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Zapisnik Ustanovitvene skupščine „LAS UE ORMOŽ “,  

Ormož, 26. 8. 2015 

Prisotnost: 45 navzočih, od tega 35 predstavnikov ustanovnih članov  (lista prisotnosti je 
priložena) 

Kraj ustanovitve skupščine: Bela dvorana Glasbene šole Ormož, Kolodvorska ulica 7 

Datum in čas trajanja posveta: 26 .8. 2015, 16.00 – 19.28 
___________________________________________________________________ 

 

DNEVNI RED (po točkah):  

1. Pozdrav župana Občine Ormož,  

2. Imenovanje predsedujočega in zapisnikarja skupščine, 

3. Imenovanje mandatno volilne komisije 

4. Ugotovitev navzočnosti 

5. Potrditev dnevnega reda,  

6. Sprejem in potrditev Poslovnika o delu na skupščini,  

7. Seznanitev z vsebinskimi in finančnimi okviri LAS UE Ormož, 

8. Predstavitev in potrditev Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi in delu LAS UE Ormož,  

9. Povabilo k podpisu potrjene pogodbe,  

10. Volitve Upravnega odbora LAS UE Ormož,  

11. Volitve Nadzornega odbora LAS UE Ormož,  

12. Volitve predsednika LAS UE Ormož, 

13. Sprejem časovnega načrta nadaljnjih aktivnosti v okviru LAS, Odmor (15 – 30 minut): v 
tem času zaseda upravni odbor LAS, ki izbere vodilnega partnerja LAS UE Ormož,  

14. Potrditev vodilnega partnerja LAS UE Ormož,  

15. Razno. 

_______ 

Ad1 

 

Skupščino LAS UE Ormož (v nadaljevanju skupščina) je odprl župan občine Ormož Alojz Sok, ki 
je pozdravil vse udeležence skupščine, podal razloge za ustanovitev LAS UE Ormož (v 
nadaljevanju LAS) in zaželel učinkovito delo na skupščini. 

 

Ad2 

Župan Alojz Sok je odprl tudi 2. točko dnevnega reda in predlagal za  predsedujočega skupščine 
Jurija Borka in zapisničarko skupščine Mojco Gorjak. Predlaga je tudi, da se glasovanje za 
predsedujočega skupščine in zapisnikarja izvrši javno.  
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Skupščina je soglasno sprejela naslednja sklepa:  

Sklep št. 1: 

Glasovanje za predsedujočega skupščine in za zapisnikarja se opravi javno. 

Sklep št. 2 

Za predsedujočega skupščine se imenuje Jurij Borko in za zapisničarko se imenuje Mojca Gorjak. 

  

AAdd  33  

  

Jurij Borko kot predsedujoči prevzame vodenje seje, pozdravi vse prisotne in se zahvalil za 
zaupanje. Opozoril je vse prisotne, da se vpišejo v listo prisotnosti, v kolikor še to niso storili. 
Prav tako apelira na ustanovne člane, ki bodo kandidirali v organe LAS, da predajo izpolnjene 
obrazce za kandidaturo in soglasje kandidature LAS mandatno volilni komisiji, če želijo 
kandidirati za katero od mest v organih LAS, najpozneje do trenutka glasovanja o posameznem 
organu LAS. Prav tako opozori ustanovne člane, da predajo mandatno volilni komisiji izpolnjeni 
obrazec »Pristopna izjava za vstop v partnerstvo LAS področju občin Ormož, Središče ob Dravi in 
Sveti Tomaž za programsko razdobje 2014 2016-2020. V primeru zastopanja ustanovnih članov 
je  potrebno predati mandatno volilni komisiji tudi obrazec Pooblastilo za glasovanje in volitve  
na ustanovni skupščini LAS. 

