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ZAPISNIK 

Korespondenčne seje  UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA dne 21.4.2017 

Dne 29.03.2017 je bil objavljen 2. javni poziv LAS Drava za financiranje projektov iz sklada EKSRP 
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 
D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Št. 2/2017 
 
in  
 
dne 27.03.2017 je bil objavljen 3. javni poziv za financiranje projektov iz sklada ESRR za naselje Selnica 
ob Dravi. 
 
Upravnemu odbori predlagamo, da imenuje člane ocenjevalne komisije za ocenitev projektov, prispelih 
na 2. in 3. javni poziv LAS Drava, 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 

Štefka KAMNIK; članica 

Marija FABRICI ZAFOŠNIK, članica 

David KRANJC, nadomestni član 

 

3. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine RUŠE, upravni odbor imenuje ocenjevalno 

komisijo v sestavi:  

Marica PRAZNIK, predsednica 

Jasna ŠTEGER, članica 

Janko STOJKOVIČ, član 

Janez URBAS, nadomestni član. 

 
Predsednik upravnega odbora je odločil, da se imenovanje ocenjevalnih komisij za ocenitev 

projektov, prispelih na 2. in 3. javni poziv LAS Drava izvede preko korespondenčne seje. 

Obrazložen predlog sklepov so dne 21.04.2017 prejeli po elektronski pošti vsi člani upravnega 

odbora.  

Glasovanje preko korespondenčne seje je potekalo 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): 
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Ime in priimek Št. glasov 

Javni sektor 

Bogdan Manfreda 11 

Tomi Prosnik 24 

Ekonomski sektor 

Boris Kraner 6 

Mihael Iljaž 12 

Socialni sektor 

Jože Čučko 6 

SKUPAJ  59 

 

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 59 glasov). 

Člani Upravnega odbora so glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  35 

Bogdan Manfreda ZA 11 

Štruc Igor Ni glasoval  

Tomi Prosnik ZA 24 

Ekonomski sektor  18 

Boris Kraner ZA 6 

Mihael Iljaž ZA 12 

Mojca ROJ Ni glasovala  

Socialni sektor  6 

Jože Čučko ZA 6 

Tomaž Jurše ni glasoval  

Grušovnik Simona ni glasovala  

SKUPAJ  59 

 

PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
 
Člani Štruc Igor, Mojca Roj, Jurše Tomaž in Grušovnik Simona niso glasovali. 
 
Predsednik UO je ugotovil, da je bil z 59 glasovi ZA sprejet naslednji 
 
SKLEP: 

Za ocenitev projektov, prispelih na 2. in 3. javni poziv LAS Drava, upravni odbor imenuje ocenjevalne 
komisije 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 

Štefka KAMNIK; članica 
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Marija FABRICI ZAFOŠNIK, članica 

David KRANJC, nadomestni član 

 

3. Za ocenitev vlog, ki so jih vložili prijavitelji iz Občine RUŠE, upravni odbor imenuje ocenjevalno 

komisijo v sestavi:  

Marica PRAZNIK, predsednica 

Jasna ŠTEGER, članica 

Janko STOJKOVIČ, član 

Janez URBAS, nadomestni član. 

 

 
Zapisala: 
Dragomira Zelenik, l.r. 

 


