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ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA  

IZVEDENE V DNEH 14.04.2021 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev projekta »Živi (z)Dravo 2« drugič,    

 
Dne 14.04.2021 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov. 
 
Sklepčnost 

Glasovanje o predlaganih sklepih je dne 14.04.2021 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 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. 

 
Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v korespondenčni seji: 

Ime in priimek Število glasov SODELUJOČI ČLANI 

Javni sektor 3 2 

Marija Perklič 1 1 

Tomi Prosnik 1 1 

Igor Štruc 1 Ni sodeloval 

Ekonomski sektor 3 2 

Boris Kraner 1 1 

Mihael Iljaž 1  1 

Mojca Roj 1 Ni sodelovala 

Socialni sektor 3 2 

Jože Čučko 1  Ni sodeloval 

Peter Juhart 1 1 

Cecilija Možič 1 1 

SKUPAJ glasov 9 6 

 

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 (6 

glasov) in med glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja (2 javni sektor : 4 ostali ) 

 
 
ad 1: 
Obrazložitev 

Prijavitelj projekta  prijavitelj GENIUM, gostinstvo, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Stadionska 15, 

2342 Ruše, je skupaj s partnerjem  Nogometni klub Pohorje, Stadionska ulica 15, 2342 Ruše, 

pravočasno, dne 22.02.2021 poslal projekt Živi (z)Dravo 2, drugič  na  JAVNI POZIV za izbor projektov 

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, Tematsko 

področje B) razvoj osnovnih storitev,  C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost 

mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 6/2020. 
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Kratka vsebina projekta: 

Projekt ŽIVI (Z)DRAVO 2, drugič pomeni smiselno nadgradnjo predhodno odobrenega projekta ŽIVI 

(Z)DRAVO, v okviru katerega je  prijavitelj uredili dostop do reke Drave in uredil terase in bližnjo okolico, 

naredil letno kuhinjo in postavil nekaj klopi. V projektu ŽIVI (Z)DRAVO 2, drugič bo prijavitelj nabavili 

plovila (kajaki, kanuji, SUPi) in zanje v kleti uredili skladiščni prostor, uredili elektroinštalacije v kleti in 

letni kuhinji, napeljali vodovod in razsvetljavo območja, nabavili prireditveni šotor, dodatne klopi in mize, 

ter igrala za otroke. 

  

Partnerja bosta skupaj pripravila doživljajske in športno-rekreativne dogodke, namenjene vsem 

interesnim skupinam in sinergijsko združila ponudbe od športnih in rekreativnih aktivnosti in tekmovanj 

do družinskih druženj. Ob tem se bodo oblikovali različni integrirani turistični produkti - kot je npr. 

nogometna akademija, medgeneracijska druženja, športne igre za vse starosti, pri katerih bosta v 

partnerstvo pritegnila še druge akterje turizma, športa in lokalne ponudbe  

 

Vrednost celotnega projekta brez DDV je 47.058,00 EUR, subvencija je 39.999,30 EUR, od tega 

pričakuje prijavitelji 38.724,30 EUR, partner  pa 1.275,00 EUR.. 

 

Vodilni partner je popolno vlogo dne 11.04.2021 poslal ocenjevalni komisiji v pregled ustreznosti in v 

ocenitev. 

 

Ocenjevalna komisija je vlogo ocenila s 76,33 točkami. Posledično je vloga upravičena do 

sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 13.04.2021  sprejela 

sklep, s katerim predlaga Upravnemu odboru LAS Drava, da potrdi projekt Živi (z)Dravo 2, drugič. 

 

Glasovanje: 

 

Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi: 

Ime in priimek Glasovanje Število glasov 

Javni sektor  2 

Marija Perklič da 1 

Tomi Prosnik da 1 

Igor Štruc Ni glasoval  

Ekonomski sektor  2 

Boris Kraner da 1 

Mihael Iljaž da  1 

Mojca ROJ Ni glasovala  

Socialni sektor  2 

Jože Čučko Ni glasoval  

Peter Juhart da 1 

Cecilija Možič da 1 

SKUPAJ  6 

 
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov. 
Člana: Igor Štruc, Mojca Roj in Jože Čučko niso glasovali. 
 
Ugotovitev: s 6 glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Živi (z)Dravo 2« drugič,  ki ga je prijavitelj GENIUM, gostinstvo, 

gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Stadionska 15, skupaj s partnerjem Nogometni klub Pohorje, 

Stadionska ulica 15, 2342 Ruše, pravočasno dne 22.02.2021 poslal na  JAVNI POZIV za izbor projektov 

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP Tematsko 

področje B) razvoj osnovnih storitev,  C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost 
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mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 6/2020  in soglaša s sofinanciranjem projekta iz 

sredstev LAS Drava največ do višine  39.999,30 EUR. 

 

 1.2. 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. 

 
15. 04. 2021

X
Dragomira Zelenik

LAS DRAVA

Podpisal: Dragomira Zelenik  


