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ZAPISNIK 1. REDNE SKUPŠČINE LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM 

 
Ljubljana, 28. 1. 2016 

 

1. redna skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bila izvedena v kulturno dvorani občine 

Škofljica, 28.1.2016, z začetkom ob 16.00 uri. 

 

Uvodoma je vse navzoče pozdravila predsednica LAS, Marjanca Marn in predstavila podatke o 

sklepčnosti skupščine: Od skupno 52 ustanovnih članov se je skupščine ob 17 uri udeležilo triindvajset 

(23) članov, poleg tega so se skupščine udeležili tudi trije (3) člani LAS, ki niso pristopili k podpisu 

Pogodbe o ustanovitvi LAS, kar pomeni, da je skupščina bila nesklepčna. Zaradi tega je predsednica 

LAS, skladno s točko 7.6 iz Pogodbe o ustanovitvi LAS, predlagala pol urni odlog začetka skupščine, da 

bo le ta lahko odločala. 

Po preteku 30 minut je predsednica LAS ugotovila, da se je skupščine udeležilo skupaj 26 članov in da 

se skupščina skladno s točko 7.6 Pogodbe o ustanovitvi LAS lahko izvede. 

 

Uvodoma je pozdravila vse člane LAS in povabila župana občine Škofljica, g. Ivana Jordana, da 

pozdravi vse navzoče. Po pozdravu gostitelja je k pozdravnemu nagovoru povabila tudi župana občine 

Grosuplje, g. Petra Verliča. Oba župana sta izrazila podporo LAS in SLR ter članom zaželela uspešno 

delo. 

Skladno s 24. členim Pogodbe je predsednica LAS nato predlagala, da se za zapisnikarja potrdi, ga. 

Andreja Zdravje. Predlog je dala na glasovanje.   

Predlog je bil soglasno sprejet. (26 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

Predsednica LAS je prosila, da se ji pridruži tudi Josip Pintar, predstavnik Vodilnega partnerja LAS, ki 

bo sodeloval pri posameznih točkah.  

 

AD 2. 

Sledila je predstavitev predlaganega dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

3. Sprejem Poslovnika o delu LAS Sožitje med mestom in podeželjem 

4. Potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem  

5. Predlogi in pobude 

 

SKLEP ŠT. 1: 

Predlog predlaganega dnevnega reda je bil soglasno sprejet. (26 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

Ad 3. 

Predsednica LAS je pri tej točki najprej povedala, da so vsi člani LAS prejeli osnutek Poslovnika o delu 

LAS ter, da je k osnutku Poslovnika bilo podanih nekaj manjših sprememb oz. dopolnitev.   

Tako se v 18. Členu doda besedilo in alineja: 

Sestavni del dnevnega reda vsake seje je poročilo o realizaciji sklepov predhodne seje. 

Pri 29. Členu se doda besedilo in dve alineji:  
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Odločitev o zagotavljanju letne višine članarine za delovanje LAS je sprejeta, ko zanjo glasuje večina 

članov UO iz partnerskih občin (predstavniki javnega sektorja) in je ta dogovorjena z Upravnim 

odborom.   

Pri sprejemanju aktov se upošteva enofazni postopek, razen če se UO odloči, da se zaradi 

pomembnosti akta odloča v dvofaznem postopku. 

 

Drugih predlogov ali dopolnitev k osnutku Poslovnika ni bilo zato je predsednica dala osnutek s 

predlaganimi dopolnitvami v razpravo.  

 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje glede članarine, saj v Poslovniku nikjer ne piše, kolikšna je ta.  

Odgovor je podal Vodilni partner in pojasnil, da je že v Pogodbi o ustanovitvi LAS v 18. Členu v točki 

18.1 alineja, ki govori, da se LAS financira s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz 

območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga 

med seboj dogovorijo partnerske občine; kar pomeni, da so vsi ostali člani LAS oproščeni plačila 

članarine. 

