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ZAPISNIK USTANOVNE SKUPŠČINE LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM 

 
Ljubljana, 24. 11. 2015 

 

Ustanovna skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bila izvedena po slavnostnem podpisu 

Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem, za  programsko obdobje 

2014 – 2020, ki je potekal v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani, dne, 24. 11. 2015, od 16.30 do 17.00. 

 

K podpisu je pristopilo 52 članov od skupaj 53 predvidenih podpisnikov. Zaradi bolezni odgovorne 

osebe je od podpisa odstopil AC Žgajnar iz Škofljice. 

 

Ustanovna skupščina je potekala v veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, od 17.00 do 17.45.  

 

Ad 1.  

Uvodoma je vse navzoče pozdravila Marjanca Marn, predstavnica iniciativnega odbora za ustanovitev 

LAS in predstavila podatke o sklepčnosti skupščine: Od 52 ustanovnih članov se je skupščine udeležilo 

46 članov, kar pomeni, da je bila skupščina sklepčna. 

Skladno s 24. členim pogodbe je predlagala, da predstavnik Vodilnega partnerja, Josip Pintar, prevzame 

vlogo predsedujočega skupščine. Za zapisnikarja je predlagala Gorazd Masla, za člana pri štetju glasov 

pa Romana Medveda. Predlog je dala na glasovanje.  

 

Sklep 1: 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem soglasno sprejema predlog za delovno 

predsedstvo skupščine. (46 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

Vse imenovane je prosila, da zasedejo svoja mesta in prosila predsedujočega, da prevzame vodenje 

skupščine.  

 

Ad 2. 

Josip Pintar je najprej na kratko povzel izvedene aktivnosti s pripravo partnerske pogodbe in 

ustanovitve LAS. Vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju v LAS in so se opredelili za podpis partnerske 

pogodbe je bila le ta, 16.11.2015, posredovana v vednost in pregled. S strani članov ni bilo danih 

nikakršnih pripomb. 

 

Ad 3. 

Predsedujoči skupščini je ponovno predstavil dnevni red in ga dal v potrditev. 

 

Sklep 2. 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem soglasno potrdi predlagan dnevni red.  

(46 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Ad 4. 

Sledila je kratka predstavitev oblikovanja predlogov za člane organov LAS. Skladno z 8. členom, točke 

8.1 Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem, ki opredeljuje sestavo 

Upravnega odbora LAS, so za člane UO LAS iz javnega sektorja predlagali župani partnerskih občin.  

Predlogi  za člane javnega sektorja v UO LAS so: 
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1. Občina Grosuplje – Dušan Hočevar 

2. občina Ig – Andreja Zdravje 

3. MOL – Gorazd Maslo 

4. občina Škofljica – Darja Gačnik 

 

Predlogi za člane UO LAS iz zasebnega sektorja so se oblikovali na animacijskih delavnicah po občinah 

in ti so: 

5. Jožef Krašovec iz civilne iniciative občine Grosuplje 

6. Marija Nevenka Kovač iz civilne iniciative občine Ig 

7. Marjanca Marn iz civilne iniciative MOL 

8. Mateja Marjeta Robežnik iz civilne iniciative občine Škofljica 

9. Jože Groznik, kmetovalec in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  na predlog članov iz 

ekonomskega sektorja 

 

Sledila je še predstavitev predlogov za člane Nadzornega odbora LAS Sožitje med mestom in 

podeželjem. Predlogi so bili oblikovani na animacijskih delavnicah na terenu.  

Skladno s 13. členom, točka 13.1, ki opredeljuje sestavo NO LAS Sožitje med mestom in podeželjem je 

bil podan predlog: 

1. Rajko Palčar, predsednik KS Račna kot član NO LAS iz javnega sektorja, 

2. Simon Starček, kot član NO LAS iz zasebnega sektorja iz vrst civilne iniciative, 

3. Borut Kamšek, Livartis d.o.o., kot član NO LAS iz ekonomskega sektorja. 

 

Po predstavitvi predlogov za člane UO in NO LAS je predsedujoči postavil vprašanje, ali obstaja 

kakšen drug predlog. Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči predlagal, da se za imenovanje 

članov UO in NO LAS glasuje v celotni predlagani kandidatni listi. 

 

Sklep 3. 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem soglasno sprejme pobudo, da se o imenovanju 

članov UO in NO LAS Sožitje med mestom in podeželjem glasuje v celotni predlagani kandidatni 

listi (46 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Sledilo je glasovanje o predlagani kandidatni listi za člane UO LAS. 

 

Sklep 4. 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem soglasno potrdi predlagano kandidatno listo za 

člane Upravnega Odbora LAS (46 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Za člane Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem za programsko obdobje 2014 – 

2020 so imenovani: 

1. Dušan Hočevar, predstavnik javnega sektorja iz občine Grosuplje 

2. Andreja Zdravje, predstavnica javnega sektorja iz občine Ig 

3. Gorazd Maslo, predstavnik javnega sektorja iz MOL,  

4. Darja Gačnik, predstavnica javnega sektorja iz občine Škofljica,   

5. Jožef Krašovec iz civilne iniciative občine Grosuplje, 

6. Marija Nevenka Kovač iz civilne iniciative občine Ig, 

7. Marjanca Marn iz civilne iniciative MOL, 
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8. Mateja Marjeta Robežnik iz civilne iniciative občine Škofljica, 

9. Jože Groznik, kmetovalec in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  na predlog članov iz 

ekonomskega sektorja. 

