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Pogodbene stranke: 
 
JAVNI SEKTOR 
 
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje; matična številka: 5874238000, ki ga/jo 
zastopa: dr. Vladimir Prebilič, 
 
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica; matična številka: 5883865000, ki ga/jo 
zastopa: Samo Pogorelc, 
 
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica; matična številka: 1358154000, ki ga/jo 
zastopa: mag. Blaž Milavec, 
 
Občina Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok; matična številka: 5883806000, ki 
ga/jo zastopa: Simon Debeljak, 
 
Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel; matična številka: 1332210000, ki ga/jo zastopa: Nataša Turk, 
 
Občina Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica; matična številka: 5874220000, ki ga/jo zastopa: 
Alenka Kovač, 
 
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče; matična številka: 5874785000, ki ga/jo 
zastopa: Matjaž Hočevar, 
 
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Dobrepolje; matična številka: 5886252000, ki ga/jo 
zastopa: Janez Pavlin, 
 
Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 21 , 1310 Ribnica; matična številka: 5577632000, ki ga/jo 
zastopa: Nastja Hafnar, 
 
Pokrajinski muzej Kočevje, Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje; matična številka:5408610000, 
ki ga/jo zastopa: Vesna Jerbič Perko, 
 
Zavod za gozdove Slovenije; Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje; matična 
številka: 5786380000, ki ga/jo zastopa: Gregor Danev, 
 
Javni zavod Rokodelski center Ribnica - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, 
Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica; matična številka: 3824187000, ki ga/jo zastopa: Tina Peček, 
 
Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti, 
Novomeška cesta 16, 1330 Kočevje; matična številka: 3397785000, ki ga/jo zastopa: Marko 
Stijepić, 
 
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje; matična 
številka: 6952992000, ki ga/jo zastopa: Vesna Malnar Memedović, 
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Krajevna skupnost Poljanska dolina ob Kolpi, Predgrad 2, 8342 Stari trg ob Kolpi; matična 
številka:  
5101891000, ki ga/jo zastopa: Alojz Šmalcelj, 
 
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje, Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje; matična številka: 
5621712000, ki ga/jo zastopa: mag. Darja Delač Felda, 
 
Krajevna skupnost Šalka vas, Šalka vas 50 B, 1330 Kočevje; matična številka: 5017173000, ki 
ga/jo zastopa: Rajmund Kapš, 
 
Krajevna skupnost Kočevska Reka, Kočevska Reka 5, 1338 Kočevska Reka; matična številka: 
5019958000, ki ga/jo zastopa: Saška Rogan, 
 
Zavod za kulturo in turizem Kostel, Vas 4, 1336 Kostel; matična številka: 3419932000, ki ga/jo 
zastopa: Tinkara Hodnik, 
 
Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji, Rašica 69, 1315 Velike Lašče; matična 
številka: 8751617000, ki ga/jo zastopa: Matjaž Gruden, 
 
GOSPODARSKI SEKTOR  
 
LUKA, turizem in trgovina, d.o.o., Mestni log I 1, 1330 Kočevje; matična številka: 5483387000, 
ki ga/jo zastopa: Albin Likar, 
 
Albin Likar, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Vrh pri Fari 1, 1336 Kostel; matična 
številka: 2123398000, ki ga/jo zastopa: Albin Likar, 
 
ARS NATURAE - FOTOGRAFIJA, TURIZEM IN RAZVOJ, PETRA DRAŠKOVIČ PELC S.P., Novi Lazi 
15A, 1338 Kočevska Reka; matična številka: 3734773000, ki ga/jo zastopa: dr. Petra Draškovič 
Pelc, 
 
KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. Sela 5, p. Osilnica, Sela 5, 1337 Osilnica; matična 
številka: 5570026000, ki ga/jo zastopa: Simon Kovač, 
 
Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., socialno podjetje, Trata XIV 6a, 1330 
Kočevje; matična številka: 6952356000, ki ga/jo zastopa: Branko Merhar, 
 
SKARPA, družba za gradbeništvo in inženiring d.o.o., Gradež 44 a, 1311 Turjak; matična 
številka: 3328813000, ki ga/jo zastopa: Srečko Grozde, 
 
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje; matična številka: 
6812694000, ki ga/jo zastopa: Aleš Marolt, 
 
MI - NA TRADE gostinstvo d.o.o., Velike Lašče, Trubarjeva cesta 30, 1315 Velike Lašče; matična 
številka: 1399675000, ki ga/jo zastopa: Mitja Pintarič, 
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DRAFT SI, poslovne storitve in trženje, d.o.o., Ulica Veronike Deseniške 12, 1330 Kočevje; 
matična številka: 6220584000, ki ga/jo zastopa: Milorad Draganić, 
 
UNIVOX Podjetje za RTV produkcijo d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje; matična številka: 
5609470000, ki ga/jo zastopa: Tomislav Gavranič, 
 
Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o., so.p., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje; 
matična številka: 7120516000, ki ga/jo zastopa: Aleš Marolt, 
 