Predlaga, da se člani mandatno volilne komisije imenujejo z javnim glasovanjem. Za člane 
mandatno volilne komisije predlaga:  

1. mag. Karmen Štumberger, kot predsednico, 

2. mag. mag. Borisa Zadravca, kot člana in 

3. Mira Meleta kot člana.  

 

Člani skupščine soglasno sprejmejo: 

Sklep št. 3 

Mandatno volilno komisijo se imenuje z javnim glasovanjem in 

Sklep št. 4  

V  mandatno volilno komisijo se imenujejo: 

1. mag. Karmen Štumberger, kot predsednico, 

2. mag. mag. Borisa Zadravca, kot člana in 

3. Mira Meleta kot člana. 

  

AAdd  44  

Predsedujoči je odprl točko in pojasnil, da predstavljajo ustanovne člane LAS tisti prisotni 
predstavniki javnega sektorja, zasebnega sektorja, civilne družbe in fizičnih oseb, ki so podpisali 
obrazec »Pismo o nameri za ustanovitev LAS na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in 
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Sveti Tomaž in so danes prisotni na skupščini. Mandatno volilna komisija mora v svojem 
poročilo podati tudi prisotnost po posameznih sektorji. Nato preda besedo predsednici  

mandatno volilne komisija mag. Karmen Štumberger, ki pozdravi udeležence skupščine in poda 
poročilo mandatno volilne komisije o udeležbi na skupščini.  

Predsednica mag. Karmen Štumberger je poročala, da je pristopne izjave oddalo 46 subjektov, od 
tega je na skupščini prisotno 35 subjektov in sicer: 

- 9 predstavnikov zastopa javni sektor 

- 11 predstavnikov zastopa ekonomskega sektorja, 

- 15 predstavnikov civilnega sektorja in fizičnih oseb. 

Mandatno volilna komisija ugotavlja, da je je skupščina sklepčna, ker so zastopani vsi sektorji. 

 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 5 

Prisotni so vsi sektorji in skupščina je sklepčna. 

 

AAdd  55  

  

Predsedujoči je predstavil dnevni red skupščine iz vabila in prisotne prisotne pozval k 
morebitnim dopolnitvam, oziroma spremembam.  Ker dopolnitev, oziroma sprememb ni bilo, je 
predsednik predlagal, da skupščine predloženi dnevni red potrdi. 

 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji    

Sklep št. 6 

Sprejme se dnevni red za ustanovitev skupščine LAS Ormož UE Ormož kot je predložen na vabilu 
na sejo. 

AAdd  66  

 

Predsedujoči odpre točko in predstavi osnutek Poslovnika o delu na skupščini. Po  predstavitvi 
osnutka poslovnika, je predsedujoči pozval udeležence skupščine k morebitnim spremembam, 
oziroma dopolnitvam. 

Ker ni bilo nobenih pripomb, je predsednik dal na glasovanje sprejetje poslovnika o delu na 
ustanovni skupščini LAS UE Ormož. 

 

 Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 7 

Sprejme se potrditev poslovnika o delu na ustanovni skupščini LAS Ormož UE Ormož. Poslovnik 
je v prilogi in je sestavni del zapisnika. 
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AAdd  77  

  

Predsedujoči je povabil g. Zlatka Zadravca, da na kratko predstavi vsebino, cilje in  finančni okvir 
LAS UE Ormož. 

Zlatko Zadravec je pozdravil zbrane ter objasnil, da je prvi cilj  projekta  dobra Strategija 
lokalnega Razvoja (v nadaljevanju SLR). Pri izdelavi SLR je potrebno mobilizirati čim večjo 
število nosilcev lokalnega razvoja, zlasti pa ključne strokovne institucije.  Pozval je vse 
udeležence skupščine, kakor tudi ostale, da se čim bolj aktivno vključijo v delavnice za izdelavo 
SLR, ki bodo začele takoj v septembru. V nadaljevanju je predstavil finančni okvir LAS, ki po 
izračunih Javne razvojne agencije Ormož znaša 1.266.885 €, če upoštevamo lastno finančno 
udeležbo  in DDV kot neupravičeni strošek. Ob tem pa je poudaril, da sofinanciranje iz strani 
ESRR (Regionalni sklad), ki predstavlja 445.600 € še vedno ni definirani, saj še ni pravilnika, ki 
definira druga urbana območja.  

