L AS U E
ORMOŽ

Zapisnik

Na osnovi vabila predsednika LAS, ki je v prilogi zapisnika, je bila sklicana 5. seje Upravnega
odbora LAS UE Ormož (v nadaljevanju UO), ki je bila dne 22. 6. 2016 ob 10.30 uri, v prostoru
Sejne sobe Občine Ormož z naslednjim dnevnim redom:
1. Pozdrav predsednika,
2. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 4. seje UO,
4. Obravnava osnutka Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož (SLR),
5. Obravnava Aneksa št. 2 h Konzorcijski pogodbi LAS UE Ormož,
6. Sprejem Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS UE Ormož,
7. Obravnava ostalih prilog SLR:
- Osnutek javnega poziva za izbor operacij za uresničitev ciljev SLR LAS UE Ormož
8. Razno.

Prisotni:
Prisotni: Mirko Cvetko (Občina Sveti Tomaž), Helena Srnec (KUD Prasila), Ivan Babič (SBIS
d.o.o.), Alojz Sok (Občina Ormož), Zlatko Zadravec (JARA), Matjaž Kosi (JARA), Jurij Borko
(Občina Središče ob Dravi), Slavko Perc (Kmečka sirarna in pridelava mesa Perc), Viki Ivanuša
(Ljudska univerza Ormož).

Opravičeno odsotni: Hinka Hržič, Dominik Bombek
___________

Ad. 1

Sejo odpre Predsednik LAS in pozdravi navzoče. Na podlagi liste prisotnosti ugotovi, da je
prisotno več kot polovica vseh članov in da so prisotni predstavniki vseh interesnih skupin.
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Ad. 2
Na podlagi liste prisotnosti Predsednik ugotovi, da je prisotno več kot polovica vseh članov in da
so prisotni predstavniki vseh interesnih skupin. Za zapisnikarja predlaga Matjaža Kosija.
UO soglasno sprejme
Sklep št. 1:
UO je sklepčen in lahko nadaljuje s sejo. Za zapisnikarja se imenuje Matjaž Kosi.
Predsednik vpraša navzoče, če se strinjajo z dnevnim redom, oziroma ali imajo kakšne
dopolnitve.
Ker dopolnitev ni bilo UO soglasno sprejme

Sklep št. 2:
Potrjuje se dnevni red seje:
1.

Pozdrav predsednika,

2.

Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda

3.

Potrditev zapisnika 4. seje UO,

4.

Obravnava osnutka Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož (SLR),

5.

Obravnava Aneksa št. 2 h Konzorcijski pogodbi LAS UE Ormož,

6.

Sprejem Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS UE Ormož,

7.

Obravnava ostalih prilog SLR:
-Osnutek javnega poziva za izbor operacij za uresničitev ciljev SLR LAS UE Ormož

8.

Razno.

Ad. 3
Predsedujoče vpraša, če imajo kakšne dopolnitve na zapisnik 4. Seje UO Ormož, ki je bil poslan
z vabilom na sejo. Ker ni bilo pripomb in dopolnitev ni bilo UO soglasno sprejme:

sklep št. 3
Potrdi se zapisnik 4. seje UO.