ZVONČEK trgovsko, proizvodno in gostinsko podjetje, d.o.o., Junčje 1A, 1315 Velike Lašče; 
matična številka: 5701520000, ki ga/jo zastopa: Irena Zgonec, 
 
LESART proizvodnja in storitve, d.o.o., Stara Cerkev, Gorenje 88 , 1332 Stara Cerkev; 
matična številka: 5793882000, ki ga/jo zastopa: Mira Artnak Bizjak, 
 
ZADRUGA MOKRI POTOK, ekologija in sonaravni razvoj, z.o.o., Črni Potok pri Kočevju 6A, 1330 
Kočevje; matična številka: 6304435000, ki ga/jo zastopa: Marko Kovač, 
 
MOST INŽENIRING podjetje za gradbeništvo in inženiring d.o.o., Trg zbora odposlancev 59, 
1330 Kočevje ; matična številka: 1900455000, ki ga/jo zastopa: Miran Osterman, 
 
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje; 
matična številka: 5067804000, ki ga/jo zastopa: Marko Kljun, 
 
FOTO S STUDIO EXPRESS GORAZD SVETE S.P., Trg zbora odposlancev 68, 1330 Kočevje; 
matična številka: 5416294000, ki ga/jo zastopa: Gorazd Svete, 
 
KAPTOL NOVA, družba za storitve, turizem in gostinstvo, d.o.o., Strletje 33, 1314 Rob; matična 
številka: 5716438000, ki ga/jo zastopa: Anton Krkovič, 
 
ARTS d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in poslovni inženiring, Ob železnici 4A, 1310 
Ribnica; matična številka: 5406625000, ki ga/jo zastopa: Aleš Lesar, 
 
GIZMO TURIZEM - turistična agencija Gašper Krže s.p., Žlebič 38, 1310 Ribnica; matična 
številka: 6173713000, ki ga/jo zastopa: Gašper Krže, 
 
PROKUM, storitve in trgovina, d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330 Kočevje; matična 
številka: 5794005000, ki ga/jo zastopa: Polona Debeljak, 
 
Danijel Andoljšek, nosilec kmetijskega gospodarstva, Dane 6, 1310 Ribnica; matična številka: 
2660296000, ki ga/jo zastopa: Danijel Andoljšek, 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica, Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica; matična številka: 
5173728000, ki ga/jo zastopa: Mirjam Trdan, 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kočevje, Roška cesta 9, 1330 Kočevje; matična številka: 
5173914000, ki ga/jo zastopa: Dušan Janežič, 
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Razvojni center Kočevje  Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje, Trata XIV 6a, 1330 
Kočevje; matična številka: 1527649000, ki ga/jo zastopa: Primož Pahor, 
 
RIKO INVEST, investiranje in svetovanje, d.o.o., Podružnica Škrabčeva domačija Hrovača 42, 
1310 Ribnica; matična številka: 1774999001, ki ga/jo zastopa: Polona Lovšin, 
 
In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje, Trg 25. maja 13, 1317 
Sodražica; matična številka: 8919216000, ki ga/jo zastopa: Gregor Pirc, 
 
POYEK turizem in svetovanje Tomaž Poje s.p., Travniška ulica 3, 1330 Kočevje; matična 
številka: 8435243000, ki ga/jo zastopa: Tomaž Poje, 
 
ZASEBNI SEKTOR  
 
Fotografski klub Kočevje, Griček pri Željnah 4, 1330 Kočevje; matična številka: 4037804000, ki 
ga/jo zastopa: Vasja Marinč, 
 
Vasja Marinč, Griček pri Željnah 4, 1330 Kočevje, 
 
Miran Loparec, Trdnjava 21, 1330 Kočevje, 
 
AREA GEA zavod za razvoj in izobraževanje, Javorje 1, 1311 Turjak; matična številka: 
5579872000, ki ga/jo zastopa: Žiga Mahne, 
 
Turistično društvo Loški Potok, Hrib 16, 1318 Loški Potok; matična številka: 1140060000, ki 
ga/jo zastopa: Blanka Bartol, 
 
Center za mladinsko kulturo Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje; matična 
številka: 2216035000, ki ga/jo zastopa: Igor  Rančigaj, 
 
PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče, Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče; matična 
številka: 1454099000, ki ga/jo zastopa: Jure Starič, 
 
Marija Papež, Mozelj 42, 1330 Kočevje, 
 
Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine Stara 
Cerkev , Stara Cerkev 70, 1332 Stara Cerkev; matična številka: 7018762000, ki ga/jo zastopa: 
dr. Anja Moric, 
 
Društvo Amonet, izobraževanje, svetovanje in kakovostno preživljanje prostega časa, Mestni 
log II/15, 1330 Kočevje; matična številka: 4086015000, ki ga/jo zastopa: Nika Perovšek, 
 
Turistično društvo Kočevje, Trg zbora odposlancev 47, 1330 Kočevje; matična številka: 
5217547000, ki ga/jo zastopa: mag. Darja Delač Felda, 
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Turistično društvo Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica; matična številka: 5120195000, ki 
ga/jo zastopa: Jože Levstek, 
 
Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13, 1330 Kočevje; 
matična številka: 3392317000, ki ga/jo zastopa: Matjaž Matko, 
 