Predsedujoči odpira razpravo o finančnih in časovnih okvirih. 

G. Jani Ivanuša se zanima, kako je glede časovnice LAS UE Ormož , saj kolikor se spomni uvodnih 
predavanj, je bila časovnica drugačna. 

Zlatko Zadravec odgovori, da smo časovnico morali spremeniti glede na dejstvo, da je Uredba  o 
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem razdobju 2014-2020 kasnila za 
3 mesece in da nam še vedno manjkajo pravilniki, ki podrobneje definirajo uredbo.  Prav tako pa 
kasni celotna finančna perspektiva, ki bi se morala začeti z letom 2014, operativno pa se bo 
začela šele konec leta 2015 oziroma v začetku leta 2016, zato je v Smernicah za izdelavo SLR  do 
2023.  Projekti bodo morali biti potrjeni do leta 2020 lahko pa bodo izvedeni 2023.  

Predsedujoči je predlagal, da skupščina sprejme sklep, da so seznanjeni s finančnimi in 
časovnimi okviri LAS-a. 

 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 6  

Skupščina LAS UE Ormož se je seznanila z vsebinskimi in finančnimi okviri LAS UE Ormož. 

 

AAdd  88  

 

Predsednik skupščine je povabil Zlatka Zadravca, direktorja Javne razvojne agencije, ki je 
pripravila osnutek Konzorcijske pogodbe LAS, da na kratko predstavi osnutek pogodbe. Ob tem 
predlaga, da se v predstavitvi osredotoči na spremembe, ki so bile poslane s strani članov LAS, 
oziroma na spremembe, ki nastale zaradi Smernic  za pripravo SLR (v nadaljevanju smernice). 

Zlatko Zadravec poudari, da je prva pomembna sprememba osnutka pogodbe nastala v zvezi s 
funkcijo predsednika LAS. V skladu s smernicami    predsednik LAS vodi tudi Upravni odbor LAS. 

Naslednja sprememba je pri 13. členu pogodbe, kjer je bilo potrebno dopolniti člen z dikcijo o 
navzkrižnem interesu kot je predvidena v smernicah in sicer:   
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»Pri pripravi javnega poziva in izboru operacij LAS se izključijo iz priprave in odločanja osebe, 
pri katerih se lahko pojavi navzkrižni interes«.  

Pri tem pa izrazi upanje, da bo zakonodajalec podrobneje definiral dikcijo navzkrižja interesov 
in predlaga, da se ta dikcija uporabi tudi  pri ostalih členih, ki definirajo organe LAS. 

Razvila se je kratka razprava o pomenu in posledicah dikcije navzkrižja interesov,  ki lahko  
otežijo delo posameznih organov. Župan Občine Ormož poudarja, da pri projekti, ki so v javnem 
interesu je potrebno drugače definirati navzkrižje interesov kot pri ostalih projektih.   

Predsedujoči skupščine predlaga, da skupščina sprejme dopolnitev kot jo je predlagal Zlatko 
Zadravec. 

Skupščina enoglasno sprejme  

Sklep št. 7   

13. členu pogodbe se doda odstavek, ki glasi: »Pri pripravi javnega poziva in izboru operacij LAS 
se izključijo iz priprave in odločanja osebe, pri katerih se lahko pojavi navzkrižni interes«. 

