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LAS Posavje
Regionalna r aztrojna agencija Posavje
Cestakr5kih ilrtev 46
8270Kr5ko
4
Stevilka:33151-24120081
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Na podlagi 95. dlena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programarazvoja podeZeljaRepublike
Slovenije za obdobje 2007 - 2013 (Uradni list RS, 5t. 73108,z dne 18.07.2008)ter javnega
razpisa za izbor in potrditev lokalnih akcrjskih skupin, upravidenih do sredstev za izvajanje
pristopaLeader (Uradni list RS, !t.76108, z dne 25.07.2008) (v nadaljevanju:javni razpis),
minister za kmetijsfro, gozdarctvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljevanju minister)
izdqa naslednjo:

ODLOCBO
o dodelitvistatusadelujodelokalneakcijskeskupine(v nadaljevanju:
LAS).

1. Lokalni akcijski skupini LAS Posavje,kijo zastopaRegionalna razvojna agencija Posavje,
Cesta kr5kih Lrtev 46,8270 Kr5ko, se na podlagi vloge na javni razpis, St. 33151-2412008,
z
dne23.09.2008,dodeli statusdelujoie LAS.
2. Lokalna akcijska skupina LAS Posavje je na podlagi podatkov iz vloge na javni razpis
upravidena do kori5denja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeZelja
(EKSRP), namenjenih za izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007 - 2013
(sredstvaosi 4).
3. Stro5kipostopkaniso bili prigla5eni.

Obrazloiitev
Na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razttojapodeZeljaRepublike Slovenijeza
obdobje2007 - 2013 (Uradni list RS, St. 73108)je bil dne 25.07.2008objavljenjavni razpis.Na
javnirazpis je Lokalna akcijska skupinaLAS Posavje, dne 23.09.2008podala vlogo 5t. 3315124/2008, skladno z zahtevamijavnega razpisain razpisnedokumentacije.
Vlogo so pregledali in ocenili usluZbenci MKGP, zadolLeni za izvajanje ukrepov Leader. Ob
odpiranju vloge in ocenjevanju popolnosti je bilo ugotovljeno, da je bila vloga vloZena
pravodasnoin, da je bila po pozivu na dopolnitev priloZenavsa zahtevanadokumentacija, zaradi
desarjevloga popolna.

HEdReffi

>Evropski kmetijski sklad za ranoj podeZelja: Evropa investira v podeielje<

V postopkuugotavljanjaustreznostivloge je ocenjevalnakomisija pregledalain ocenilakvaliteto
predloZene lokalne razvojne strategije in kvaliteto partnerstva, glede na predloZeno osebno
izkaznicoLAS in pripadajododokumentacijo.Lokalna razvojnastrategijaje bila ocenjenaz 9l
todkamiod 100 moZnih,partnerstvopazT todkami od 7 moZnih.
V skladu z dolodili javnega razpisaje tako LAS Posavje, pridobila statusdelujodeLAS in je
upravidena do kori5denja sredstev EKSRP, namenjenih za izvajanje pristopa Leader v
programskemobdobju 20.07- 2013 (sredstvaosi 4), v skladuz dolodili odlodbeo sredstvih,ki jo
bo izdal minister.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoperprvostopnoodlodbov upravnempostopkuni pritoZbe,dopustnopaje sproZitiupravni spor
z vloZitvijo tolbe na Upravno sodi5deRepublike Slovenijev Ljubljani, Fajfarjeva33, v roku 30
dni po prejemu te odlodbe.ToZbo se vloZi neposrednopisno ali se po5lje po po5ti navedenemu
sodiSdu.
Ta odlodbaje na podlagi l. todke 28. dlenaT,akonao upravnihtaksah(ZUT-UPB3, Uradni list
RS, 5t. 4212007),prostatakse.
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Vroditi:
- LAS Posavje,po poobla5dencu,
RegionalnarazvojnaagencijaPosavje,Cestakr5kih Lrtev46,
8270Kr5ko,vroditevZUP
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