Kulturno društvo Fara, Fara 10, 1336 Kostel; matična številka: 5268397000, ki ga/jo zastopa: 
Marjan Lisac, 
 
Zavod za vzgojnoizobraževalni, socialni in kulturni napredek VISK, Šeškova ulica 20, 1330 
Kočevje; matična številka: 3744361000, ki ga/jo zastopa: Urška Duščak, 
 
Turistično športno društvo Slemena, Sv. Gregor 17, 1316 Ortnek; matična številka: 
5993725000, ki ga/jo zastopa: Sabina Zgonec,  
 
Daniela Oberstar, Zapuže 6, 1310 Ribnica, 
 
Stanko Škulj, Zagorica 24, 1312 Videm Dobrepolje, 
 
Franci Gregorič, Kurirska pot 21, 1310 Ribnica, 
 
Kulturno umetniško društvo Gallus Ribnica, Gornje Lepovče 98, 1310 Ribnica; matična številka: 
5217148000, ki ga/jo zastopa: Eda Štanfelj, 
 
Društvo za krepitev zdravja in vitalnosti ZDRAV.si, Slemenska cesta 17, 1317 Sodražica; 
matična številka: 4070062000, ki ga/jo zastopa: Katarina Arko, 
 
DRUŠTVO ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE, Gradež 28, 1311 Turjak; matična številka: 1929399000, 
ki ga/jo zastopa: Jožica Zabukovec, 
 
KLUB MLADIH KOČEVJA, Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje; matična številka: 
1171500000, ki ga/jo zastopa: Matej Kosten, 
 
RIBNIŠKI ŠTUDENTSKI KLUB, Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica; matična številka: 
5936861000, ki ga/jo zastopa: Jure Ilc, 
 
Helena Vidic Bizjak, Potok 18, 1336 Kostel, 
 
COKNPOK, Zavod za okolje in kulturo, Hrovača 62, 1310 Ribnica; matična številka: 
8230978000, ki ga/jo zastopa: Matic Škrabec, 
 
Marjeta Trebušak, Zagorica 34, 1312 Videm Dobrepolje, 
 
Gozdarsko društvo medved, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje; matična številka: 5060656000, ki 
ga/jo zastopa: Zoran Bitorajc, 
 
Milena Glavač, Mestni log II/3, 1330 Kočevje, 
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Majda Javoršek, Cesta na Trato 2a, 1330 Kočevje, 
 
Janez Javoršek, Cesta na Trato 2a, 1330 Kočevje, 
 
Turistično društvo Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje; matična številka: 
5923077000, ki ga/jo zastopa: Dušica Hočevar, 
 
Planinsko društvo Kočevje, Trg zbora odposlancev 16A, 1330 Kočevje; matična številka: 
5155517000, ki ga/jo zastopa: Bojan Ciglič in  
 
HERBS - društvo zeliščarjev in umetnikov, Rožna ulica 6, 1330 Kočevje; matična številka: 
4069889000, ki ga/jo zastopa: Ljubica Štefanič,  
 
 
 

sprejmejo v Kočevju dne 27. 2. 2023 spremembe pogodbe z dne 14. 10. 2015, tako, da se pogodba 
sedaj glasi: 
 
 

POGODBA O USTANOVITVI LOKALNEGA PARTNERSTVA 
LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. (uvodne ugotovitve) 

1.1. Stranke te pogodbe uvodoma ugotavljajo in si vzajemno priznavajo: 
- da je bila dne 14. 10. 2015 sklenjena Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Po 

poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za pripravo in izvedbo Strategije lokalnega razvoja na 
območjih občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in 
Dobrepolje za obdobje 2014-2020,  

- da v okviru obstoječega partnerstva deluje Lokalna akcijska skupina, ki tudi izvaja strategijo 
lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020, potrjene z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano o potrditvi SLR in LAS št. 33151-31/2015/28 z dne 14. 10. 2016, 
3151-31/2015/53 z dne 4. 10. 2018, št. 33151-31/2015/70 z dne 10. 3. 2020, št. 33151-
31/2015/83, z dne 3. 6. 2021 in št. 33151-31/2015/105 z dne 17. 5. 2022,  

- da želijo z obstoječo lokalno akcijsko skupino še nadaljevati in  v okviru partnerstva iz prve 
alineje pripraviti in izvesti tudi Strategijo lokalnega razvoja občin Kočevje, Kostel, Osilnica, 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in Dobrepolje do leta 2027, kot jo opredeljuje 
Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za 
programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 116/2022), 

- da delujejo na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi,  
- da imajo še vedno skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in 

uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem 
uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev opredeljenih v 
dokumentih partnerstva, 
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- da želijo nadaljevati z delovanjem obstoječega partnerstva oziroma Lokalne akcijske 
skupine (v nadaljevanju LAS) v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, 
gospodarskega in zasebnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov, kot ga 
opredeljujeta Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 
157/20, 163/21 in 181/21) in Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi 
strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 
161/2022),  

- da gre to pogodbo hkrati šteti kot družbeno pogodbo s katero se LAS ustanavlja kot družba, 
kot jo opredeljuje Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) in ki ni pravna oseba,  

- da namen ustanovitve LAS ni ustvarjanje ali delitev dobička, temveč se morebitni presežki 
prihodkov nad odhodki LAS porabijo izključno za izvajanje dejavnosti LAS in  

- da zaradi večjega števila potrebnih sprememb, sprejemajo spremembe obstoječe 
pogodbe v obliki te pogodbe. 

