Opr.št.: UO 35-16032020
Datum: Ruše, 17.03.2020
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE DNE 16.-17.03.2020
Dnevni red korespondenčne seje:
1. Potrjevanje sprememb Pravil o delovanju organov LAS
2. Imenovanje ocenjevalnih komisij za ocenitev projektov prispelih na javni poziv št. 6/2020
(EKSRP) in 7/2020 (ESRR)
Dne 16.03.2020 so vsi člani Upravnega odbora prejeli pisni predlog sklepov z obrazložitvijo.
ad.1 Potrjevanje sprememb Pravil o delovanju organov LAS
Obrazložitev
Na zadnji skupščini je bila spremenjena Ustanovna pogodba LAS Drava v delu, ki se je nanašal na
število glasov v upravnem odboru, na pristojnosti upravnega odbora in na sestavo nadzornega odbora.
Ta ista določila so zapisana tudi v Pravilih o delovanju organov LAS, zato je potrebno ta Pravila uskladiti
z Ustanovno pogodbo.
Glasovanje
Glasovanje o predlaganih sklepih je v dneh od 16.03.2020 – 17.03.2020 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 vseh treh 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 in če ne prevladujejo glasovi
javnega sektorja.
Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji:
Ime in priimek
Število glasov
SODELUJOČI ČLANI
Javni sektor
3
3
Marija Perklič
1
1
Tomi Prosnik
1
1
Igor Štruc
1
1
Ekonomski sektor
3
1
Boris Kraner
1
1
Mihael Iljaž
1
Mojca Roj
1
Socialni sektor
3
3
Jože Čučko
1
1
Peter Juhart
1
1
Cecilija Možič
1
1
SKUPAJ glasov
9
7
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 (7
glasov), in glasovi javnega sektorja niso bili prevladujoči (3:4).
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Člani Upravnega odbora so glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
3
Marija Perklič
da
1
da
Tomi Prosnik
1
Igor Štruc
da
1
Ekonomski sektor
1
Boris Kraner
da
1
Mihael Iljaž
Ni glasoval
Mojca ROJ
Ni glasovala
Socialni sektor
3
Jože Čučko
da
1
Peter Juhart
da
1
Cecilija Možič
da
1
SKUPAJ
7
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člana: Mihael Iljaž in Mojca Roj nista glasovala.
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
1.1. Upravni odbor zaradi uskladitve z Ustanovno pogodbo LAS Drava sprejema spremembe in
dopolnitve Pravil o delovanju organov LAS.

ad 2 Imenovanje ocenjevalnih komisij za ocenitev projektov prispelih na javni poziv št. 6/2020
(EKSRP) in 7/2020 (ESRR)
Obrazložitev:
Upravni odbor imenuje ocenjevalno komisijo, ki bo ocenjevala projekte, prispele na javni poziv št.
6/2020 (EKSRP) in javni poziv št. 7/2020(ESRR). Upravni odbor je potrjeval predlog za ožje ocenjevalne
komisije.
Člani Upravnega odbora so glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Javni sektor
Marija Perklič
da
da
Tomi Prosnik
Igor Štruc
da
Ekonomski sektor
Boris Kraner
da
Mihael Iljaž
Ni glasoval
Mojca ROJ
Ni glasovala
Socialni sektor
Jože Čučko
da
Peter Juhart
da
Cecilija Možič
da
SKUPAJ

Število glasov
3
1
1
1
1
1

3
1
1
1
7

PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člana: Mihael Iljaž in Mojca Roj nista glasovala.
Ugotovitev: s 7 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
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SKLEP
2.1. Upravni odbor imenuje ožje ocenjevalne komisije za ocenitev projektov prispelih na javni poziv št.
6/2020 (EKSRP) in 7/2020 (ESRR) kot sledi:
1. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine Lovrenc na Pohorju, upravni odbor imenuje
ocenjevalno komisijo v sestavi:
Vesna GLAVENDEKIĆ, predsednica
Jožef BABIČ, član
Zdenka STEBLOVNIK ŽUPAN, članica
Mag. Saša AJD, nadomestni član
2. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine Selnica ob Dravi, upravni odbor imenuje
ocenjevalno komisijo v sestavi:
Anžej BEČAN, predsednik
Marjan Dragar, član
Milan KRANJC, član
Štefka KAMNIK, nadomestna članica
3. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz RUŠE, upravni odbor imenuje ocenjevalno komisijo v
sestavi:
Marica PRAZNIK, predsednica
Jasna ŠTEGER, članica
Karel LAMPREHT, član
Janko STOJKOVIČ, nadomestni član

Zapisala:
Dragomira Zelenik, l.r.
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