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ZAPISNIK 

Korespondenčne seje  UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA dne 27.02.2017 

Dne 27.02.2017 je Ocenjevalna komisija LAS Drava naslovila na Upravni odbor sklep, s katerim 

predlaga upravnemu odboru, da le-ta potrdi projekt Razvoj in koordinacija paliativne oskrbe , 

katerega prijavitelj je  Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, 

Lovrenc na Pohorju (Zavod Danica) za sofinanciranje iz sredstev LAS Drava. 

Zavod Danica je v dovoljenem roku dne 09.02.2017 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 53,67 točk (minimalni prag za odobritev je 50 točk). 
Vloga je dosegla 53,67 točk, posledično je upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS 

Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 27.02.2017 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu 

odboru LAS Drava, da projekt Razvoj in koordinacija paliativne oskrbe potrdi za sofinanciranje. 

Predlog sklepov: 

1. Upravni odbor potrjuje projekt Razvoj in koordinacija paliativne oskrbe, katerega prijavitelj je  

Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju (Zavod 

Danica) za sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava največ do višine 19.999,92 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 27.02.2017 prejeli po elektronski pošti 

vsi člani upravnega odbora.  

V skladu s 23. členom Pogodbe o ustanovitvi LAS DRAVA lahko upravni odbor 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. 

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 (79 glasov). 

Povratno po elektronski pošti so glasovali: 

Ime in priimek Iz občine 

Javni sektor 

Bogdan Manfreda Lovrenc na Pohorju 

Tomi Prosnik Ruše 

Ekonomski sektor 

Boris Kraner Lovrenc na Pohorju 

Mihael Iljaž Ruše 

Mojca ROJ Občina Selnica ob Dravi 

Socialni sektor 

Jože Čučko Lovrenc na Pohorju 

Tomaž Jurše Ruše 
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Odločitev članov, ki so se odzvali, je odločujoča, saj imajo skupaj 79 glasov. 

ZA predlagan sklep so glasovali člani 

Ime in priimek Število glasov 

Javni sektor 35 

Bogdan Manfreda 11 

Tomi Prosnik 24 

Ekonomski sektor 26 

Boris Kraner 6 

Mihael Iljaž 12 

Mojca ROJ 8 

Socialni sektor 18 

Jože Čučko 6 

Tomaž Jurše 12 

SKUPAJ 79 

 

PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 

Predsednik UO je ugotovil, da je bil z 79 glasovi ZA sprejet naslednji 

SKLEP: 

1. Upravni odbor potrjuje projekt Razvoj in koordinacija paliativne oskrbe, katerega prijavitelj je  

Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju (Zavod 

Danica) za sofinanciranje iz projektnih sredstev LAS Drava največ do višine 19.999,92 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. 
 
 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik, l.r. 

 

 

 

 

 

 


