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ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 14.12.2016 

 

Prisotni člani: 

 

Ime in priimek Število glasov PRISOTNI ČLANI 

Javni sektor 49: 38 

Bogdan Manfreda 11 opravičen 

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: 18 

Jože Čučko 6 6 

Tomaž Jurše 12 12 

Simona Grušovnik 7 Opravičena, bolezen 

SKUPAJ glasov 100 62 

 

 

Seje upravnega odbora se je udeležilo 5 članov s skupno 62 glasovi. 

 

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. 

Ugotovitev: seja upravnega odbora se lahko izvede, saj so prisotni člani vseh treh sektorjev, ki 

imajo skupaj več kot polovico gasov 

in 

prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 62 glasov. 

Dnevni red: 

1. Informacija iz informativno/animacijskih delavnic glede najave javnega poziva za financiranje 
projektov LAS 

2. Informacija glede potreb po sredstvih potencialnih prijaviteljev projektov 
3. Dogovor o objavi prvega javnega poziva za financiranje projektov. 

 

 

 Ad.1 

Dragomira Zelenik je prisotne seznanila, da so bile  v dneh od 29.11.2016 do 01.12.2016 izvedene tri 

delavnice z namenom animiranja lokalnih akterjev k sodelovanju na javnih pozivih za financiranje 

projektov, s katerimi bo LAS dosegla cilje , zapisane v SLR. Delavnic se je udeležilo skupaj 32 oseb, ki 

so se imeli po delavnici možnost najaviti na govorilne ure glede njihove projektne ideje z namenom 

ugotovitve, ali ideja spada med upravičene aktivnosti, ki jih mora LAS izvesti za doseganje ciljev SLR. 
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Ad 2.) 

V dneh po delavnicah si imeli lokalni akterji možnost, da na govorilnih urah preverijo svojo projektno 

idejo. Govorilnih ur se je udeležilo 23 oseb. Vodilni partner je vsakega udeleženca informiral o osnovnih 

pogojih sodelovanja na javne pozivu, o upravičenem obdobju in stroških, obveznostih po prejemu 

sredstev in možnosti pomoči s strani vodilnega partnerja pri prijavi projektov na javni poziv. Razen 

vsebinske preveritve projektne ideje je vodilni partner iskal tudi informacijo glede sredstev, ki bi jih 

potencialni upravičenci potrebovali za izvedbo projektov. Njihove potrebe so ocenjene na 675.000 EUR, 

kar je približno enako planiranim sredstvom za izvedbo projektov v letih 2017/2018. 

  

Vodilni partner je predlagal upravnemu odboru, da določi višino  sredstev za prvi javni poziv in da odloči, 

ali bo objavil skupni ali delni javni poziv. 

 

Po razpravi je upravni odbor soglasno z 62 glasovi sprejel  

 

SKLEP 

Upravni odbor bo o višini sredstev za prvi javni poziv za financiranje projektov odločal na prvi seji v 

januarju 2017. 

 

Ad 3.) 

 

Glede objave prvega javnega poziva je upravni odbor soglasno z 62 glasovi sprejel  

 

SKLEP 

Upravni odbor bo o vsebini javnega poziva odločal na prvi seji v januarju 2017. 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 


