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ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 20.12.2021 

 

Prisotni člani upravnega odbora: 

 

Ime in priimek Število glasov PRISOTNI ČLANI 

Javni sektor 3: 1 

Marija Perklič 1  

Tomi Prosnik 1 1 

Igor Štruc 1   

Ekonomski sektor 3: 2 

Boris Kraner 1 1 

Mihael Iljaž 1 1  

Mojca Roj 1  

Socialni sektor 3: 2 

Jože Čučko 1 1 

Peter Juhart 1  

Cecilija Možič 1 1  

SKUPAJ glasov 9 5 

 

Ostali prisotni: 

Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik. 

Vesna Glavendekić, OK 

Jasna Šteger, OK 

 

V skladu s 23. členom Pogodbe o ustanovitvi LAS DRAVA lahko upravni odbor uspešno izvede sejo, če 

so na seji prisotni člani vseh treh 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 in če ne prevladujejo glasovi javnega sektorja. 

 

Seje upravnega odbora se je udeležilo 5 članov. Skupno število prisotnih glasov: 5. Predsednik 

upravnega odbora je ugotovil, da se seja lahko izvede, saj so imeli člani, ki so se odzvali, skupaj 

več kot polovico vseh gasov (5 glasov) in med glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja 

(1 javni sektor : 4 ostali ) 

 

 
Dnevni red: 
1. Spremembe SLR LAS Drava zaradi podaljšanega obdobja delovanja 

2. Potrditev namere za delovanje LASa v novem programskem obdobju 2022-2027 

 

ad.1  

V skladu z Uredbo CLLD se podaljšuje obdobje delovanja sedanje LASa še v letih 2022-2025. V ta 

namen je potrebno spremeniti SLR v finančnem in terminskem delu in s tem omogočiti koriščenje 

neporabljenih in dodatnih sredstev podaljšanega obdobja. Upravni odbor je soglasno sprejel naslednji 

sklep: 

 

 

 



 

     

Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje 

 

 

1.1. Upravni odbor potrjuje četrte spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Drava in sicer:  

- spremembo finančnega okvirja LAS iz sedanjih 1.744.757,01 EUR na 1.799.334,01 EUR;  
- spremembo kazalnikov za EKSRP, ki so posledica spremembe sredstev, 
- spremembo dinamike črpanja sredstev in razdelitev sredstev po tematskih področjih.  

 

1.2. Upravni odbor pošilja četrte spremembe SLR v seznanitev skupščini LAS Drava. 

 

ad. 2  

V letu 2022 bo objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin, ki bodo delovale v novem 

programskem obdobju v letih 2022-2027. Obstoječe lokalno akcijske skupine morajo do 31.01.2022 

poslati na ministrstvo informacijo o nameravanje delovanju LAS v novem obdobju. Zato je upravni odbor 

soglasno sprejel naslednji sklep: 

2.1 Upravni odbor soglaša z nadaljevanjem obstoja lokalne akcijske skupine LAS Drava v 

prihodnjem programskem obdobju. V ta namen predlaga občinam ustanoviteljicam, da zaradi 

dokaza o celovitosti teritorialnega območja podpišejo pismo o nameri za sodelovanje v LASu v 

novem programskem obdobju.  

 

 

 

Zapisala: 

Dragomira Zelenik l.r. 

 
6. 01. 2022

X
Dragomira Zelenik

LAS Drava

Podpisal: Dragomira Zelenik  


