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ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

IZVEDENE DNE 20.02.2020 

 

Dnevni red korespondenčne seje: 

1. Obravnava predloga Občine Ruše 

 

ad.1.  obravnava predloga Občine Ruše 

 

Obrazložitev 

Upravni odbor je dne 5.02.2020 potrdil dva javna poziva in sicer:  

• Javni pozivu za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA 

v okviru sredstev EKSRP, št. 6/2020,  

• JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 

DRAVA v okviru sredstev ESRR, št. 7/2020. 

V obeh javnih pozivih je omejitev glede najvišjega zneska sofinanciranj, ki je določen v višini 40.000,00 

EUR. 

Javni poziv št. 6/2020 je bil objavljen dne 07.02.2020, medtem ko MGRT za Javni poziv št. 7/2020 še 

ni izdalo soglasja. 

 

Dne 20.02.2020 je Občina Ruše naslovila na LAS Drava predlog za spremembo javnih pozivov glede 

omejitve najvišjega zneska sofinanciranja, ki znaša 40.000,00 EUR na projekt. Občina Ruše je 

predlagala  spremembo tako,  da zgornja višina sofinanciranja projekta ne bi bila omejena z javnim 

pozivom ampak z določili uredbe CLLD, (56. člen Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 

68/18 in 68/19).  

56. člen Uredbe CLLD določa: » (11) V skladu s četrtim odstavkom 30. člena te uredbe je najvišji 

dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo 300.000 eurov«. 

 

Predsednik LAS Drava je odločil, da naj o predlogu Občine Ruše odločijo člani upravnega odbora preko 

korespondenčne seje. V ta namen jim je vodilni partner dne 20.02 2020  preposlal predlog Občine Ruše 

s pozivom, da se naj čimprej odločijo. 

 

Stališče upravnega odbora je predlagal predsednik LAS Drava in sicer: 

»Na zadnjih treh sejah upravnega odbora smo že o tem razpravljali, se odločili, razpis pa je objavljen... 

Ko smo rekli v razpravi so delo in odločitve tega upravnega odbora (včasih nepopularne pri določenih 

članih - tudi županih in občinah) v zadnjih treh letih omogočile doseganje ciljev strategije ter zagotovile 

uspešnost LASa, zaradi česar imajo sedaj naši člani 400 tisoč (in verjetno še več) dodatnih sredstev na 

razpolago. 

Naša odgovornost je, da v odločitvah zasledujemo cilje strategije in pri tem zastopamo vse sektorje in 

člane LASa. To je tudi razlog, da sem iskrenega mnenja, da v konkretnem primeru, ko posamezni član 

zahteva razveljavitev odločitve Upravnega odbora LAS ter spreminja pogoje že objavljenih razpisov, gre 

za poskus kompromitiranja primarne vloge Upravnega odbora LAS.  

S tem se postavlja pod vprašaj tudi kredibilnost, delo, čas, znanje, izkušnje in odgovornost, ki jih člani 

Upravnega odbora prostovoljno dajemo v LAS - kar je po mojem mnenju skrajno neokusno in 

nedopustno! 
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To je moje mnenje, prosim pa tudi vas, da podate svoje, namreč se odločamo ali bomo prepustili to 

odločitev skupščini ali bomo ostali pri objavljenem razpisu ter argumentirano podali odgovor - jaz sem 

jasno za slednje, v vsakem primeru pa bomo skupščino o tem obvestili in zadevo tam izpostavili. 

Na pisni predlog predsednika so se odzvali naslednji člani: 

Jože Čučko: » Glede na sektor, katerega predstavljam v upravnem odboru, stojim za odločitvijo, ki smo 

jo sprejeli glede maksimalne višine sredstev. Sam ne vidim potrebe, da se odločitev prepusti skupščini. 

Če večina meni, da je vseeno dobro, da skupščina odloči, bom svoje stališče predstavil tudi tam.« 

Peter Juhart: » Se strinjam s Tomijem in g. Čučkotom« 

Boris Kraner: »Jaz se tudi strinjam s Tomijem in Jožetom, sicer pa smo o tem tudi včeraj debatirali na 

seji in mislim da je tako kot smo se odločili pravilno.« 

Mojca Roj:« Naj naša odločitev trdno stoji, sicer  nima smisla, da UO obstaja.« 

 

Glasovanje o predlogu stališča  

Glasovanje o predlaganem stališču upravnega odbora je dne 20.02.2020 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, vendar ne smejo prevladati 

glasovi javnega sektorja. 

 
Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji: 
 

Ime in priimek Število glasov SODELUJOČI ČLANI 

Javni sektor 49: 24 

Marija Perklič 11  Ni sodelovala 

Tomi Prosnik 24 24 

Igor Štruc 14  

Ekonomski sektor 26: 14 

Boris Kraner 6 6 

Mihael Iljaž 12   

Mojca Roj 8 8  

Socialni sektor 25: 18 

Jože Čučko 6  6 

Peter Juhart 12 12 

Cecilija Možič 7  

SKUPAJ glasov 100 56 

 

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 (56 

glasov). 
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Člani Upravnega odbora so za predlagano stališče glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  24 

Marija Perklič Ni glasovala   

Tomi Prosnik da 24 

Igor Štruc 

da Ni sodeloval, svoje potrditev k stališču je podal 
kasneje, dne 26.02.2020, zato njegov glas v 

seštevku ni upoštevan 

Ekonomski sektor  14 

Boris Kraner da 6 

Mihael Iljaž Ni glasoval   

Mojca ROJ da  8 

Socialni sektor  18 

Jože Čučko da  6 

Peter Juhart da 12 

Cecilija Možič Ni glasovala  

SKUPAJ  56 

 
PROTI predlaganemu stališču ni bilo glasov. 
Člani: Marija Perklič, Mihael Iljaž, Cecilija Možič  niso glasovali. 
Ugotovitev: s 56 glasovi ZA , od katerih ne prevladujejo glasovi javnega sektorja, je bilo sprejeto 
naslednje 
 
stališče: 
 
1. Upravni odbor zavrača predlog Občine Ruše za spreminjanje višine največje dovoljene vrednosti za 

financiranje posameznega projekta v že potrjenih  javnih pozivih in sicer: 

• v Javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 

DRAVA v okviru sredstev EKSRP, št. 6/2020,  

• v  Javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 

DRAVA v okviru sredstev ESRR, št. 7/2020. 

 

2. Upravni odbor bo predlog Občine Ruše, da zgornja višina sofinanciranja projekta ne bi bila omejena 

z javnim pozivom ampak z določili uredbe CLLD, (56. člen Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 

68/18 in 68/19) obravnaval in se o njem odločil hkrati s potrjevanjem prihodnjih javnih pozivov iz naslova 

sklada EKSRP.« 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 


