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ZAPISNIK 2. REDNE SKUPŠČINE LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM 

 
Škofljica, 8. 9. 2016 

 

2. redna skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bila izvedena v kulturni dvorani občine 
Škofljica, 8. 9. 2016, s predvidenim začetkom ob 18.00 uri. 
 
Lista prisotnih na 2. skupščini LAS SMP je sestavni del tega zapisnika.  
 
Uvodoma je vse navzoče pozdravila predsednica LAS, Marjanca Marn, in predstavila podatke o 
sklepčnosti skupščine: od skupno 52 ustanovnih članov in 6 novih članov, se je skupščine ob 18. uri 
udeležilo triindvajset (23) članov, kar pomeni, da je bila skupščina nesklepčna. Zaradi tega je 
predsednica LAS skladno s točko 7.6 iz Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS predlagala pol urni 
zamik začetka skupščine, da bo le-ta lahko odločala, kar je bilo navedeno tudi v vabilu na skupščino. 
Po preteku 30 minut (ob 18.30 uri) je predsednica LAS ugotovila, da se je skupščine udeležilo skupaj 
25 članov in da se skupščina skladno s točko 7.6 Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS lahko izvede. 
 
Predsednica LAS je pozdravila vse člane LAS, se zahvalila Marku Podvršniku in Ivanu Jordanu, županu, 
za gostiteljstvo ter ga povabila, da pozdravi navzoče člane skupščine.  
Po pozdravu gostitelja je predsednica LAS najprej predstavila, zakaj so člani LAS dobili različne barvne 
kartone za glasovanje. Gre za to, da je potrebno ugotoviti zastopanost posameznega sektorja na 
Skupščini in tako je javni sektor prejel zelene kartončke, zasebni sektor oranžne ter ekonomski sektor 
rumene. 
 
Po obrazložitvi uporabe barvnih kartonov je predlagala, da se za zapisnikarja potrdi Josipa Pintarja, 
predstavnika vodilnega partnerja, in za pomoč pri štetju glasov Matejo Marjeto Robežnik. Predlog je 
dala na glasovanje.   
 
Predlog je bil soglasno sprejet. (25 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

 

 
 
 
 
 
 

AD. 2 
Sledila je predstavitev predlaganega dnevnega reda: 
1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
3. Potrditev Aneksa št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem 
4. Potrditev sprememb Poslovnika o delu LAS SMP 
5. Seznanitev z Osnutkom Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov in izboru operacij LAS 
6. Potrditev novega člana upravnega odbora iz javnega sektorja občine Škofljica 
7. Potrditev vodilnega partnerja  
8. Predlogi in pobude 
 
 

SEKTOR ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

ZA PROTI VZDRŽAN 

JAVNI 6 6   

ZASEBNI 9 9   

EKONOMSKI 10 10   

SKUPAJ 25 25   
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SKLEP ŠT. 1: 

Predlog predlaganega dnevnega reda je bil soglasno sprejet. (25 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

 

 

 

 

 

 

AD. 3 

Predsednica LAS je pri tej točki najprej povedala, da so vsi člani LAS prejeli osnutek Aneksa št. 1 k 
Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS. Aneks je bil pripravljen 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. Sledila je predstavitev vseh predlaganih sprememb. Zaradi uskladitve in 
priporočil ministrstva se predlagajo sledeče spremembe: 
 
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: 
»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 

SEKTOR ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

ZA PROTI VZDRŽAN 

JAVNI 6 6 0 0 

ZASEBNI 9 9 0 0 

EKONOMSKI 10 10 0 0 

SKUPAJ 25 25 0 0 
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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 doda 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.   
Po predstavitvi je predsednica LAS dala predlog Aneksa v razpravo. K besedi se je javil Josip Pintar in 
povedal, da je Aneks predhodno obravnaval UO LAS in ga sprejel ter ga dal v potrditev Skupščini. Ker 
gre za Aneks k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS je potrebno, da ga potrdi tudi skupščina LAS.  
 
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica dala predlog Aneksa št. 1 k Partnerski pogodbi o 
ustanovitvi LAS v potrditev. 
 

SKLEP ŠT. 2 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem potrjuje predlagan Aneks št. 1 k Partnerski 

pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Aneks stopi v veljavo z dnem 

potrditve na Skupščini LAS Sožitje med mestom in podeželjem, 8. 9. 2016. 

