Opr.št.: UO 24-21112018
Datum: Ruše, 21.11.2018
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE V DNEH 20.11.2018 – 21.11.2018
Dnevni red:
1. potrditev projekta Oprema za visoko plezalno steno
Dne 20.11.2018 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov za eno točko dnevnega reda.
ad 1:
Obrazložitev projekta Oprema za visoko plezalno steno
Ocenjevalna komisija je v dneh od 14.11.2018 do 19.11.2018 ocenila projekt Oprema za visoko
plezalno steno, ki ga je prijavitelj Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na
Pohorju, pravočasno, dne 14.08.2018 poslal na 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 in D) večja vključenost mladih, žensk
in drugih ranljivih skupina, Št. 4/2018.
Povzetek projekta: ta projekt je nadgradnja projekta Plezalna stena, ki ga je LAS odobril za financiranje
v letu 2017. Takrat je prijavitelj investiral v plezalno steno, sedaj, s tem projektom, pa to plezalno steno
opremlja še z dodatno opremo, ki bo omogočala uporabo plezalne stene še ranljivim skupinam. S tem
se uporaba plezalne stene postala bolj celovita, saj jo bodo lahko koristili od najmlajših do starostnikov.
Ocenjevalna komisija je ocenila vlogo v skladu z merili, določenimi v SLR LAS Drava. Ker je vloga
dosegla 62,33 točk, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato
je Ocenjevalna komisija dne 19.11.2018 sprejela sklep, s katerim je predlagala Upravnemu odboru LAS
Drava, da projekt Oprema za visoko plezalno steno potrdi za sofinanciranje.
Glasovanje
Glasovanje o predlaganih sklepih je v dneh od 20.11.2018 – 21.11.2018 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 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
Število glasov
SODELUJOČI ČLANI
Javni sektor
49:
35
Marija Perklič
11
11
Tomi Prosnik
24
24
Igor Štruc
14
Ekonomski sektor
26:
26
Boris Kraner
6
6
Mihael Iljaž
12
12
Mojca Roj
8
8
Socialni sektor
25:
13
Jože Čučko
6
6
Peter Juhart
12
Cecilija Možič
7
7
SKUPAJ glasov
100
74
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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 (66
glasov).
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
35
Marija Perklič
da
11
da
Tomi Prosnik
24
Igor Štruc
Ni glasoval
Ekonomski sektor
26
Boris Kraner
da
6
Mihael Iljaž
da
12
Mojca ROJ
da
8
Socialni sektor
13
Jože Čučko
da
6
Peter Juhart
Ni glasoval
Cecilija Možič
da
7
SKUPAJ
74
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člana: Igor Štruc in Peter Juhart nista glasovala.
Ugotovitev: s 74 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja
SKLEPA:
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt Oprema za visoko plezalno steno, ki ga je prijavitelj Občina
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, pravočasno dne 14.08.2018 prijavil na
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 in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 4/2018, in soglaša s
sofinanciranjem projekta iz sredstev LAS Drava največ do višine 5.024,56 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.
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Dragomira Zelenik, l.r.
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