1.2. Za delovanje LAS po tej pogodbi se uporablja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 
73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21), Uredba o delovanju 
lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje 
do leta 2027 (Uradni list RS, št. 116/2022) in drugi predpisi, ki zavezujejo LAS.  

1.3. V kolikor je ta pogodba v kakšnem delu v nasprotju s predpisi, ki LAS zavezujejo ali če 
to postane zaradi spremembe predpisa, se v tem delu neposredno uporabljajo 
predpisi, ki LAS zavezujejo. 

 
 

2. (ime in poslovni naslov LAS) 
2.1. LAS posluje z imenom: Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 
2.2. Skrajšano ime LAS: LAS PPD 

2.3. Ime LAS v angleškem jeziku je: Heritage Trails from Turjak to Kolpa 
2.4. Poslovni naslov LAS je na poslovnem naslovu vodilnega partnerja, ki se ga izbere v skladu 

s to pogodbo. 
 
 

II. ČLANSTVO V LAS 
 
3. (pogoji za članstvo) 

3.1. Člani LAS so podpisniki te pogodbe in osebe, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s 
tem postanejo družbeniki LAS. 

3.2. Pravno osebo v LAS oziroma organih LAS zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od 
njega pooblaščena oseba. 

3.3. Člani LAS so lahko: 
- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS, 
- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto 

oziroma poslovno enoto na območju LAS, 
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali 
- nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na območju LAS. 
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3.4. K tej pogodbi lahko kadarkoli naknadno pristopi oseba, ki izpolnjuje pogoje po 
prejšnjem odstavku.  

 
 

4. (postopek včlanitve oziroma naknadnega pristopa k pogodbi) 
4.1. Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi, posreduje vodilnemu partnerju 

pristopno izjavo s katero izjavi, da pristopa k tej pogodbi in da sprejema pravice in 
obveznosti članov LAS, ter v primeru poziva vodilnega partnerja LAS predloži dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za naknaden pristop k pogodbi. 

4.2. Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi, postane članica oziroma član LAS (v 
nadaljevanju član), ko Upravni odbor s sklepom potrdi, da oseba izpolnjuje pogoje za 
pristop. 

4.3. Stranke te pogodbe se strinjajo, da s potrditvijo Upravnega odbora, da oseba izpolnjuje 
pogoje za pristop k tej pogodbi, ta oseba brez spremembe te pogodbe postane član LAS 
in pridobi položaj stranke te pogodbe in s tem družbenika LAS kot družbe, ki je 
enakopraven ostalim članom oziroma družbenikom LAS. 

 
 

5. (pravice in obveznosti članov LAS) 
5.1. Člani LAS so enakopravni. 
5.2. Pravice članov LAS so: 
- voliti in biti voljeni v organe LAS, 
- razpravljati in glasovati na sejah Skupščine, 
- aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS, 
- prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS, 
- sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja, 
- uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in 
- biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,  
- biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezani z LAS.  
5.3. Obveznosti članov LAS so: 
- spoštovati to pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS, 
- skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in skrbeti za 

uresničevanje Strategije lokalnega razvoja, 
- redno poravnati obveznosti v višini, kot jih določi Skupščina, 
- obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov in morebitnem nasprotju interesov, 
- posredovati LAS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,  
- vzdržati se dejanj, ki bi kakorkoli škodovala ali bi lahko škodovala interesom LAS njenim 

ciljem ali njenim članov in 
- varovati ugled LAS. 
5.4. Člani LAS so za obveznosti LAS odgovorni po enakih delih, kot opredeljeno v 

Obligacijskem zakoniku, razen za obveznosti LAS, ki izhajajo iz ugotovljenih kršitev, za 
katere je odgovoren vodilni partner.  

5.5. Član LAS odgovarja le za obveznosti LAS, ki so nastale po dnevu, ko je postal član LAS.  
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6. (prenehanje članstva) 
6.1. Članstvo v LAS preneha: 
- z izstopom člana, če ta vodilnemu partnerju posreduje pisno izjavo o izstopu iz LAS in ko 

se z izstopno izjavo seznani Upravni odbor, 
- s črtanjem na podlagi sklepa Upravnega odbora, če član ne izpolnjuje več pogojev iz točke  

3.3., 
- z izključitvijo na podlagi sklepa Upravnega odbora, če član kljub pisnemu opominu in 

dodatnem roku ne izpolni svojih obveznosti do LAS ali če grobo krši določila te pogodbe, 
drugih splošnih aktov LAS ali sklepov organov LAS ali če zaradi njegovega ravnanja ali 
opustitve nastane ali bi lahko nastala LAS ali njenim članom materialna škoda, 

- s smrtjo ali prenehanjem člana. 
6.2. Pred sprejetjem sklepa o izključitvi mora član imeti možnost zagovora. 
6.3. Če oseba preneha biti član LAS, s tem ne prenehajo njene obveznosti do LAS, nastale v 

času, ko je bila član LAS. 
6.4. S prenehanjem članstva v LAS osebi preneha tudi položaj stranke te pogodbe in položaj 

družbenika LAS brez spremembe te pogodbe in brez prenehanja LAS. 
 