Predlog je bil soglasno sprejet. (25 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD. 4 

Predsednica LAS je predstavila predlog sprememb Poslovnika o delu LAS, pri čemer gre za uskladitev 
Poslovnika s spremembami v Aneksu št. 1 k Partnerski pogodbe o ustanovitvi LAS, ki je bil predhodno 

SEKTOR ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

ZA PROTI VZDRŽAN 

JAVNI 6 6 0 0 

ZASEBNI 9 9 0 0 

EKONOMSKI 10 10 0 0 

SKUPAJ 25 25 0 0 
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sprejet. Za razlago »ponderiranja glasov« pri sprejemanju odločitev je zaprosila, Josipa Pintarja, 
predstavnika Vodilnega partnerja LAS, da način glasovanja predstavi na praktičnem primeru. Vodilni 
partner je razložil sistem ponderiranja glasov.  
 
Na podlagi Poziva na razjasnitev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem s 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št.: 33151 – 35/2015/10 z dne, 15.7.2016, 
zaradi uskladitve in priporočil ministrstva ter na podlagi 39. člena Poslovnika o delu LAS Sožitje med 
mestom in podeželjem  opredeljujemo spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu LAS Sožitje med 
mestom in podeželjem: 
 
2. člen 
(namen LAS) 
LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« se ustanavlja za območje občin Grosuplje, Ig, Mestna 
občina Ljubljana in Škofljica, z namenom vzpostavitve učinkovitega tripartitnega  lokalnega 
partnerstva (javni sektor, zasebni sektor in za pripravo in izvajanje Strategije lokalnega razvoja (v 
nadaljevanju SLR) LAS v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v programskem 
obdobju 2014-2020. 

3. člen 
(naloge LAS) 
Naloge, ki jih opravlja LAS izhajajo iz določil 12. člena Uredbe CLLD (Uradni list RS, št. 42/2015 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) ter tretjega odstavka 34. člena 
Uredbe 1303/2013/EU: 

4. člen 
(članstvo LAS) 
Članstvo v LAS temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu in enakopravnem sodelovanju 
in upravljanju članov. 
Članstvo LAS sestavljajo: ustanovni člani in novi člani. Ustanovni člani podpišejo Pogodbo o 
ustanovitvi LAS, novi člani pa pristopno izjavo v kateri s podpisom potrdijo, da pristopajo k tej 
pogodbi in sprejmejo vse pravice in obveznosti članov LAS.  
Novi član odgovarja le za obveznosti LAS, ki so nastale po dnevu, ko je postal član LAS.  
 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. 

9. člen 
(sklic in vodenje skupščine) sprememba 5. odstavka 
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. 
12. člen 
(potek seje Skupščine LAS) sprememba 2. in 3. odstavka ter 10. in 11. odstavka 
- Če na Skupščini ni prisotna večina članov LAS, se upošteva 5. odstavek 9. člena tega Poslovnika in se 
prisotne obvesti o  15 minutnem zamiku izvedbe začetka Skupščine.  
- Po preteku  15 minut predsedujoči Skupščine odpre sejo skupščine kot je predlagano. 
- Sklep je potrjen če zanj glasuje večina prisotnih članov. Po končanem glasovanju predsedujoči 
ugotovi izid glasovanja in na podlagi izida razglasi, da je predlog sklepa, o katerem je Skupščina LAS 
glasovala, sprejet ali zavrnjen. 
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- 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 iz 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.   

13. člen (Upravni odbor LAS) 
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. 
Člane Upravnega odbora LAS izvoli Skupščina LAS za celotno programsko obdobje 2014 - 2020. 
15. člen (naloge UO LAS) spremni se 10 alineja 
- imenuje člane in nadomestne člane Ocenjevalne komisije,  
29. člen 
(veljavnost odločanja in način glasovanja na sejah UO LAS) 
UO LAS veljavno odloča, če je prisotnih več kot polovica (1/2) članov, odločitve pa sprejema z 
navadno večino prisotnih članov. Vsak član UO LAS ima pri glasovanju en glas.  
Ne glede na določila prejšnje točke tega člena pa mora Upravni odbor LAS v primeru izbora in 
potrjevanja operacij (projektov) zagotoviti odločanje skladno z upoštevanjem B točke, drugega 
odstavka 32. člena Uredbe 1303/2013/EU.  
»V kolikor bi bilo ugotovljeno, da imajo na člani UO LAS iz 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.«   

36. člen (Ocenjevalna komisija) 
Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS ter o 
tem poroča Upravnemu odboru LAS. 
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  
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.   

