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ANEKS ŠT. 1  

K PARTNERSKI POGODBI O USTANOVITVI  

LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM 

 
Na podlagi 19. člena Partnerske pogodbe o ustanovitvi Lokalne Akcijske Skupine 

Sožitje med mestom in podeželjem (v nadaljevanju Partnerska pogodba), ki v točki 

19.1 opredeljuje možnosti spremembe Partnerske pogodbe ter na podlagi Poziva na 

razjasnitev Strategije lokalnega razvoja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano, št.: 33151 – 35/2015/10 z dne, 15.7.2016, zaradi uskladitve in priporočil 

opredeljujemo spremembe Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS Sožitje med 

mestom in podeželjem: 

 

V 2. členu se v drugi alineji doda tekst; 

»in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 

15. 4. 2016)« 

 

Spremeni se tekst 4. člena v točki tako, da glasi: 

4.1.2. Član LAS lahko postane: 

• polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju; 

• pravna oseba, ki ima sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, 

organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS; 

• pravne osebe javnega prava, ki so registrirane na območju LAS. 

 

Spremeni se 4.2.2 točka 4. člena Partnerske pogodbe tako, da se poimenovanje 

sektorjev opredeli: 
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»Ustanovitelji, katerih sestava je tripartitna in vključuje predstavnike javnega 

sektorja, predstavnike zasebnega sektorja in ekonomskega sektorja iz območja LAS, 

so podpisniki ustanovne pogodbe.« 

 

Pri 7. členu Partnerske pogodbe se spremeni čas v točki 7.6: 

Če Skupščina LAS ne more odločati, ker ni prisotnih vsaj polovica članov, se seja odloži 

za 15  

minut, po poteku katerih Skupščina LAS lahko odloča ne glede na število prisotnih 

članov, če  

je bila ta možnost navedena že v vabilu. 

 

in doda se točka 7.8, ki glasi: 

Pri delovanju Skupščine LAS bo LAS zagotavljala dosledno upoštevanje pogojev 32. 

člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1303/2013 z dne 17. decembra 

2013, tako da bo pri evidentiranju glasov na skupščini preverila, iz katerega sektorja 

(javni, zasebni ali ekonomski) je posamezen član. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da 

imajo na skupščini člani enega izmed navedenih sektorjev več kot 49 % glasov, se 

razlika posameznih glasov nad tem odstotkom ne bo upoštevala in se bo pri 

glasovanju upošteval sistem ponderiranja (posamezen glas člana iz sektorja, ki 

presega 49% glasov bo ustrezno zmanjšan). Ponder ni fiksen, ampak se vsakič sproti 

izračuna.   

 

Pri 8. členu se v točki 8.1 spremeni poimenovanje sektorjev in glasi: 

8.1. Upravni odbor LAS je organ upravljanja in odločanja LAS, ki šteje devet (9) članov: 

 4 predstavniki javnega sektorja – posamezne občine, ki jih predlaga župan 

posamezne občine in izvoli Skupščina LAS 

 4 predstavniki iz vrst zasebnega sektorja, tako da pripada po en član območju 

vsake posamezne občine, ki ga na predlog zasebnega sektorja posamezne 

občine izvoli Skupščina LAS, 

 1 predstavnik ekonomskega sektorja, ki ga izvoli Skupščina LAS izmed svojih 

članov. 

 

Pri točki 9.6 iz 9. člena Partnerske pogodbe se v prvem odstavku doda tekst: 

»in upoštevanje 34. člena Uredbe 1303/2013, ki določa oblikovanje 

nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka ter nepristranskih meril za 

izbiro operacij, ki preprečujejo navzkrižja interesov, ki zagotavljajo, da pri odločitvi o 

izbiri, najmanj 50 % glasov prispevajo partnerji, ki niso javni organi. V skladu s to 
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določbo, bo pri potrjevanju operacij, v času glasovanja, LAS zagotovil prisotnost vsaj 

50% partnerjev (50 % glasov), ki niso javni.« 

 

in doda nov odstavek, ki glasi: 

»V kolikor bi bilo ugotovljeno, da imajo člani UO LAS enega izmed sektorjev, ki ga 

zastopajo, več kot 49 % glasov, se razlika posameznih glasov nad tem odstotkom ne 

bo upoštevala in se bo pri glasovanju upošteval sistem ponderiranja (posamezen glas 

člana iz sektorja, ki presega 49% glasov bo ustrezno zmanjšan). Ponder ni fiksen, 

ampak se vsakič sproti izračuna.«   

 

V 14. členu se dopolnita in popravita točki 14.2 in 14.3 tako, da glasita: 

14.2. Ocenjevalna komisija ima tri (3) člane in enega nadomestnega člana in je 

sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, ki  imajo ustrezna znanja predvsem s 

področja evropskih strukturnih skladov kot sta EKSRP in/ali ESRR, poznavanje 

programa razvoja podeželja 2014 - 2020, predvsem pa poznavanje projektnega 

managementa.  

 

14.3. Člane Ocenjevalne komisije in enega nadomestnega člana imenuje Upravni 

odbor LAS za celotno programsko obdobje 2014 – 2020 izmed evidentiranih 

ocenjevalcev pri Društvu za razvoj slovenskega podeželja.   

 

 

 

Skladno s sprejetim sklepom na 2. Skupščini LAS Sožitje med mestom in podeželjem, z 

dne, 8.9.2016, ter skladno s potrjenim sklepom 1. dopisne Skupščine LAS Sožitje med 

mestom in podeželjem, z dne 14.9.2016, ta Aneks stopi v veljavo z dnem potrditve na 

1. dopisni Skupščini LAS Sožitje med mestom in podeželjem, 15.9.2016. 

 

 

Ljubljana, 15.9.2016 

 

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem 

Marjanca Marn, predsednica 

 