Zapisnik 5. Seje UO LAS

Stran 2/5

Ad. 4
Predsednik prosi predstavnika vodilnega partnerja LAS g. Zlatka ZADRAVCA, da na kratko
predstavi najpomembnejše dopolnitve Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož (v
nadaljevanju SLR). Zlatko Zadravec obrazloži, da so spremembe na podlagi poziva KO CLLD.
Sprememba zlasti v finančnem okvirju LAS. Uredba o dopolnitvi uredbe CLLD nam je priznala
status problemskega območja za ESRR ne pa tudi za EKSRP, zato je bilo potrebno zmanjšati
višino sredstev iz naslova EKSRP za 15 %. S strani ARSKTRP pa smo dobili zagotovilo, da
bomo lahko na osnovi dopolnjenega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki
je v parlamentarni proceduri, prejeli odločbo o dodatnih 15 % za sklad EKSRP. Seveda bo
potrebno v tem primeru še enkrat dopolniti SLR. Sprememba je tudi v višini sofinanciranja s
strani ESRR, ki je 80 % in ne 85 %, kot je bilo zapisano v prvi varianti SLR. Za ESRR obstaja
možnost sofinanciranja preostanka 20 % s strani RS. Višina tega sofinanciranja pa še ni pisno
potrjena. Prav tako je sprememba v tem, da ESRR ne priznava vložka v naravi kot upravičeni
strošek. Ostale vsebinske dopolnitve so bolj tehnične in pravne narave.
Predsednik vpraša člane UO, če imajo kašna vprašanja ali dopolnitve. G. Viki Ivanuša vpraša
glede upravičenosti stroškov dela v naravi. Odgovori Zlatko Zadravec, da bo več jasnega okoli
upravičenih stroškov dela po posvetu, ki se danes dne 22.6.2016 odvija v Ljubljani.
Ker ni bilo dopolnitev in vprašanj UO enoglasno sprejme
Sklep št. 4
UO sprejme predlog dopolnjene SLR in predlaga Skupščini LAS UE Ormož, da jo potrdi.
Ad. 5
Predsednik prosi predstavnika vodilnega partnerja LAS g. Zlatka ZADRAVCA, da na kratko
predstavi bistvo Aneksa št. 2 h Konzorcijski pogodbi LAS UE Ormož. Zlatko Zadravec pojasni,
da je bilo potrebno upoštevati poziv s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in
MGRT po uskladitvi Konzorcijske pogodbe. Z aneksom št. 2 se spreminjajo določila 2. člena, 5.
Člena in 9. člena pogodbe. Potrebno je bilo jasno definirati interesne skupine (dopolnitev 5.
člena), 12. člena Uredbe CLLD in naloge, ki izhajajo iz 34. člena Uredbe 1303/2013 (dopolnitev
8. člena) in 32. člen Uredbe 1303/2013, ki omejuje glasovalne pravice interesne skupine (9. člen
pogodbe).
Predsednik vpraša, ali ima kdo od članov kakšno vprašanje, ali dopolnitev. Ker ni bilo dopolnitev
in vprašanj, da Predsednik sklep na glasovanje. UO enoglasno sprejme
sklep št. 5
UO se strinja z osnutkom Aneksa št. 2 h Konzorcijski pogodbi LAS UE Ormož in predlaga
Skupščini LAS UE Ormož, da ga sprejme.
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Ad. 6
Predsednik prosi predstavnika vodilnega partnerja LAS g. Zlatka ZADRAVCA, da na kratko
predstavi bistvo sprememb Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS UE Ormož.
Zlatko Zadravec pojasni, da je srčika sprememb v 8. In 15. členu Pravilnika in se nanaša na
merila za izbor operacij in postopek sprejemanja odločitev pri izboru operacij, ki kandidirajo
Javnem pozivu LAS. Ostale dopolnitve so bolj tehnične in pravne narave.
Predsednik vpraša, ali ima kdo od članov kakšno vprašanje, ali dopolnitev. Ker ni bilo dopolnitev
in vprašanj, da Predsednik sklep na glasovanje. UO enoglasno sprejme
sklep št. 6
UO sprejme Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS UE Ormož.
Ad. 7
Predsednik prosi predstavnika vodilnega partnerja LAS g. Zlatka ZADRAVCA, da na kratko
predstavi bistvo sprememb Osnutka Javnega poziva za izbor operacij za uresničitev ciljev SLR
LAS UE (v nadaljevanju Osnutek). Zlatko Zadravec pojasni, da je bilo potrebno Osnutek
uskladiti s Pravilnikom o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS UE Ormož in ostalimi
zahtevami KO CLLD. Najpomembnejše dopolnitev so merila za izbor operacij in postopek
sprejemanja odločitev pri izboru operacij, ki kandidirajo Javnem pozivu LAS. Ostale dopolnitve
so bolj tehnične in pravne narave.
Predsednik vpraša, ali ima kdo od članov kakšno vprašanje, ali dopolnitev. Ker ni bilo dopolnitev
in vprašanj, da Predsednik sklep na glasovanje. UO enoglasno sprejme
sklep št. 7
UO sprejme Osnutek Javnega poziva za izbor operacij za uresničitev ciljev SLR LAS UE
Ormož.
Ad. 8
Slavko Perc je župane vprašal, če imajo namen na občinskih svetih predlagati odprtje
proračunskih postavk za sofinanciranje projektov s katerimi se bodo prijavljali na razpise LASa
društva. Jurij Borko mu je odgovoril, da je kaj takega malo verjetno, saj občine še čakajo v
nekaterih projektih državo, ki zamuja z refundiranimi sredstvi in tako občine ne morejo zagotoviti
denarja za take proračunske izdatke.
Seja je bila končana ob 11. uri.
Zapisal:
Matjaž Kosi
__________________
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Predsednik LAS UE Ormož
Mirko Cvetko
________________

Stran 4/5

Zapisnik 5. Seje UO LAS

Stran 5/5