37. Člen (pravica do denarne nagrade za delo v organih LAS) 
• Upravni odbor LAS 

Članom upravnega odbora LAS, ki je organ upravljanja in odločanja LAS, pripada za njihovo delo v 
upravnem odboru denarna nagrada v obliki sejnine oz. povračila v obliki prevoznih stroškov.  
Višino sejnine predlaga vodilni partner in jo sprejme UO LAS.   
V kolikor se članom UO LAS iz javnega sektorja posamezne občine šteje delo v UO LAS kot službena 
obveznost in za svoje delo že prejmejo plačilo, jim denarna nagrada oz. sejnina ne pripada, pripada 
pa jim kilometrina. 
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39. člen (način sprejemanja in začetek veljavnosti poslovnika) 
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika sprejme, na predlog UO LAS, Skupščina LAS z večino vseh 
članov oziroma skladno z dopolnjenim 12. členom  tega Poslovnika in začne veljati z dnem sprejetja in 
velja za celotno programsko obdobje 2014 – 2020. 
Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu LAS Sožitje med mestom je obravnaval UO LAS na svoji 
seji, dne: 08.09.2016   
in ga dal v sprejem in potrditev skupščini LAS Sožitje med mestom in podeželjem,  
dne: 08.09.2016  
Številka: Poslovnik LAS 002-33151-35 
 

Po razlagi je obrazložila, da je tudi ta predlog obravnaval UO LAS in ga sprejel. Nato je dala predlog 

Sprememb in dopolnitev Poslovnika LAS v razpravo. K razpravi se ni javil nihče, zato je dala predlog 

na glasovanje. 

 

SKLEP ŠT. 3 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem potrjuje predlagane Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika o delu LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o 
delu LAS sožitje med mestom in podeželjem stopijo v veljavo z dnem potrditve na Skupščini LAS 
Sožitje med mestom in podeželjem, 8. 9. 2016. Predlog je bil soglasno sprejet. (25 ZA, 0 PROTI, 0 
VZDRŽANIH) 

 

 

 

 

 

 

 

AD. 5 

Pri tej točki je predsednica LAS povedala, da so vsi člani LAS prejeli Osnutek pravilnika po e-pošti, da 
se čim bolje seznanijo s pravili posameznega sklada in se tako lahko bolje pripravijo na morebitno 
kandidiranje. Osnutek pravilnika ureja postopek izvedbe javnega poziva oziroma razpisa LAS za izbor 
operacij, ki bodo financirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ali Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega 
razvoja  na območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica (območje LAS) v letih 
2016 – 2020. 
Po tej predstavitvi je dala Osnutek pravilnika v razpravo. V razpravi je vodilni partner dodatno 
pojasnil, da bo javni poziv posebej za EKSRP in posebej za ESRR, ker ima vsak sklad svoje specifične 
zahteve, ki jih mora LAS upoštevati.  
Robert Verček je postavil vprašanje, kaj se zgodi, če imata dva projekta isto število točk.  
Vodilni partner je pojasnil, da je v Pravilniku in Osnutku javnih pozivov predvideno, da če ima na 
zadnjem mestu za sofinanciranje več predlogov operacij enako število skupnih točk, ima prednost 
predlog operacije, ki ima večje doseženo število točk pri merilih: 
- skladnost operacije s SLR,  
- ekonomska in družbena upravičenost operacije in 
- finančna preglednost in stroškovna učinkovitost.  
Če je na zadnjem mestu za sofinanciranje predlog operacije, katerega zaprošena sredstva za 
sofinanciranje presegajo sredstva, ki so še na voljo, lahko UO LAS predlaga prijavitelju, da se            
operacija spremeni tako, da jo je mogoče izvesti z znižanimi sredstvi. Če prijavitelj sprejme            
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predlagani predlog, se operacijo izbere za sofinanciranje, pri čemer se stopnja sofinanciranja             
ne zniža. 
Predsednica LAS je dodala, da bo Pravilnik dokončno sprejel UO LAS po dokončni uskladitvi s 
pristojnimi ministrstvi in bo pred izvedbo javnih pozivov objavljen na spletni strani: www.las-smp.si . 
Druge razprave pri tej točki ni bilo in ker ni bilo potrebe po glasovanju, je predsednica LAS prešla k 
naslednji točki dnevnega reda.  
 

AD. 6 

Predsednica LAS je seznanila navzoče, da je Občina Škofljica oz. župan občine Škofljica dne, 16. 3. 
2015 z dopisom preko e-pošte obvestil LAS, da se za člana UO LAS namesto Darije Gačnik izvoli Marko 
Podvršnik, direktor občinske uprave. Darija Gačnik je na predlog župana občine Škofljica bila izvoljena 
v UO LAS na ustanovni seji Skupščine LAS, 24.11.2016. Skladno s Partnersko pogodbo u ustanovitvi 
LAS ter z Poslovnikom o delu LAS, mora zamenjavo člana UO LAS potrditi tudi Skupščina LAS.  
Po predstavitvi je predsednica LAS dala predlog v razpravo.  
K besedi se je javil Marko Podvršnik in dodatno pojasnil, da je do spremembe prišlo zaradi dejstva, 
ker imenovana ni več zaposlena v njihovi občinski upravi.  
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica dala predlog na glasovanje: 
 