Zlatko Zadravec predlaga, da se osvoji predlog GZ Ormož v zvezi z dopolnitvijo drugega odstavka 
15. člena pogodbe, ki po novem glasi: 

»Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani Upravnega odbora LAS, ter predstavnik oz. 
delavec vodilnega partnerja LAS.« 

 

Predsednik da predlog na glasovanje in člani skupščine enoglasno sprejmejo sklep 

Sklep št. 8   

osvoji se predlog GZ Ormož v zvezi z dopolnitvijo drugega odstavka 15. člena pogodbe, ki po 
novem glasi: 

»Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani Upravnega odbora LAS, ter predstavnik oz. 
delavec vodilnega partnerja LAS.« 

 

Zlatko Zadravec omeni, da je GZ Ormož podala tudi predlog za dopolnitev 17. člena in sicer, da se 
doda nov odstavek, ki glasi:  

Član ocenjevalne komisije ne more biti posameznik, kateri je v bližnjem sorodstvenem 
razmerju z fizično osebo, samostojnim podjetnikom in odgovorno osebo podjetja, 
oziroma organizacije katera kandidira na sredstva, prav tako ne more biti član 
ocenjevalne komisije zaposlen v podjetju oziroma član organizacije, katera kandidira na 
razpis oziroma sredstva (pripomba GZO). 

Zlatko Zadravec predlaga, da se namesto dikcije GZ Ormož napiše enaka dikcija iz smernic kot  v 
primeru 13. člena, ki glasi:  

»Pri ocenjevanju projektov se morajo izločiti osebe, pri katerih se lahko pojavi navzkrižni 
interes.«  

Mag. Dejan Jurkovič predsednik GZ Ormož se strinja s takim predlogom in poudari, da bo 
potrebna bolj natančna dikcija in predsedujoči skupščine predlaga, da skupščina potrdi predlog, 
kot ga je podal Zlatko Zadravec. Razvila se je konstruktivna debata, kako definirati ocenjevalno 
komisijo, saj se lahko zgodi, da zaradi navzkrižnih interesov, komisije ne bo mogoče sestaviti.  Na 
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koncu so sklenili, da se v konzorcijsko pogodbo predlog g. Andreje Brglez doda »najmanj« 3 
člane in se potem stvari lahko razširijo. 

Skupščina enoglasno sprejme:  

 

Sklep št. 9 

      Pri 17. členu pogodbe se doda nov odstavek, ki glasi: Pri ocenjevanju projektov se morajo izločiti 
osebe, pri katerih se lahko pojavi navzkrižni interes. 

  

 

Razvila se je konstruktivna debata, kako definirati ocenjevalno komisijo, saj se lahko zgodi, da 
zaradi navzkrižnih interesov, komisije ne bo mogoče sestaviti.  Na koncu so sklenili, da se v 
konzorcijsko pogodbo predlog g. Andreje Brglez doda »najmanj« 3 člane in se potem stvari lahko 
razširijo. 

Predsedujoči in ostali so se strinjali, da je to najboljša rešitev te zagate, zato predsedujoči 
predlaga, da skupščina sprejme sklep:  

Spremeni se prvi odstavek  17. člena, ki po novem glasi: 

Ocenjevalna komisija LAS šteje najmanj 3 tri člane, ki med sabo izvolijo predsednika. Morajo 
imeti strokovne reference, zlasti na področju upravljanja projektov. 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 10  

Spremeni se prvi odstavek  17. člena, ki po novem glasi: 

Ocenjevalna komisija LAS šteje najmanj 3 tri člane, ki med sabo izvolijo predsednika. Morajo 
imeti strokovne reference, zlasti na področju upravljanja projektov. 

Predsedujoči vpraša člane skupščine, če imajo še kakšno pripombo na osnutek Konzorcijske 
pogodbe. Ker predloga ni bilo, predlaga da skupščina potrdi Konzorcijsko pogodbo s vsemi 
dopolnitvami, ki so zajeti v sklepih št. 7,8,9 in10. 

 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 11  

Sprejem se Konzorcijska pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS UE Ormož s vsemi 
dopolnitvami, ki so zajeti v sklepih št. 7,8,9 in10. Konzorcijska pogodba je v prilogi in je sestavni 
del zapisnika. 

