Opr.št.: UO 58-19012022
Datum: Ruše, 19.01.2022
ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA
IZVEDENE DNE 18.01.2022 -19.01.2022
Dnevni red:
1. Potrditev projekta »Ureditev osrednjega trga v Selnici ob Dravi«
Dne 18.01.2022 so vsi člani upravnega odbora sprejeli predlog sklepov.
Sklepčnost
Glasovanje o predlaganih sklepih je potekalo dne 18.01.2022 do 19.01.2022 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
Ekonomski sektor
3
2
Boris Kraner
1
1
Mihael Iljaž
1
Mojca Roj
1
1
Socialni sektor
3
3
Jože Čučko
1
1
Peter Juhart
1
1
Cecilija Možič
1
1
SKUPAJ glasov
9
7
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 (7
glasov) in med glasovi ne prevladujejo glasovi javnega sektorja (2 javni sektor : 5 ostali )

ad 1:
Obrazložitev
Prijaviteljica projekta Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi je skupaj s
partnerjem Turistično društvo Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, pravočasno, dne
24.11.2021, poslala vlogo za projekt Ureditev osrednjega trga v Selnici ob Dravi na JAVNI POZIV za
izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR
v naseljih Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, Tematsko področje A) ustvarjanje novih
delovnih mest, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja vključenost mladih, žensk in drugih
ranljivih skupina, Št. 9/2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje

Kratka vsebina projekta:
Projekt se nanaša na ureditev osrednjega trga v Selnici ob Dravi. Trg je umeščen med občinsko stavbo,
župniščem in gostiščem. To je rahlo degradirano območje, saj je oblikovano že pred 150.timi leti, vmes
pa le malo vzdrževano. Skozenj je še do pred 15.timi leti vodila glavna cesta, ki je sedaj sicer umaknjena,
vendar je na trgu še vedno možno parkiranje in vožnja z avtomobili. Ker ni pločnikov, je območje nevarno
za pešce, otroke, mamice z vozički, invalide itd.. Občina želi trg urediti tako, da bo uporaba trških površin
postala prijazna in varna za vse uporabnike, tudi za ranljive skupine. Iz trga želi umakniti avtomobile.
Ker je del trškega zemljišča v lasti župnijske cerkve, je le-ta soglašala z ureditvijo in v ta namen
podpisala služnostno pogodbo in podala vsa potrebna soglasja. V izvedbi projekta bo sodeloval tudi
partner, Turistično društvo Selnica ob Dravi, ki bo poskrbel za hortikulturno ureditev trga (z lastnim
delom).
Predmet projekta je nabava urbane opreme in hortikulturna ureditev (nakup rastlin).
Vrednost investicije je 61.950,00 EUR brez DDV, subvencija pa 49.650,00 EUR.
Zasaditev rastlin bo izvedel partner z lastnim delom, ki pa v financiranju preko sklada ESRR ni upravičen
strošek.
Ker je vloga dosegla 67 točk, je posledično upravičena do sofinanciranja iz projektnih sredstev LAS
Drava. Zato je Ocenjevalna komisija dne 17.01.2022 sprejela sklep, s katerim predlaga Upravnemu
odboru LAS Drava, da potrdi projekt »Ureditev osrednjega trga v Selnici ob Dravi«.
Glasovanje:
Člani Upravnega odbora so za predlagane sklepe glasovali kot sledi:
Ime in priimek
Glasovanje
Število glasov
Javni sektor
2
Marija Perklič
da
1
da
Tomi Prosnik
1
Igor Štruc
Ni glasoval
Ekonomski sektor
2
Boris Kraner
da
1
Mihael Iljaž
Ni glasoval
Mojca ROJ
da
1
Socialni sektor
3
Jože Čučko
da
1
Peter Juhart
da
1
Cecilija Možič
da
1
SKUPAJ
7
PROTI predlaganemu sklepu ni bilo glasov.
Člani: Mihael Iljaž in Igor Štruc nista glasovala.
Ugotovitev: s 7. glasovi ZA sta bila sprejeta naslednja
SKLEPA:
1.1. Upravni odbor potrjuje projekt »Ureditev osrednjega trga v Selnici ob Dravi «, ki ga je
prijaviteljica Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi skupaj s partnerjem
Turistično društvo Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi pravočasno, dne 24.11.2021,
poslala na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS
DRAVA v okviru sredstev ESRR v naseljih Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, Tematsko
področje A) ustvarjanje novih delovnih mest, C) varstvo okolja in ohranjanje narave in D) večja
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupina, Št. 9/2021 in soglaša s sofinanciranjem projekta
iz sredstev LAS Drava največ do višine 49.650,00 EUR in sicer:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje

- Občina Selnica ob Dravi 49.650,00 EUR
- Turistično društvo Selnica ob Dravi 0,00 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
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Dragomira Zelenik, l.r.
19. 01. 2022
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