 

III. ORGANI LAS 
 

7. (organi LAS) 
7.1. Organi LAS so: 
- Skupščina,  
- Upravni odbor, 
- Predsednica oziroma Predsednik (v nadaljevanju Predsednik), 
- Podpredsednica oziroma Podpredsednik (v nadaljevanju Podpredsednik),  
- Nadzorni odbor in 
- Ocenjevalna komisija. 
7.2. V kolikor ni določeno drugače, kolektivni organi LAS lahko odločajo, če je prisotnih več 

kot polovica članov organa, odločitve pa sprejemajo z navadno večino prisotnih članov. 
Vsak član kolektivnega organa LAS ima pri glasovanju en glas.  

7.3. Člana kolektivnega organa, razen člana Ocenjevalne komisije, lahko na seji organa 
zastopa pooblaščenec, ki pred začetkom seje predsedniku organa predloži pisno 
pooblastilo. 

7.4. Pri odločanju v LAS nima nobena posamezna interesna skupina, kot so opredeljene v 
točki 10.1, več kot 49% glasov. 

7.5. Glasovanje na kolektivnih organih LAS je javno, razen če organ sam ne določi drugače. 
7.6. Seje kolektivnih organov LAS se lahko izvedejo s srečanjem članov v živo ali z uporabo 

komunikacijskih tehnologij ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem v 
živo. 

7.7. Mandat Predsednika, Podpredsednika, članov Upravnega odbora, Ocenjevalne komisije 
in Nadzornega odbora je štiri leta, po poteku katerih je lahko ista oseba ponovna 
izvoljena ali imenovana na to mesto. Mandat Predsednika, Podpredsednika, člana 
Upravnega odbora in Nadzornega odbora preneha, če ta oseba ali pravna oseba, ki jo je 
pooblastila za zastopanje v teh organih, preneha biti član LAS. 
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7.8. Če mandat članu Upravnega odbora ali Nadzornega odbora predčasno preneha, 
Skupščina imenuje nadomestnega člana za preostanek mandatnega obdobja prejšnjega 
člana. 

7.9. Člani organov LAS so lahko, za svoje delo, upravičeni do povračila stroškov dela in sejnin 
ter povračila potnih stroškov. Povračilo stroškov se podrobneje določi s sprejemom 
Pravilnika. 

 
 

8. (Izogibanje nasprotju interesov) 
8.1. Član se je dolžan izogibati dejanskemu ali možnemu nasprotju interesov in mora storiti 

vse, da se mu izogne.  
8.2. Nasprotje interesov predstavljajo okoliščine, v katerih interes člana vpliva ali ustvarja 

videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog. Interes člana 
LAS pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanj, za njegove družinske člane in 
za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imel on ali njegov družinski član 
osebne, poslovne ali politične stike. To se ne nanaša na glasovanje na volitvah. 

8.3. Predsednik, Podpredsednik ali član kolektivnega organa LAS mora takoj prenehati s 
svojim delom, ko ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov in takoj obvestiti organ 
LAS, katerega član je. Organ LAS mora čim prej odločiti ali se oseba izloči ali lahko ta 
oseba nadaljuje z delom. Pri tej odločitvi ta oseba ne sme sodelovati. Odločitev organa 
LAS je dokončna.  

8.4. Če organ LAS odloči, da bo oseba kljub nasprotju interesov nadaljevala z delom, ji mora 
podati obvezujoče obrazložene usmeritve za ravnanje in odločanje, pri čemer mora 
zasledovati javni interes oziroma interese in cilje LAS.  

8.5. Če obstaja sum, da je pri ravnanju Predsednika, Podpredsednika ali člana kolektivnega 
organa LAS obstajalo dejansko nasprotje interesov lahko kdorkoli v roku 30 dni od tega 
ravnanja poda prijavo na Skupščino, ki odloči o morebitnem obstoju nasprotja 
interesov. Odločitev Skupščine je dokončna.  

8.6. V primeru, da Skupščina na podlagi postopka iz določbe 8.5 te pogodbe ugotovi, da je 
prišlo do nasprotja interesov, mora določiti tudi postopek odprave nepravilnosti.  

8.7. Oseba, ki se v nasprotju z določbo 8.3 te pogodbe ne izloči iz svojega dela in o tem ne 
obvesti organa LAS, je odgovorna za škodo, ki LAS pri tem nastane.  

 
 

9. (Skupščina) 
9.1. Skupščina je najvišji organ LAS in jo sestavljajo vsi člani LAS. 
9.2. Skupščino skliče Predsednik LAS glede na potrebe LAS, najmanj pa enkrat letno. 