Ad 9 

Predsedujoči je povabil zbrane, da podpišejo vse izvode pogodbe, tako da vsak dobi eno pogodbo 
domov in dve sta za arhiv. Predsedujoči je odredil pavzo, da v tem času predstavniki Javne 
razvojne agencije pripravijo Konzorcijsko pogodbo za podpisovanje.. 

Odmor se je pričel ob 17.25 
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Seja se je nadaljevala ob 18.00 

Predsedujoči je ugotovil, da je podpisovanje končano in da lahko predlagal, da sedaj, ko je 
pogodba podpisana nadaljujemo z 10. točko dnevnega reda. 

Ad 10 

Predsedujoči je predstavil način glasovanja za člane Upravnega odbora LAS (v nadaljevanju UO). 

UO sestavlja 5 članov iz javnega sektorja in 6 članov ekonomskega sektorja. Povabi Karmen 
Štumberger, predsednico mandatno volilne, da predstavi kandidate, ki so že oddali soglasja k 
kandidaturi. Karmen Štumberger povedala, da soglasja za upravni odbor oddali sledeči kandidati  

Upravni odbor - javni sektor  

1. BORKO Jurij 

2. CVETKO Mirko 

3. HRŽIČ Hinka 

4. IVANUŠA Viki 

5. SOK Alojz 

Upravni odbor - ekonomski sektor 

1. BOMBEK Dominik 

2. BABIČ Ivan  

3. KOSEC Boštjan 

4. KUKOVEC Martin  

5. PERC Slavko 

6. SRNEC Helena 

Karmen Štumberger ugotavlja, da je za UO ravno toliko kandidatov, kot je mest in zato ugotavlja, 
da gre dejansko za zaprto listo. 

Predsedujoči je vprašal če ima kdo dodatni predlog, potem mora vsak, ki se odloči za 
kandidaturo, tudi izpolniti soglasje k kandidaturi. 

Predsedujoči ugotavlja da ni več dodatnega predloga. 

Predsedujoči je predlagal, da se glede na to, da so zaprte liste, spremeni Poslovnik o delu na 
skupščini LAS UE Ormož v 6. členu, ki je člen o glasovanju, ki po novem glasi: 

Člane upravnega odbora LAS (v nadaljevanju UO LAS) in nadzornega odbora LAS (v nadaljevanju 
NO LAS) in predsednika LAS skupščina voli s tajnim glasovanjem, razen v primeru zaprte liste, 
ko se izvede javno glasovanje. 

Predsedujoči je predlog dal na glasovanje. 

Skupščina je soglasno sprejela   

Sklep št. 12  

Sprejme se sprememba v 6. členu poslovnika o delu na skupščini, ki je v priponki zapisnika in po 
novem glasi: 
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Člane upravnega odbora LAS (v nadaljevanju UO LAS) in nadzornega odbora LAS (v nadaljevanju 
NO LAS) in predsednika LAS skupščina voli s tajnim glasovanjem, razen v primeru zaprte liste, 
ko se izvede javno glasovanje. 

Predsedujoči je tudi predlagal, se še spremeni Poslovnik o delu na skupščini LAS UE Ormož v še 
zadnji alineji 9. člena, ki novem glasi: 

»- izpelje glasovanje in ugotovi rezultate.« 

Predsedujoči je predlog dal na glasovanje in Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 13  

Spremeni se Poslovnik o delu na skupščini LAS UE Ormož v  zadnji alineji 9. člena, ki novem 
glasi: 

»- izpelje glasovanje in ugotovi rezultate.« 

Predsedujoči je ugotovil, da lahko Skupščina sedaj glasuje javno o zaprti listi UO Las Ormož. 

