ZAPISNIK
Korespondenčne seje UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA dne 13.4.2017
Dne 12.04.2017 je Ocenjevalna komisija LAS Drava naslovila na Upravni odbor sklep, s katerim
predlaga upravnemu odboru, da le-ta potrdi projekt Elektro belanca, katerega prijavitelj je ELEKTRO
INŽENIRING, LOVRO BAČUN S.P. , Areška cesta 15, 2342 Ruše za sofinanciranje iz sredstev LAS
Drava.
Lovro Bačun s.p. je v dovoljenem roku dne 10.02.2017 poslal vlogo za sofinanciranje omenjenega
projekta. Vloga je bila:
- administrativno pregledana ( pravočasnost, pravilni obrazec, priložene priloge in dokazila,
ovojnica); nepravilnosti in pomanjkljivosti ni bilo ;
- preverjane so bila merila za upravičenost vloge- izločitvena merila (ali je vloga v skladu z
zahtevami javnega poziva in SLR); ugotovitev ocenjevalne komisije: vloga je upravičena
- vloga je bila ocenjena s povprečno oceno 70,67 točk (minimalni prag za odobritev je 50 točk).
Vloga je dosegla 70,67 točk, posledično je upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS
Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 12.04.2017 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu
odboru LAS Drava, da projekt Elektro belanca potrdi za sofinanciranje.
Predlog sklepov:
1. Upravni odbor potrjuje projekt Elektro belanca, katerega prijavitelj je ELEKTRO INŽENIRING,
LOVRO BAČUN S.P. , Areška cesta 15, 2342 Ruše za sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava
največ do višine 34.939,56 EUR.
2. Prijavitelj projekta mora v 8. dneh po prejemu pisnega odpravka tega sklepa podpisati pogodbo o
medsebojnih pravicah in obveznosti. Za skrbnika te pogodbe s strani LAS je imenovan vodilni partner
LAS Drava.
Predsednik upravnega odbora je odločil, da se potrjevanje projekta izvede preko
korespondenčne seje. Obrazložen predlog sklepov so dne 13.04.2017 prejeli po elektronski pošti
vsi člani upravnega odbora.
Glasovanje preko korespondenčne seje je potekalo od 13.04.2017 do 21.04.2017. 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 s tem, da je odločitev sprejeta, če zanjo glasujejo člani,
ki imajo skupaj več kot 50 % vseh glasov.
Korespondenčne seje so se udeležili (povratno po elektronski pošti so glede predlaganih
sklepov odgovorili):
Ime in priimek
Javni sektor
Bogdan Manfreda
Štruc Igor
Tomi Prosnik
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Mihael Iljaž
Mojca ROJ
Socialni sektor
Jože Čučko
SKUPAJ

Št. glasov
11
14
24
6
12
8
6
81

Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost
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podeželje

Ugotovitev: na korespondenčno sejo so se odzvali člani vseh treh sektorjev, zato se
korespondenčna seja lahko izvede, saj so imeli člani, ki so se odzvali, skupaj več kot polovico
gasov (81 glasov).
Člani Upravnega odbora so glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Javni sektor
Bogdan Manfreda
Štruc Igor
Tomi Prosnik
Ekonomski sektor
Boris Kraner
Mihael Iljaž
Mojca ROJ
Socialni sektor
Jože Čučko
Tomaž Jurše
Grušovnik Simona
SKUPAJ

Glasovanje
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ni glasoval
ni glasovala

Število glasov
49
11
14
24
26
6
12
8
6
6

81

PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člana Jurše Tomaž in Grušovnik Simona nista glasovala.
Predsednik UO je ugotovil, da je bil z 81 glasovi ZA sprejet naslednji
SKLEP:
1. Upravni odbor potrjuje projekt Elektro belanca, katerega prijavitelj je ELEKTRO INŽENIRING,
LOVRO BAČUN S.P. , Areška cesta 15, 2342 Ruše za sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava
največ do višine 34.939,56 EUR.
2. Prijavitelj projekta mora v 8. dneh po prejemu pisnega odpravka tega sklepa podpisati pogodbo o
medsebojnih pravicah in obveznosti. Za skrbnika te pogodbe s strani LAS je imenovan vodilni partner
LAS Drava.
Predlogi članov upravnega odbora:
Član Upravnega odbora, Čučko Jože, predlaga, da se v prihodnje člani UO iz kraja, kjer se bo izvajal
projekt, pisno odzovejo in povedo svoje mnenje o projektu oz. podajo neko korektno oceno po svoji
vesti.
Predlaga tudi, da v prihodnje projekte nad 20.000 EUR, ki bodo dobili pozitivno oceno ocenjevalne
komisije, pridejo prijavitelji predstaviti na redno sejo UO.
Prav tako pričakuje, da se v prihodnje vsi člani Upravnega odbora udeležujejo sej upravnega odbora.
Funkcija je namreč prostovoljna, dokler se člani niso odločili, da jo prevzamejo.
Zapisala:
Dragomira Zelenik, l.r.
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