 

Sklep 5. 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem soglasno potrdi predlog sklepa: 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem zadolži vodilnega partnerja, da v 14 dneh od 

ustanovne seje skliče konstitutivno sejo upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem. 

(46 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 

 

Skladno s sprejetim 3. sklepom ustanovne skupščine je predsedujoči dal na glasovanje predlagano  

kandidatno listo za člane Nadzornega odbora LAS. 

 

Sklep 6. 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem soglasno potrdi predlagano kandidatno listo za 

člane Nadzornega odbora LAS (46 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Za člane Nadzornega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem za programsko obdobje 2014 

– 2020 so imenovani: 

1. Rajko Palčar, predsednik KS Račna kot član NO LAS iz javnega sektorja 

2. Simon Starček, kot član NO LAS iz zasebnega sektorja iz vrst civilne iniciative 

3. Borut Kamšek, Livartis d.o.o., kot član NO LAS iz ekonomskega sektorja 

 

Sklep 7. 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem soglasno potrdi predlog sklepa: 

Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem zadolži vodilnega partnerja, da v 14 dneh od 

ustanovne seje skliče konstitutivno sejo nadzornega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem. 

(46 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 

 

Ad 5. 

Pri tej točki so bile na kratko predstavljene glavne aktivnosti za prijavo LAS Sožitje med mestom in 

podeželjem na javni poziv za vzpostavitev LAS (Uradni list, 46/2015). Ne glede na to, da je partnerska 

pogodba podpisana šele sedaj, so bile mnoge aktivnosti za oblikovanje LAS in pripravo Strategije 

lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem za programsko obdobje 2014 – 2020 že 

izvedene. 

 

Glavne aktivnosti do 31. 1. 2015, ko je skladno z Uredbo CLLD (Uradni list RS, 42/2015) in Javnim 

pozivom za vzpostavitev LAS (Uradni list RS, 46/2015) predviden 2. rok za prijavo pa so: 

 

1. OBJAVA JAVNEGA POZIVA ZA ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ – 25.11.2015 (rok za sprejemanje 

projektnih predlogov je 20.12.2015). 

2. DELAVNICE PROJEKTNE IDEJE ZA OBČINO GROSUPLJE IN IG – PRVI TEDEN V DECEMBRU (v 

vseh občinah sta bili že izvedeni dve delavnice na temo CLLD, v MOL in občini Škofljica pa tudi 

že tretja delavnica na temo Oblikovanje projektne ideje). 

3. SKLIC USTANOVNE SEJE UO LAS IN NO LAS – drugi teden v decembru 2015. 
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4. PRIPRAVA OSNUTKA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA – do 10.1.2016, ko bo vsa 

dokumentacija posredovana članom LAS. 

5. SKLIC 1. REDNE SKUPŠČINE LAS ZA POTRDITEV SLR IN OSTALIH DOKUMENTOV POTREBNIH ZA 

PRIJAVO NA JAVNI POZIV – 21.1.2016 

6. ODDAJA DOKUMENTACIJE – 30.1.2016 

 

Ob tem je bila podana dodatna informacija, da je za potrebe LAS Sožitje med mestom in podeželjem 

že oblikovana posebna spletna stran na naslovu www.las-smp.si  ter da bodo na tem naslovu dostopne 

vse informacije o aktivnostih, kot tudi vsa dokumentacija LAS. 

Za dodatna vprašanja pa člani lahko pišejo na e-naslov: info@las-smp.si ali pokličejo na telefonsko 

številko Vodilnega partnerja (01) 544 5446 ali mobilno številko 031 515 875 (Josip). 

 

Pod točko razno ni bilo predvidene nobene obravnave, ampak  je predsedujoči zaprosil imenovane 

člane UO in NO LAS, da se po seji zelo na kratko dobijo in okvirno dorečejo datum konstitutivne seje. 

Po tej predstavitvi je predsedujoči pozval vse člane skupščine, da se preselijo v družabni prostor ob 

veliki sejni dvorani, kjer je župan MOL, g. Zoran Janković, ob tem slovesnem dogodku poskrbel za 

majhno pogostitev.  

 

 

 

Zapisnikar Ustanovne skupščine LAS Sožitje med mestom in podeželjem: 

Gorazd Maslo, l. r. 

 

 

 

Vodilni partner in predsedujoči Ustanovni skupščini LAS Sožitje med mestom in podeželjem: 

CIZA, Zavod za razvoj podeželja 

Josip Pintar, direktor, l. r. 

 

http://www.las-smp.si/
mailto:info@las-smp.si