Predsedujoči je še enkrat prebral kandidate za UO LAS UE Ormož, ki ga je podala predsednica 
mandatno volilne komisije in dal listo dal na glasovanje. 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 14  

UO se imenuje v sestavi : 

za javni sektor  

1. BORKO Jurij, 

2. CVETKO Mirko, 

3. HRŽIČ Hinka, 

4. IVANUŠA Viki, 

5. SOK Alojz, 

za  ekonomski sektor, civilno družbo in fizične osebe: 

1. BOMBEK Dominik 

2. BABIČ Ivan  

3. KOSEC Boštjan 

4. KUKOVEC Martin  

5. PERC Slavko 

6. SRNEC Helena 

 

AAdd  1111  

Predsedujoči je poudaril, da se v nadzorni odbor se volijo 3-je člani. Pozove predsednico 
mandatno volilne komisije, da poda predlog. 
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Mag. Karmen Štumberger, predsednica mandatno volilne komisije  je predstavila kandidate za 
nadzorni odbor, ki so: 

1. Miro Mele, 

2. Dejan Jurkovič in 

3. Mirko Šerod. 

Predsednica ugotavlja, da imamo tudi tu zaprto listo in bi lahko o tem javno glasovali. 

Predsedujoči je vprašal skupščino, če je še kak predlog za nadzorni odbor.  

Ker predlogov ni bilo, predsedujoči ugotavlja, da je lista zaprta, zato se lahko izpelje javno 
glasovanje. Predlaga, da Skupščina imenuje:  

1. Mira Meleta, 

2. Dejana Jurkoviča in 

3. Mirka Šeroda za 

člane Nadzornega odbora LAS UE Ormož. 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji 

  

Sklep št. 15  

V Nadzorni odbor LAS UE Ormož se imenujejo naslednji člani: 

1. Miro Mele, 

2. Dejan Jurkovič in 

3. Mirko Šerod. 

 

AAdd  1122  

 

Predsedujoči je napovedal volitve za predsednika LAS UE Ormož in predal besedo predsednici 
mandatno volilne komisije mag. Karmen Štumberger, da predstavi predloge za kandidaturi. 

Mag. Karmen Štumberger je povedala, da sta do sedaj prispeli dve kandidaturi, ena iz javnega 
sektorja in sicer je to Mirko Cvetko in ena ekonomskega sektorja, civilne družbe in s strani 
fizičnih oseb in sicer je to Boštjan Kosec. 

Predsedujoči ugotavlja, da tukaj pa nimamo zaprte liste in predlaga da se izvede tajno 
glasovanje, povprašal pa še je skupščino, če še je kak predlog za predsednika. Ker ni bilo 
nobenega dodatnega predloga, prosi volilno kandidatno komisijo, da izvede glasovanje. 

Za besedo je prosil kandidat za predsednika Boštjan Kosec, ki je sporočil, da umika kandidaturo, 
ker je zadovoljen s sprejetim upravnim in nadzornim odborom. Kandidaturo je vložil zato, ker se 
mu je zelo nehigienično, da se je v zadnjem hipu spremenilo, da se predsednika voli na skupščini, 
čeprav je to že pred dvema mesecema sam predlagal in ga pri tem niso podprli. Na podlagi tega 
je dobil občutek da so predstavniki prostovoljnega in ekonomskega sektorja ostali brez neke 
koordinacije. Kandidaturo je vložil na začetku skupščine in, ker je  vmes ugotovil, da se 
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skupščina odvija v pravo smer in je s sestavo odborov in tudi drugega kandidata za predsednika 
zadovoljen, umika kandidaturo.   

Predsednik ugotavlja, da g. Kosec umika kandidaturo in zato lahko o kandidatu za predsednika 
lahko glasujemo javno, ker ostaja samo ena kandidatura.  

Glede na to predsedujoči  predlaga, da se javno glasuje o kandidatu Mirku Cvetku za predsednika 
LAS UE Ormož. 

 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 13  

Za predsednika LAS UE Ormož g. Mirko Cvetko.  

