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Datum: Ruše, 14.06.2018
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE V DNEH 12.06.2018 – 14.06.2018

Predsednik upravnega odbora je odločil, da bo potrjevanje projekta:
1. ZDRAVO Z NARAVO
potekalo preko korespondenčne seje upravnega odbora.
Dne 12.06.2018 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov ocenjevalne komisije za
potrditev omenjenih projektov, prijavno vlogo in zapisnik ocenjevalne komisije.
1. OBRAZLOŽITEV
1.1.) Obrazložitev projekta ZDRAVO Z NARAVO
Ocenjevalna komisija je v dneh od 04.06.2018 do 12.06.2018 ocenila projekt Zdravo z naravo, ki ga
Zveza prijateljev mladine Slovenija Društvo prijateljev mladine Ruše, Falska cesta 15, 2342 Ruše,
pravočasno, dne 15.05.2017in na predpisan način vložil vlogo na JAVNI POZIV za izbor projektov za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko
področje e A) ustvarjanje delovnih mest B) razvoj osnovnih storitev D) večja vključenost mladih, žensk
in drugih ranljivih skupin Št. 2/2017.
Prijavitelj je kasneje prejel tri pozive na uskladitev vloge s SLR LAS Drava, zato je v maju 2018 napravil
tudi čistopis osnovne vloge, ki je s tem postala usklajena s SLR.
Povzetek projekta: prijavitelj bo z otroci, ki niso vključeni v organizirano varstvo, izveden t.i. divje pohode
v naravo, na Pohorje ali Kozjak, ter jih na teh pohodih seznanil z užitnimi in zdravilnimi rastlinami. Ob
pomoči starejših, ki še imajo ohranjeno znanje o uporabi prostorastočih rastlin v vsakdanji prehrani,
bodo nato pripravili različne jedi (npr. namaze). Namen in cilj projekta je, vplivati na odnos otrok do
narave, širiti poznavanje avtohtonih prostorastočih rastli ter izvesti medgeneracijsko sodelovanje otrok
s starostniki. Vse navedeno je usklajeno s SLR LAS Drava..
Ocenjevalna komisija je ocenila vlogo v skladu z merili, določenimi v SLR LAS Drava. Ker je vloga
dosegla 65,67 točk, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato
je Ocenjevalna komisija dne 12.06.2018 sprejela sklep, s katerim je predlagala Upravnemu odboru LAS
Drava, da projekt ZDRAVO Z NARAVO potrdi za sofinanciranje.
2) GLASOVANJE
Glasovanje o predlaganih sklepih je dneh od 12.06.2018 do 14.06.2018 potekalo preko korespondenčne
seje upravnega odbora.
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.
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Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji:
Ime in priimek
Število glasov
SODELUJOČI ČLANI
Javni sektor
49:
35
11
Marija Perklič
11
Tomi Prosnik
24
24
Igor Štruc
14
Ekonomski sektor
26:
14
Boris Kraner
6
6
Mihael Iljaž
12
Mojca Roj
8
8
Socialni sektor
25:
13
Jože Čučko
6
6
Peter Juhart
12
Cecilija Možič
7
7
SKUPAJ glasov
100
62
Ugotovitev: na korespondenčno sejo so se odzvali člani treh sektorjev, zato se korespondenčna
seja lahko izvede, saj so imeli člani, ki so se odzvali, skupaj več kot polovico vseh gasov (62
glasov).
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
35
Marija Perklič
da
11
da
Tomi Prosnik
24
Igor Štruc
Ni glasoval
Ekonomski sektor
14
Boris Kraner
da
6
Mihael Iljaž
Ni glasoval
Mojca ROJ
da
8
Socialni sektor
13
Jože Čučko
da
6
Peter Juhart
Ni glasoval
Cecilija Možič
da
7
SKUPAJ
62
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člani: Igor Štruc, Mihael Iljaž, Peter Juhart niso glasovali.
Ugotovitev: z 62 glasovi ZA so bili sprejeti naslednji
SKLEPI:
1. Upravni odbor potrjuje projekt ZDRAVO Z NARAVO, ki ga je prijavitelj Zveza prijateljev mladine
Slovenija Društvo prijateljev mladine Ruše, Falska cesta 15, 2342 Ruše, pravočasno dne 15.05.2017
prijavil na 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, za sofinanciranje iz
projektnih sredstev LAS Drava največ do višine 8.050,76 EUR.
2. Prijavitelj projekta mora 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.
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