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6. dopisna seje Upravnega odbora LAS UE z dne 25. 10. 2017  

 

Na podlagi 10. člena Poslovnika o delu Upravnega odbora LAS UE Ormož sklicujem 6. dopisno sejo UO 

LAS. 

 

Dnevni red: 

 

1. Začasen preklic 2. javnega poziva za izbor operacij, ki bodo sofinancirane s strani EKSRP.  

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                              Predsednik LAS UE Ormož 

                                                                                               

                                                                                                       Mirko Cvetko 

 

 

Ad 1 

 

Predlagam, da se 2. javni poziv za izbor operacij, ki bodo sofinancirane s strani EKSRP z dnem  25. 

10. 2017 začasno prekliče. Razlogi so naslednji: 

 

1. Dinamika črpanja sredstev: MKGP nas je v dopisu dne 12. 10. 2017 opozorilo, da bo potrebno 

dinamiko črpanje sredstev usklajevati s predlogom proračuna, ki ga je sprejela vlada za leti 2018 

in 2019. Tudi na včerajšnjem sestanku na MKGP nismo dobili zavezujočega odgovora 

predstavnikov obeh ministrstev, da bo možen prenos neizkoriščenih sredstev iz leta 2017 v leto 

2018 in 2019 (samo predstavnica MKGP je obljubila, da se bodo trudili poiskati dodatne vire), 

2. Do danes nismo prejeli nobenega odgovora na predloge operacij, ki smo jih poslali v potrditev 

ARSKTRP in MGRT, zato ne moremo ugotoviti: 

 koliko sredstev bo počrpanih iz 1. JP EKSRP in 1. JP ESRR in 

 kakšni so dodatni pogoji, ki zadevajo naša podukrepa: 

- Ukrep 1.2.1: Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu in 

- Ukrep 1.3.1: Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in aktivnosti 

promocije ter trženja. 

 

Naš ukrep 1.2.1 je namreč podoben podukrepu M 1.1. Podpora za dejavnosti poklicnega 

usposabljanja in pridobivanja spretnosti iz PRP, naš podukrep 1.3.1 pa je podoben podukrepu M 
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4.2 iz PRP. V tej zvezi je pomembno zlasti, da mora partnerstvo, ki se prijavlja na omenjena 

podukrepa upoštevati ne samo pogoje iz javnega poziva LAS UE Ormož, ampak vsa pravila, ki 

veljajo za podukrepe ukrep M1.1. in M 4.2 iz PRP. Partnerstvo pa mora v prijavnem obrazcu 

utemeljiti dodano vrednost operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti 

do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna 

ali integrirane operacije, da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega javnega poziva.  

 

Ker odgovorov na prvo in drugo vprašanje do danes nimamo, predlagam, da na obrazcu predlog sklepa 

obkrožite za.  

 

Lep pozdrav 

 

 

Ormož, 25. 10. 2017 

 

                                                                                           

                                                                                              Predsednik LAS UE Ormož 

                                                                                               

                                                                                                       Mirko Cvetko 

 

 
 

 

 