Predsednik LAS mora sklicati Skupščino na pisno zahtevo ene tretjine članov, vodilnega 
partnerja ali Nadzornega odbora. Zahteva za sklic mora vsebovati vzroke za sklic in 
predlog sklepov. Če Predsednik LAS na podlagi zahteve ne skliče Skupščine na način, da 
ta zaseda v 30 dneh od prejema zahteve, lahko Skupščino skličejo člani, vodilni partner 
ali Nadzorni odbor, ki so sklic zahtevali. Tako sklicana Skupščina lahko odloča samo o 
zadevah, za katere je bila sklicana. 

9.3. Vabilo na Skupščino se pošlje članom LAS najmanj sedem dni pred sejo na elektronski 
naslov, kot so ga ti sporočili LAS. Skupaj z vabilom se pošlje tudi dnevni red in gradiva, 
potrebna za odločanje. Izjemoma se gradivo lahko predstavi šele na Skupščini, če ga iz 
objektivnih razlogov ni mogoče pripraviti prej.  
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9.4. Ne glede na točko 9.3. se lahko vabilo na skupščino in gradiva pošljejo tudi tri dni pred 
sejo, kadar mora Skupščina zaradi interesov LAS hitro odločiti. Tako sklicana Skupščina 
lahko odloča samo o zadevah, za katere je bila sklicana. 

9.5. Skupščino vodi Predsednik, ki lahko za potrebe vodenja seje določi dodatne osebe (npr. 
za štetje glasov, za pripravo zapisnika, itd.). 

9.6. Če Skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih vsaj polovica (1/2) članov, se seja odloži 
za 15 minut, po poteku katerih Skupščina lahko odloča če je prisotnih vsaj ena tretjina 
(1/3) članov. 

9.7. O sprejetju nove pogodbe ali spremembi te pogodbe odloča Skupščina, če je navzoča več 
kot polovica vseh članov, odločitev pa je veljavno sprejeta, če je zanjo glasovala večina 
navzočih članov. 

9.8. Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti: 
- sprejme letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS, ki ju pripravi vodilni partner, po 

prejemu soglasja Nadzornega odbora, 

- sprejme letni načrt aktivnosti LAS, ki ga pripravi vodilni partner, 

- na predlog Upravnega odbora odloča o spremembi te pogodbe, 
- sprejema splošne akte LAS in njihove spremembe, 
- sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo potrdi na predlog Upravnega odbora, 
- na predlog Upravnega odbora potrdi spremembe Strategije lokalnega razvoja, 
- izmed članov LAS izvoli Predsednika, Podpredsednika ter člane Upravnega odbora in 

Nazornega odbora, 
- razreši Predsednika, Podpredsednika, člane Upravnega odbora in Nadzornega odbora, če 

ti delujejo v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju 
z nameni in interesi LAS, 

- lahko razreši člana Upravnega odbora, če se ta v obdobju enega leta ne udeleži več kot 
polovice sej Upravnega odbora, 

- dokončno odloča o izključitvi člana iz LAS, 
- daje Upravnemu odboru in Predsedniku navodila za delo, 
- izbere in potrdi vodilnega partnerja, 
- odloča o višini obveznosti članov, 
- dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov, ki jih prizadeti lahko vloži v 15 

dneh od vročitve sklepa oziroma od kar je izvedel ali bi lahko izvedel za sklep organa, 
- dokončno odloča o obstoju nasprotja interesov iz točke 8.5,  
- odloča o drugih zadevah, določenih s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, 

in o najpomembnejših zadevah za LAS. 
 
 
10. (Upravni odbor) 

10.1. Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS, ki ga 
sestavljajo: 

- trije predstavniki javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
agencij, javnih skladov ali drugih oseb javnega prava), 

- trije predstavniki gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost, ali drugih pravnih oseb 
zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička), 

- trije predstavniki zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih 
nevladnih organizacije oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za 
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namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in 
posameznikov). 

10.2. Upravni odbor vodi Predsednik, ki je po funkciji Predsednik LAS.  
10.3. Predsednik se upošteva v seštevek predstavnikov sektorja, ki mu pripada. 
10.4. Pri sestavi članov Upravnega odbora se poskuša upoštevati enakomerna teritorialna 

zastopanost in spolna uravnoteženost članov.  
10.5. Upravni odbor skliče Predsednik glede na potrebe LAS. Predsednik skliče Upravni odbor 

na pisno zahtevo ene tretjine članov Upravnega odbora ali vodilnega partnerja. Zahteva 
mora vsebovati vzroke za sklic in predlog sklepov. Če predsednik na podlagi zahteve ne 
skliče Upravnega odbora na način, da ta zaseda v 15 dneh od prejema zahteve, lahko 
Upravni odbor skličejo člani Upravnega odbora ali vodilni partner, ki so sklic zahtevali. 
Tako sklican Upravni obor lahko odloča samo o zadevah, za katere je sklican. 