Predsedujoči je dal besedo novoizvoljenemu predsedniku LAS-a. 

G. Mirko Cvetko se je zahvalil za zaupanje, vesel je, da bo imel dober upravni odbor, ki ima 
funkcijo, da izvršuje sklepe skupščine in pomaga predsedniku. Upa da bodo sklepi konstruktivni 
in da nas čim prej pripelje do končnega cilja.  

Ad 13 

Predsedujoči je povabil Zlatka Zadravca predstavi predlog Časovnica LAS UE Ormož“ 2014 - 
2020“  

Zlatko Zadravec poudari, da gre v časovnici za program aktivnosti, ki imajo za cilj oddati 
kvalitetno izdelano SLR v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD do 15.12.2015. Ob tem 
izpostavi, da bo kvaliteta SLR odvisna od konstruktivnega sodelovanja vseh članov LAS, oziroma 
vseh tistih subjektov, ki bodo sodelovali pri izdelavi SLR.  

Predsedujoči je ga dal predlog časovnice v razpravo. 

Zbrani so ugotovili, da so delavnice nastavljene zelo natrpano in da bo zelo težko to izpeljati v 
jeseni, vendar Zlatko Zadravec podaril, da je to najpomembnejši del, saj se bo na podlagi delavnic 
zapisala strategija in le tako lahko ulovimo datum oddaje strategije 15. 12. 2015. 

Ivanuša Viki je prosila za prestavitev delavnice iz 30.9. 2015 na drug datum in sicer v torek 
29.9.2015. S to prestavitvijo so se strinjali soglasno vsi člani skupščine in sprejeli  

Sklep št. 14 

Namesto 30.9.2015 se izpelje delavnica 29.9.2015. 

Ker se je razvila debata tudi glede vprašanja ob kateri uri bi se začenjale delavnice, se je 
predsedujoči odločil, da da tudi to vprašanje na glasovanje. 

Na glasovanje da vprašanje »Kdo se strinja, da se delavnice pričnejo ob 16.00 uri«? 

Predsednica volilno mandatne komisija Mag. Karmen Štumberger je poročala, da jih je za 16.00 
uro glasovalo 19 od 35.  

 

Skupščina je sprejela naslednji  

Sklep št. 15  

S 19 glasovi od 35 možnih se začenjajo delavnic za ob 16.00 uri. 
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Razvila se je debata o datumu ko je potrebna predaja ključnih informacij o posameznih 
projektih: plan stroškov izvedenih aktivnosti v okviru projektov, cilji projektov, kazalniki, 
rezultati Gre za najpomembnejši datum, in Zlatka Zadravca se zanima če bodo sposobni oddati 
vse predloge.  

Skupščina sprejme 

Sklep št. 16 

Skupščina sprejme Časovnico LAS UE z naslednjimi dopolnitvami: 

- rok za oddajo predaja ključnih informacij o posameznih projektih je 12.10. do 12.00 ur, 

- delavnice se začenjajo ob 16. Uri, 

- namesto 30.9.2015 se delavnica izpelje 29.9.2015. 

Časovnica je priloga zapisnika. 

Zlatko Zadravec odpre tudi vprašanje, če se zbrani strinjajo da ime LAS UE ORMOŽ ostane še 
naprej. 

Razvila se je debata o samem imenu in o predlogih za druga imena.  

Miro Mele ugotavlja, ime LAS UE Ormož služi kot administrativno orodje, če ostane enako.  
Lahko se naknadno reši logotip in slogan. 

Predsedujoči je predlagal, da je najbolje, da se o imenu glasuje. 

Razvila se je debata o spremembi imena o logotipih. 

Predsedujoči je dal na glasovanje, če se skupščina strinja, da ime LAS UE Ormož ostane, logotip 
in slogan pa se dodata kasneje.  

