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ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 19.02.2020
Prisotni člani upravnega odbora:
Ime in priimek
Javni sektor
Marija Perklič
Tomi Prosnik
Igor Štruc
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Mihael Iljaž
Mojca Roj
Socialni sektor
Jože Čučko
Peter Juhart
Cecilija Možič
SKUPAJ glasov

Število glasov
49:
11
24
14
26:
6
12
8
25:
6
12
7
100

PRISOTNI ČLANI
24
24
14
6
8
25
6
12
7
63

Ostali prisotni:
Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik.
Seje upravnega odbora se je udeležilo 6 članov s skupnim številom glasov: 63.
V skladu s 23. členom Pogodbe o ustanovitvi LAS DRAVA lahko upravni odbor izvede sejo, če so na
seji prisotni člani vsaj dveh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh glasov
in
sprejemajo sklepe z večino glasov vseh članov s tem, da je odločitev sprejeta, če zanjo glasujejo člani,
ki imajo skupaj več kot 50 % vseh glasov.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda skupščine
3. Potrditev medlasovskega projekta »Razvoj in promocija potencialov Pohorja ter dvig njegove
prepoznavnosti kot turistične destinacije«.
4. Potrditev medlasovskega projekta Naša Drava
5. Ostalo

ad.1
Predsednik upravnega odbora je ugotovil, da se seja upravnega odbora lahko izvede, saj so prisotni
člani treh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico gasov (63 glasov)
in
prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 63 glasov, ki predstavljajo vse tri
sektorje.
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ad. 2
Na zadnji seji dne 05.02.2020 je upravni odbor potrdil predlog dnevnega reda skupščine s tem, da je
eno od točk namenil a tudi kadrovskim zadevam. Do 11.02.2020 je bil rok za predlaganje zamenjav
članov organov LAS, ki so podali odstopne izjave. Do današnjega dne je bilo s strani vseh treh občin
poslano pisno obvestilo o zamenjavi članic nadzornega odbora. Občina Lovrenc na Pohorju bo
predlagala zamenjavo članov ocenjevalne komisije, ki so podali pisne odstopne izjave. Drugih
predlogov za uvrstitev na dnevni red skupščine s strani ostalih članov LAS ni bilo, zato je upravni odbor
soglasno potrdil naslednji dnevni red druge redne skupščine LAS Drava
Dnevi red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsedujočega skupščine, zapisnikarja, overitelja ter potrditev
dnevnega reda;
2. Poročilo o doseganju rezultatov strategije LAS Drava;
3. Seznanitev s spremembo strategije LAS Drava zaradi dodatnih sredstev iz naslova uspešnosti;
4. Seznanitev s poročili dela organov LAS Drava;
5. Nadomestila članov organov LAS Drava, ki so podali odstopne izjave ali jim je prenehala funkcija
ter imenovanje novih članov na izpraznjena mesta.
ad. 3
Občine, ki gravitirajo na Pohorje, so podpisale sporazum o razvoju Pohorja. Trenutno je odprt javni poziv
za financiranje medlasovskih projektov, zato so se LASI, ki pokrivajo območje Pohorja , povezali in na
temo partnerstva na Pohorju pripravili medlasovski projekt, v katerem sodelujejo tudi vse občine, ki
gravitirajo na Pohorje. Tudi vse tri občine iz LAS Drava. Vsebina projekta: priprava strategije razvoja,
promocija (spletna stran, celostna grafična podoba, turistična karta, popis tematskih poti, postavitev info
tabel, itd).. Končne vrednosti projekta še ni, saj se ponudbe šele pridobivajo. Za sodelovanje v
medlasovskem projektu je potrebno soglasje upravnega odbora, zato predlagamo, da upravni odbor
potrdi projekt. Sredstva, ki bodo potrebna za ta projekt, ne bodo bremenila rednih sredstev LAS Drava.
Nosilec projekta je LAS Drava, partnerji pa so občine Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.
Upravni odbor je soglasno sprejel naslednje sklepi:
3.1 Upravni odbor potrjuje medlasovski projekt »Razvoj in promocija potencialov Pohorja ter dvig

njegove prepoznavnosti kot turistične destinacije«.

ad 4
Podobno, kot v zgornjem projektu, so se LASI, ki ležijo ob Dravi, povezali in pripravili skupen projekt na
temo razvoja območja ob reki Dravi. Poudarek bo na vzpostavljanju ponudbe ob Dravski kolesarski poti
v povezavi z Dravo. Zato se bo pripravila idejna zasnova vstopno/izstopnih točk na Dravi, s čimer se bi
povečala plovnost. Zaradi obstoječe kolesarske poti pa bodo občine nabavile elektro kolesa, postaje za
polnjenje elektro koles, uredile bodo postajališča ipd.. Nosilec projekta je LAS Drava, partner a CEZAM.
Upravni odbor je soglasno sprejel naslednje sklepi:
4.1 Upravni odbor potrjuje medlasovski projekt »NAŠA DRAVA«.
Zapisala:
Dragomira Zelenik l.r.
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