
 

   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje 

 

Opr.št.: UO 28-28062019 

Datum: Ruše, 09.07.2019 

 

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

IZVEDENE V DNEH 28.06.2019 -05.07.2019 

 

Dnevni red: 

 

1. zaprtje javnih pozivov 

 

ad.1 zaprtje javnih razpisov 

Obrazložitev 

LAS Drava je dne 28.06.2019 prejela obvestilo, da je zaradi  uspešnosti prejela iz sklada EKSRP  

dodatnih 419.099,47 EUR. Za višino teh sredstev mora LAS Drava spremeniti finančni okvir v SLR, 

nato pa spremembe SLR poslati v potrditev KO CLLD. Po potrditvi sprememb SLR bo LAS objavila nove 

javne pozive. 

Zaradi priprav na spremembe SLR in zato, ker je večina sredstev po odprtih javnih pozivih porabljenih, 

je upravni odbor odločal o zaprtju javnih pozivov št. 4 (sklad ESRR) in št. 5 (sklad EKSRP). 

 

 

Glasovanje  

Glasovanje o predlaganem sklepu je v dneh od 28.06.2019 – 05.07.2019 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: 38 

Marija Perklič 11   

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14 14 

Ekonomski sektor 26: 6 

Boris Kraner 6 6 

Mihael Iljaž 12   

Mojca Roj 8   

Socialni sektor 25: 19 

Jože Čučko 6   

Peter Juhart 12 12 

Cecilija Možič 7 7 

SKUPAJ glasov 100 63 

 

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 (63 

glasov). 

 

 
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi: 
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Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  38 

Marija Perklič Ni glasovala   

Tomi Prosnik da 24 

Igor Štruc da 14 

Ekonomski sektor  6 

Boris Kraner da 6 

Mihael Iljaž Ni glasoval   

Mojca ROJ Ni glasoval   

Socialni sektor  19 

Jože Čučko Ni glasoval   

Peter Juhart da 12 

Cecilija Možič da 7 

SKUPAJ  63 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člani: Marija Perklič, Mihael Iljaž, Mojca Roj, Jože Čučko  niso glasovali. 
Ugotovitev: s 63 glasovi ZA je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
 
Upravni odbor LAS DRAVA z dnem 30.06.2019 zapira javna poziva za sofinanciranje projektov kot sledi: 

1. JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v 

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

ustvarjanje delovnih mest C) varstvo okolja in ohranjanje narave D) Večja vključenost mladih, žensk in 

drugih ranljivih skupin  Št. 4/2018 

 

2. JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v 

okviru sredstev EKSRP, Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest B) razvoj osnovnih storitev C) 

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

5/2018 
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