SKLEP ŠT. 4 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem na predlog župana občine Škofljice, g. Ivana 
Jordana, izvoli Marka Podvršnika za novega člana Upravnega odbora  LAS Sožitje med mestom in 
podeželjem kot predstavnika javnega sektorja iz občine Škofljica. Sklep stopi v veljavo z dnem 
potrditve na Skupščini LAS Sožitje med mestom in podeželjem, 8.9.2016.  
Predlog je bil sprejet. (22 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

AD. 7 
Na začetku je predsednica LAS povedala, da je bila opredelitev Vodilnega partnerja LAS, ki je v okviru 
Cize, zavoda za razvoj podeželja, izvedena že v Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS. Vsi člani LAS so 
se s podpisom Partnerske pogodbe sicer strinjali z izborom Vodilnega partnerja LAS vendar bi želeli, 
da se skladno s priporočili ministrstva, potrditev o izboru Vodilnega partnerja LAS, izvede tudi na 
Skupščini LAS. Predsednica je pozvala navzoče, da postavijo vprašanja vodilnemu partnerju. Ker le-
teh ni bilo, je dala predlog na glasovanje. 
  
SKLEP ŠT. 5 
Skladno s podpisano Partnersko pogodbo o ustanovitvi LAS (24. 11.2016) ter na podlagi Poziva na 
razjasnitev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št.: 33151 – 35/2015/10 zaradi uskladitve in priporočil 
ministrstva Skupščina LAS potrjuje Cizo, zavod za razvoj podeželja, Šmartinska cesta 134 a, 1000 
Ljubljana, kot Vodilnega partnerja LAS Sožitje med mestom in podeželjem za celotno programsko 
obdobje 2014 – 2020.  
 
Predlog je bil sprejet. (24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) 

SEKTOR ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

ZA PROTI VZDRŽAN 

JAVNI 6 5 0 1 

ZASEBNI 9 7 0 2 

EKONOMSKI 10 10 0 0 

SKUPAJ 25 22 0 3 

http://www.las-smp.si/
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AD. 8 
Pod točko predlogi in pobude je predsednica podala informacijo o okvirni časovni dinamiki potrditve 
SLR in objave prvih javnih pozivov: potrditev strategije in LAS ter prejem Odločbe naj bi bila izvedena 
do konca meseca oktobra 2016, prvi Javni poziv naj bi bil tako objavljen v decembru 2016, prvi izbor 
operacij naj bi bil izveden konec januarja ali začetku februarja 2017. 
Glede na temo potrditve LAS je predsednica k besedi pozvala Romana Medveda, ki vodi sosednji LAS, 
ki je povedal, kako dolgotrajni so postopki in da pričakujejo potrditev oz. odločbo v naslednjem 
tednu. Do sedaj sta jo prejela le dva LAS-a: LAS med Snežnikom in Nanosom ter Srce Slovenije.  
 
Predsednica je pozvala člane LAS, da se za vse dodatne informacije kadar koli lahko obrnejo na 
vodilnega partnerja LAS.  
 
Vodilni partner je dodal, da je na spletni strani LAS: www.las-smp.si objavljena dopolnjena Strategija 
lokalnega razvoja glede na priporočila ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot 
nosilnega ministrstva za izvajanje CLLD (lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost). Vsebinsko se SLR ni 
spreminjala je pa sledila zahtevam intervencijske logike. Pomembna novost je, da je LAS, po razlagi 
MKGP, pri izračunu finančnega okvirja pridobil 90.090,00 €. To povečanje gre na račun tega, da se pri 
izračunu sklada EKSRP, iz naslova velikosti občin v km2 upošteva celotna površina občine MOL. 
Skladno s sklepom UO LAS, na 3. redni seji, kjer so se potrjevale razjasnitve k SLR, so vsa sredstva 
namenjena za izvajanje operacij (projektov).  
 
V nadaljnjih razmišljanjih je bila  podana kritika »državi«, ki vse dela zelo počasi in v bistvu s tem 
zavira črpanje EU sredstev.  
 
Predsednica se je vsem navzočim članom LAS zahvalila za udeležbo in sodelovanje na skupščini in jo s 
tem zaključila. 
 
Skupščina se je zaključila ob 19.05 uri. 
 
 
 
Zapisnikar: Josip Pintar 
 
 
                                                                                                                              
Marjana Marn,  
predsednica LAS SMP 
 


