika predlaga predsednik upravnega odbora. G. Prosnik,
kot predsednik upravnega odbora, je predlagal, da bi izvolitev namestnika preložili na
naslednjo sejo upravnega odbora, ko bo prisotnih več članov. Prisotni člani upravnega odbora
so soglasno, s 55 glasovi ZA, sprejeli
SKLEP ŠT 1:
Namestnik predsednika upravnega odbora bo izvoljen na naslednji seji upravnega odbora.

Ad 2
Predsednik upravnega odbora je prisotne seznanil, da je potrebno k prijavi LAS Drava na javni
poziv za izbor delujočih LAS priložiti tudi pogodbo z vodilnim partnerjem, ki jo v skladu z
Uredbo CLLD, sprejme upravni odbor, podpiše pa predsednik upravnega odbora. Člani so
želeli, da bi se s pogodbo predhodno seznanili, zato so soglasno, s 55 glasovi ZA, sprejeli
sklep:
SKLEP 2
Predsednik upravnega odbora takoj pošlje vsem članom osnutek pogodbe z vodilnim
partnerjem v seznanitev.
Člani bodo naslednji dan, 28.01.2016, preko korespondenčne seje po e-mail pošti glasovali
o potrditvi pogodbe z vodilnim partnerjem. Prejemnik e-mail glasovanja je predsednik
upravnega odbora.

Ad 3
Soglasno je bil sprejet predlog,
- da naj bodo v prihodnje seje upravnega odbora v takšnem terminu, da se jih bodo lahko
udeležili vsi člani upravnega odbora;
- da naj kraj seje upravnega odbora v prihodnje kroži po občinah (Ruše, Selnica, Lovrenc in
ponovno)

Zapisala:
Dragomira Zelenik, l.r.