10.6. Vabilo na sejo Upravnega odbora se pošlje članom Upravnega odbora najmanj sedem 
dni pred sejo na elektronski naslov, kot so ga ti sporočili LAS. Skupaj z vabilom se pošlje 
tudi dnevni red in gradiva, potrebna za odločanje. Izjemoma se gradivo lahko predstavi 
šele na seji Upravnega odbora, če ga iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče pripraviti 
prej. 

10.7. Ne glede na prejšnjo točko se lahko vabilo na sejo Upravnega odbora pošljejo tudi tri dni 
pred sejo, kadar mora Upravni odbor zaradi interesov LAS hitro odločiti. Tako sklicana 
seja Upravnega odbora lahko odloča samo o zadevah, za katere je bila sklicana.  

10.8. Upravni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti: 
- skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov LAS 

z veljavno zakonodajo, kar zajema tudi ugotavljanje in preprečevanje tveganj, ki ogrožajo 
delovanje LAS, 

- daje Predsedniku navodila za delovanje, 
- skrbi za izvajanje sklepov Skupščine, 
- se glede svojih odločitvah lahko posvetuje z drugimi člani LAS, 
- se seznani z izstopom člana,  
- odloča o izključitvi člana,  
- sprejme predlog Strategije lokalnega razvoja ter njene spremembe in jih da v potrditev 

Skupščini, 
- sprejme odločitve, potrebne za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, kar zajema tudi 

vzpostavitev sistema njenega spremljanja in vrednotenja, 
- pripravi splošni akt LAS, v katerem opredeli postopek izvedbe javnih pozivov LAS, 

pregleden, neodvisen in odprt način izbire predlogov projektov za financiranje in 
nepristranska merila za izbor projektov, in ga da v potrditev Skupščini, 

- imenuje člane in nadomestne člane Ocenjevalne komisije, 
- se seznani s poročilom Ocenjevalne komisije in preveri pravilnost postopka ocenjevanja,  
- na podlagi poročila Ocenjevalne komisije izda sklep o financiranju posameznega projekta. 

Če upravni odbor ugotovi, da je poročilo Ocenjevalne komisije pomanjkljivo ali nepravilno, 
mora Ocenjevalno komisijo pozvati, da poročilo dopolni oziroma ponovno izvede 
ocenjevanje,   

- izvaja evalvacijo rezultatov izbranih projektov za financiranje, 
- predlaga projekte, ki jih lahko izvaja LAS, 
- določi besedilo pogodbe z vodilnim partnerjem, 
- opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in 

naloge, ki mu jih naloži Skupščina. 
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10.9. Upravni odbor lahko za izvedbo svojih nalog oblikuje delovne skupine kot način dela. 
10.10. Upravni odbor je odgovoren za pregledno in nepristransko sprejemanje svojih 

odločitev. Člani upravnega odbora odgovarjajo za obveznosti LAS, ki izhajajo iz 
ugotovljenih kršitev Upravnega odbora.  

10.11. Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren Skupščini. 
 
 

11. (Predsednik) 
11.1. Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora.  
11.2. Predsednik ima sledeče naloge in pristojnosti: 
- samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS, 
- podpisuje dokumente in listine v imenu LAS, 
- sklicuje in vodi seje Upravnega odbora LAS, 
- skrbi za izvajanje sklepov Upravnega odbora, 
- sklicuje in vodi seje Skupščine LAS in 
- opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in 

naloge, ki mu jih naloži Upravni odbor ali Skupščina. 
11.3. Predsednik svoje delo opravlja v skladu z navodili Skupščine in Upravnega odbora. 
11.4. Predsednik lahko na podlagi pisnega pooblastila del svojih nalog prenese na vodilnega 

partnerja. 
11.5. Za svoje delo je Predsednik LAS odgovoren Skupščini in Upravnemu odboru. 
 
 

12. (Podpredsednik) 
12.1. Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če 

je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno 
preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. 

12.2. Za svoje delo je Podpredsednik odgovoren Skupščini, Upravnemu odboru in 
Predsedniku. 

 
 

13. ( Nadzorni odbor) 
13.1. Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS, ki ga sestavljajo: 
- En (1) predstavnika javnega sektorja, 
- En (1) predstavnika gospodarskega sektorja in 
- En (1) predstavnika zasebnega sektorja. 
13.2. Člani Nadzornega odbora med seboj izberejo predsednika Nadzornega odbora, ki vodi 

delo Nadzornega odbora.  
13.3. Nadzorni odbor veljavno odloča, ko so na seji prisotni vsi člani.  
13.4. Član Nadzornega odbora ne more biti član Upravnega odbora, oseba, ki opravlja pravne 

ali finančno-računovodske posle za LAS, oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju. 
13.5. Nadzorni odbor skliče predsednik Nadzornega odbora glede na potrebe LAS. Predsednik 

Nadzornega odbora skliče Nadzorni odbor na pisno zahtevo ene tretjine članov 
Nadzornega odbora, Upravnega odbora ali vodilnega partnerja. Zahteva mora vsebovati 
vzroke za sklic in predlog sklepov. Če predsednik Nadzornega odbora na podlagi zahteve 
ne skliče Nadzornega odbora na način, da ta zaseda v 15 dneh od prejema zahteve, lahko 
Nadzorni odbor skličejo člani Nadzornega odbora, Upravni odbor ali vodilni partner, ki 
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so sklic zahtevali. Tako sklican Nadzorni obor lahko odloča samo o zadevah, za katere je 
sklican. 