 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji   

Sklep št. 17  

Ime LAS UE Ormož ostaja, slogan in logotip se lahko spreminjata  kasneje. 

 

Boštjan Kosec je predlaga, da se oddajo res najboljši predlogi in ocene projektov in se moramo 
zavedati, da se tekom odvijanja LAS-a lahko še projekti spreminjajo in dodaja. 

Predsedujoči je dodal, da je sedaj potrebno narediti strategijo na podlagi projektov in opozarja, 
da to niso edini projekti, ki bodo lahko kandidirali na javnih pozivih. 

Zlatko Zadravec opozarja da so delavnice nujne, saj moramo izdelati SLR tako, da bomo pokrili 
vsa tematska področja, ki so definirana v Uredbi CLLD. Izpostavil je tematsko področje 
ustanavljanju delovnih mest, ki bo še posebej zahtevno in bi bilo koristno, da  OOZ Ormož 
sodeluje na tem področju. 

Ob 19.00 h predsedujoči skupščine najavi krajši odmor v katerem bo potekala seja Upravnega 
odbora LAS UE Ormož.  
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Ob 19.15. uri predsedujoči prekine odmor in predlaga, da se Skupščina nadaljuje s 14. točko 
dnevnega reda. 

  Ad 14 

 

Predsedujoči odpre 14. točko dnevnega reda in ugotovi, da je Upravni odbor LAS zaključil s svojo 
sejo. Predsednik LAS UE Ormož in predsednik Upravnega odbora LAS je predal predsedujočemu 
skupščine zapisnik 1. seje upravnega odbora LAS, ki je v prilogi in je sestavni del zapisnika. 

Predsedujoči prebere zapisnik 1. Seje Upravnega odbora iz katerega je razvidno, da je bil edini 
kandidat za vodilnega partnerja LAS Javna razvojna agencija Občine Ormož javna agencija  in da 
je Upravni odbor s sklepom št. 1 imenoval Javno razvojno agencijo Občine Ormož za vodilnega 
partnerja LAS UE Ormož. 

Predsedujoči odpre razpravo glede kandidata za vodilnega partnerja. Ker razprave ni bilo, 
predsedujoči predlaga, da skupščina LAS potrdi Javno razvojno agencijo Občine Ormož kot 
vodilnega partnerja LAS UE Ormož z javnim glasovanjem.  

 

Skupščina je soglasno sprejela naslednji  

Sklep št. 17  

Na predlog Upravnega Odbora LAS UE ORMOŽ se za vodilnega partner LAS- potrdi Javna 
razvojna agencija Občine Ormož javna agencija.  

 

Direktor Javne razvojne agencije občine Ormož Zlatko Zadravec se je zahvalil za zaupanje in 
povedal da se zavedajo, da imamo težko nalogo in da bo potrebno dobro sodelovanje med vsemi 
partnerji, če želimo doseči zastavljeni cilj. 

 

Točka 15: Razno. 

Predsedujoči skupščine Jurij Borko je pozval k besedi še vse zbrane. 

Predstvniki Upravnega odbora in Nadzornega odbora LAS so se dogovorili, da bo imel UO svojo 
2. sejo in Nadzorni odbor svojo prvo sejo 2. 9.2015 po končani prvi delavnici. 

Ker druge razprave ni bilo, se je predsedujoči skupščine zahvalil za strpno in konstruktivno delo 
na Skupščini in želel vsem odborom čim boljše delo. 

  

Ustanovna seja skupščine LAS UE Ormož se je zaključila ob 19.25 uri. 

  

Zapisala Mojca Gorjak 

Priloge: 

 Lista prisotnosti 

 Poslovnik Ustanovne skupščine LAS UE Ormož 

 Konzorcije pogodba Lokalne akcijske skupine UE Ormož 
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 Časovni načrta nadaljnjih aktivnosti v okviru LAS UE Ormož 

 zapisnik 1. seje upravnega odbora LAS UE Ormož. 


