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ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

IZVEDENE V DNEH OD  29.06.2017 – 05.07.2017 

 

Upravni odbor se je na prejšnji seji odločil, da bo naslednjo sejo, kjer bo potekalo potrjevanje projektov, 

o katerih se je upravni odbor že seznanil in ki jih bo ocenjevalna komisija ocenila kot primerne in 

upravičene za sofinanciranje iz sredstev LAS, potrjeval preko korespondenčne seje. 

Ocenjevalna komisija je v dneh od 29.06.2017 – 05.07.2017 ocenila projekt: Ustvarjanje športne 

platforme in prepoznavnosti občine, prijaviteljev Občine Ruše in Javnega zavoda CEZAM. 

 

Dne 29.06.2017 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov za potrditev omenjenega 
projekta, prijavno vlogo in zapisnik ocenjevalne komisije. 
 
Prijavitelja: 

➢ Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 RUŠE, kot nosilka projekta, 

➢ Javni zavod Center za mlade, CEZAM, Mariborska 31, 2342 Ruše, kot partner 

sta pravočasno, dne 31.05.2017, poslala na  JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše 

in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest Št. 1/2017  vlogo s projektom 

Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine. 

 

Povzetek projekta: projekt predvideva naložbo, nabavo športnih rekvizitov v športnem parku v Rušah  

Doseganje kazalnikov:  1 partnerstvo, 2 nova delovna mesta, nova storitev.  

 

Ker je ocenjevalna komisija ocenila projekt s 73,33 točkami, je posledično projekt je upravičen do 

sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 23.06.2017 sprejela 

sklep, s katerim predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da projekt Ustvarjanje športne platforme in 

prepoznavnosti občine potrdi za sofinanciranje. 

Predlog sklepov: 

1. Upravni odbor potrjuje projekt Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine,  ki sta 

ga prijavitelja: 

➢ Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 RUŠE, kot nosilka projekta, 
➢ Javni zavod Center za mlade, CEZAM, Mariborska 31, 2342 Ruše, kot partner 

sta pravočasno, dne 31.05.2017, poslala na  JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše 

in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest Št. 1/2017,  za sofinanciranje iz 

projektnih sredstev LAS Drava največ do višine 31.042,76 EUR in sicer: 

➢ Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 RUŠE, kot nosilka projekta 15.068,16 EUR 

in 

➢ Javni zavod Center za mlade, CEZAM, Mariborska 31, 2342 Ruše, kot partner 15.974,60 EUR. 

2. Prijavitelj in projektni partner morata v 8. dneh po prejemu pisnega odpravka tega sklepa podpisati 
pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznosti z LAS DRAVA. Za skrbnika te pogodbe s strani LAS je 
imenovan vodilni partner LAS Drava. 
 
Glasovanje preko korespondenčne seje je potekalo od 29.06.2017 do 05.07.2017. 
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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. 

Upravni odbor je tudi sprejel informacijo, da je predsednik upravnega odbora, g. Tomi Prosnik, direktor  
Javni zavod Center za mlade, CEZAM. Zato se je , v izogib konfliktu interesov, zaradi zmanjšanja 
korupcijskih tveganj ter iz splošnih etičnih razlogov, ki terjajo pošteno razpolaganje z javnimi sredstvi 
izločil iz vseh postopkov obravnave, ocenjevanja in potrjevanja  projektnega predloga Ustvarjanje 
športne platforme in prepoznavnosti občine.   Pooblastilo za vodenje upravnega odbora in pravice, ki jih 
ima kot članu upravnega odbora v javnem sektorju, je prenesel na g. Štruc Igorja. 
 

Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji: 
 

Ime in priimek Število glasov SODELUJOČO ČLANI 

Javni sektor 49: 49 

Bogdan Manfreda 11 11 

Tomi Prosnik 24 Izločen, pravice predsedovanja in število 
glasov prenešene na Štruc Igorja  

Igor Štruc 14 38 

Ekonomski sektor 26: 14 

Boris Kraner 6 6              

Mihael Iljaž 12  

Mojca Roj 8 8 

Socialni sektor 25: 0 

Jože Čučko 6  

Tomaž Jurše 12  

Simona Grušovnik 7 Opravičena, bolezen 

SKUPAJ glasov 100 63 

 

Ugotovitev: na korespondenčno sejo so se odzvali člani dveh sektorjev, zato se korespondenčna 

seja lahko izvede, saj so imeli člani, ki so se odzvali, skupaj več kot polovico gasov (63 glasov). 

Člani Upravnega odbora so glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  49 

Bogdan Manfreda ZA 11 

Štruc Igor ZA 38 

Tomi Prosnik izločen  

Ekonomski sektor  14 

Boris Kraner ZA 6 

Mihael Iljaž Ni glasoval  

Mojca ROJ ZA 8 

Socialni sektor  0 

Jože Čučko Ni glasoval  

Tomaž Jurše ni glasoval  

Grušovnik Simona ni glasovala  

SKUPAJ  63 
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PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člani Jurše Tomaž, Čučko Jože, Mihael Iljaž in Grušovnik Simona niso glasovali. 
 
Ugotovitev: s 63 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA: 

1. Upravni odbor potrjuje projekt Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine,  ki sta 

ga prijavitelja: 

➢ Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 RUŠE, kot nosilka projekta, 
➢ Javni zavod Center za mlade, CEZAM, Mariborska 31, 2342 Ruše, kot partner 

pravočasno, dne 31.05.2017, poslala na  JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše 

in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mest Št. 1/2017,  za sofinanciranje iz 

projektnih sredstev LAS Drava največ do višine 31.042,76 EUR in sicer: 

➢ Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 RUŠE, kot nosilka projekta 15.068,16 EUR 

in 

➢ Javni zavod Center za mlade, CEZAM, Mariborska 31, 2342 Ruše, kot partner 15.974,60 EUR. 

 

2. Prijavitelj in projektni partner morata v 8. dneh po prejemu pisnega odpravka tega sklepa podpisati 
pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznosti z LAS DRAVA. Za skrbnika te pogodbe s strani LAS je 
imenovan vodilni partner LAS Drava. 
 
 
 
 
Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 


