ZAPISNIK

1. izredne Skupščine LAS UE Ormož (v nadaljevanju Skupščina), dne 5. 4. 2018 ob 8. uri
v Sejni sobi Občine Ormož

K t. 1
Člane Skupščine pozdravi predsednik LAS Mirko Cvetko ob 8.00 uri. (v nadaljevanju
Predsednik).
K t. 2
Skupščina ni sklepčna ker ni prisotnih več kot polovica članov LAS. Ker Skupščina ni sklepčna,
se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, ne glede na
število navzočih članov, in zato predsednik ob 8.30 uri nadaljuje s Skupščino.
K t. 3
K tej točki dnevnega se sprejme:
Sklep št. 1:
Za zapisnikarja se sprejme Matjaža Kosija, v Mandatno volilno komisijo pa se imenujejo:
1. Jelka Zidarič Trstenjak kot predsednica,
2. Ivan Babič kot član,
3. Simona Kosi kot članica.
Mandatno volilna komisija preveri volilno upravičenost posameznih udeležencev Skupščine,
ugotovi sklepčnost in o rezultatih poroča predsedniku.
Sprejme se
Sklep št. 2

Skupščina je sklepčna in lahko začne z delom.
K t. 4
Predsednik odpre točko 4 in vpraša člane, če imajo dopolnitve ali predloge za spremembo
dnevnega reda.
Po razpravi o dnevnem redu in po možnih dopolnitvah dnevnega reda, predsednik da na
glasovanje predlog dnevnega reda, kot sledi spodaj. Sprejme se:
Sklep št. 3
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Sprejme se dnevni red Skupščine:
1. Pozdrav Predsednika LAS,
2. Ugotovitev navzočnosti,
3. Imenovanje zapisnikarja in Mandatno volilne komisije,
4. Potrditev dnevnega reda,
5. Potrditev operacije Živimo z Dravo,
6. Razno.
K t. 5
Mirko Cvetko preda besedo Zlatku Zadravcu, direktorju vodilnega partnerja LAS UE Ormož,
Javne razvojne agencije da obrazloži medlasovski projekt Aktivno z Dravo.
LAS UE Ormož se želi prijavi na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, skupaj z naslednjimi zunanjimi partnerji
operacije:
TOTI LAS, LAS LASTOVICA, LAS DRAVA, LAS BOGASTVO PODEŽELJA (vodilni partner operacije),
LAS HALOZE in LAS OVTAR.

Znotraj LAS UE ORMOŽ v operaciji sodelujejo naslednji člani:




Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS),
Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož in
Javna razvojna agencija Občine Ormož (vodilni partner LAS UE Ormož, v nadaljevanju
Jara ).

LAS-i, ki pripravljamo obravnavano operacijo, smo izoblikovali 8 glavnih projektnih aktivnosti.
Vsak LAS bo s svojimi udeleženimi partnerji v operaciji prispeval svoj prispevek k izvedbi
operacije.
Znotraj glavnih aktivnosti so izoblikovane tudi podaktivnosti, ki jih lahko partnerji izvedejo
samostojno v celoti, ali pa prispevajo le svoj delež k izvedbi le-te.
Glede na že izoblikovane skupne glavne aktivnosti nameravane operacije je prispevek
partnerjev LAS UE Ormož s povzetkom vsebin in finančnim ovrednotenjem podan v vabilu na
Skupščino.
Lastna sredstva za JARA Ormož in JZTKŠ Ormož bosta zagotovila po dogovorjenem ključu
Občini Ormož in Središče ob Dravi v proračunu za leto 2019.
Operacijo je dne 2. 4. 2018 na dopisni seji že potrdil Upravni odbor LAS UE Ormož.
Nato svoj del vsebine predstavi tudi Dominik Bombek iz Doppsa.
Po kratki predstavitvi Mirko Cvetko pozove člane Skupščine k razpravi.
Alojz Sok, župan Občine Ormož poudari, da se ne strinja z načinom delovanja v LAS-u Ormož,
saj se po njegovem deluje bolj v smeri, da se potrošijo sredstva kot pa da bi se snovali zares
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kakovostni projekti. Pričakuje, da bi DOPPS s temi financami kril izdatke elektrike in vodovoda,
ki jih želi, da jih zanj krije Občina Ormož. Prav tako se ne strinja z nabavo raznorazne opreme
ob nabavi koles, saj bo to le strošek vzdrževanja in težava s hrambo. Ne strinja se tudi s tem, da
se bo kolesa sposojalo zastonj. Dravska kolesarska pot je še zelo daleč. Več bi po njegovih
besedah bilo koristi, če bi se v tem projektu posvetili obnovi mlina v bližini Ormoža.
Dominik Bombek objasni, da ni bilo idejne zasnove za zasnovo mlina iz strani občine in zato
obnova mlina ni bila vključena v projekt.
Po končani debati predsednik LAS dal na glasovanje
sprejem naslednjega sklepa:
Sklep št. 4
Skupščina potrjuje operacijo z delovnim naslovom Živimo z Dravo in prijavo operacije skupaj z
ostalimi partnerji na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine.
Sklep se soglasno sprejme.
K t. 6
Pod točko razno Zlatko Zadravec predlaga, da se razbremeni predsednika LAS Mirka Cvetka za
ta projekt in se skrbništvo prenese na Javno razvojno agencijo. Cvetko predlaga, da se tak sklep
sprejme za vse projekte a mu Jelka Zidarič Trstenjak razloži da ni bilo te točke na vabilu in da se
zato naj sprejme le za projekt Aktivno z Dravo.
Sprejme se sklep št. 5:
Za medlasovski projekt Aktivno z Dravo se skrbništvo nad izvedbo projekta prenese iz
predsednika Mirka Cvetka na vodilnega partnerja Javno razvojno agencijo.
Sklep se soglasno sprejme.
Skupščina se zaključi ob 9.15 uri.

Predsednik LAS UE Ormož
Mirko Cvetko
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Zapisal: Matjaž Kosi
JARA Ormož
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