Druge razprave ni bilo, zato je predsednica dala Poslovnik o delu LAS s predlaganimi dopolnitvami v 

sprejem. 

 

SKLEP ŠT. 2 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem sprejme predlagan Poslovnik o delu Lokalne 

akcijske skupine SMP za programsko obdobje 2014-2020. (26 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

AD 4. 

Uvodoma je predsednica LAS na kratko predstavila pomen Strategije lokalnega razvoja ter potek 

same priprave in prijave LAS na Javni poziv za oblikovanje LAS. Vsi člani LAS so prejeli vso 

dokumentacijo skupaj z vabilom in imeli možnost, da do 27.1.2016 podajo predloge za spremembe 

ali dopolnitve. Za podrobnejšo predstavitev SLR je zaprosila Josipa Pintarja, predstavnika Vodilnega 

partnerja. Vodilni partner je v PPT predstavitvi izpostavil in predstavil  bistvene sestavine SLR in 

celotne dokumentacije za prijavo LAS.  Po predstavitvi je predsednica LAS dala SLR v razpravo.  

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje oz. bolj opažanje, da je za razvoj turizma namenjenih malo 

sredstev. V pojasnilu je Vodilni partner povedal, da je turizem posebej izpostavljen tako, da se daje 

podpora razvoju turizma v vseh tematskih sklopih SLR vendar pa SLR ne rešuje vse problematike na 

tem področju ampak lahko prispeva k  boljšemu razvoju te dejavnosti. 

Nadalje je v razpravi bilo izpostavljeno vprašanje o partnerskih projektih oz. operacijah, saj se lahko 

zgodi, da dobra projektna ideja ne pridobi vseh potrebnih soglasij, ker neka inštitucija tega ne poda 

ali ne poda pravočasno. S strani vodilnega partnerja je bilo pojasnjeno, da mora vsaka posamezna 

projektna ideja že od samega začetka nastajanja upoštevati vso zakonodajo in predvsem vključevati 

vse relevantne partnerje oz. deležnike. Podporo lahko dobijo le projekti oz. operacije, ki bodo imeli 

vso potrebno dokumentacijo, kvalitetno vzpostavljena partnerstva in bodo izpolnjevali vse pogoje. 

Predsednica LAS je dodatno pojasnila, da bodo za potrebe razvoja projektnih idej izvedene dodatne 

delavnice na terenu in da se naj člani LAS bolj osredotočijo na vsebino SLR in ukrepe, ki so v njej 

opredeljeni. V razpravo se je vključil tudi Dušan Hočevar, direktor občinske uprave iz Grosuplja, ki je 

tudi član UO LAS in poudaril, da je prav, da predlagano SLR skupščina potrdi, ker je dovolj dobro 

pripravljena in  jo bo mogoče še spreminjati, če  se bodo za to pokazale potrebe.  

Po razpravi je predsednica LAS dala SLR v potrditev. 
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SKLEP ŠT. 3 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem potrdi predlagano Strategijo lokalnega razvoja za 

obdobje 2014 – 2020 vključno z vsemi prilogami k razpisni dokumentaciji. 

(26 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

DODATNA SKLEPA: 

3.1. Skupščina LAS nalaga vodilnemu partnerju, da pripravi čistopis dokumentov in v imenu in 

za račun LAS odpošlje vso dokumentacijo na opredeljen  2. rok za prijavo SLR, ki je 31.1.2016.  

(26 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

3.2. Skupščina LAS pooblašča Vodilnega partnerja, da pripravi in upravni odbor LAS, da v imenu 

in za račun LAS obravnava in sprejme vse morebitne dopolnitve in pojasnila k SLR, ki bodo podana 

ali zahtevana s strani ministrstev. 

(26 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

AD 5. 

Pod točko predlogi in pobude ni bilo razprave. 

 

 

Skupščina se je zaključila ob 18.00 uri. 

 

 

 

Zapisnikar: Andreja Zdravje 

 

 

 

Marjana Marn,  

predsednica LAS Sožitje med mestom in podeželjem 

 

 

 