13.6. Vabilo na sejo Nadzornega odbora se pošlje članom Nadzornega odbora najmanj sedem 
dni pred sejo na elektronski naslov, kot so ga ti sporočili LAS. Skupaj z vabilom se pošlje 
tudi dnevni red in gradiva, potrebna za odločanje. Izjemoma, se gradivo lahko predstavi 
na seji Nadzornega odbora, kadar ga iz objektivnih razlogov ni mogoče pripraviti prej. 

13.7. Nadzorni odbor ima sledeče naloge in pristojnosti: 
- nadzira finančno in materialno poslovanje LAS, 
- nadzira delo Predsednika, Podpredsednika in Upravnega odbora, 
- nadzira delo vodilnega partnerja, 
- nadzira gospodarnost in zakonitost poslovanja LAS ter izvajanje SLR, 
- na zahtevo Predsednika ali Upravnega odbora poda oceno o pravilnosti ali gospodarnosti 

posameznega posla LAS ali delovanja vodilnega partnerja, 
- najmanj enkrat letno o svojem delu poroča Skupščini, 
- pred sprejemom letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS, poda Skupščini svoje 

mnenje o obeh poročilih, 
- opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi.  
13.8. Člani Nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah Upravnega odbora brez pravice 

glasovanja. 
13.9. Nadzorni odbor ima pravico do vpogleda v vse listine in dokumentacijo LAS. 
13.10. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini. 
 
 

14. (Ocenjevalna komisija) 
14.1. Ocenjevalna komisija pregleduje vsebinsko ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih 

ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo.  
14.2. Ocenjevalna komisija pripravi poročilo o pregledu prijav, v katerem določi oceno 

posameznega projekta in za vsak ocenjeni projekt predlaga višino financiranja. Poročilo 
je za upravni odbor zavezujoče. 

14.3. Ocenjevalna komisija ima tri (3) člane in dva (2) nadomestna člana, ki jih na podlagi 
javnega poziva imenuje Upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja 
razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in 
podobno. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član LAS. 

14.4. Upravni obor lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta krši to pogodbo, druge 
splošne akte LAS, predpise ali sklepe organov LAS, če deluje nestrokovno, če ne deluje 
neodvisno ali če deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS. 

14.5. Član ocenjevalne komisije se takoj izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni 
razpis in ga nadomesti nadomestni član, kadar je zasebno ali poslovno povezan s 
prijaviteljem na javni razpis ali njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih 
razlogov nastalo nasprotje interesov. Zanj ne velja možnost nadaljevanja z delom po 
točki 8. 4.  

14.6. Seje Ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik Ocenjevalne 
komisije, ki ga člani ocenjevalne komisije izvolijo izmed sebe. 

14.7. Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna Upravnemu odboru. 
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15. (izdelava zapisnikov) 
15.1. O sejah Skupščine, Upravnega odbora, Ocenjevalne komisije in Nadzornega odbora se 

izdela zapisnik, za kar je odgovoren predsedujoči organu.  
15.2. Zapisnike sej Skupščine, Upravnega odbora in Nadzornega odbora se po potrditvi javno 

objavi na spletni strani LAS.  
15.3. Zapisnik seje zajema najmanj datum in kraj seje, seznam prisotnih, dnevni red, sprejete 

sklepe in po potrebi kratek povzetek debate. 
15.4. Zapisnik se v sedmih delovnih dneh po seji organa posreduje vsem na seji prisotnim 

članom, ki lahko v nadaljnjih treh delovnih dneh nanj podajo pripombe. Pripombe se 

vnesejo v zapisnik, razen če večina na seji prisotnih članov temu nasprotuje. Zapisnik je 

potrjen, ko poteče rok za podajo pripomb oziroma rok za nasprotovanje pripombam in ko 

ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar.  

15.5. Za pripravo in vodenje zapisnikov je odgovoren vodilni partner.  
 
 

IV. VODILNI PARTNER 
 

16. (Opredelitev vodilnega partnerja)  
16.1. Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah in opravlja 

sledeče naloge: 
- organizira delovanje LAS in skrbi za ter v skladu s predpisi hrani dokumentacijo LAS, 
- zagotavlja LAS aktivno pisarno,  
- nudi organom LAS logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za 

svoje delovanje, 
- izvaja pregled administrativne popolnosti projektov, ki prispejo na javne pozive oziroma 

razpise LAS,  
- informira člane LAS o svojem delu, 
- sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo promovira, 
- izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja 

k sodelovanju na javnih pozivih LAS, 
- skrbi za krepitev lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno z izvajanjem 

strokovnega svetovanja in nudenja druge podpore pri pripravi, upravljanju in vodenju 
projektov, 

- skrbi za tekoče izvajanje postopkov izbora projektov, kar zajema tudi preverjanje 
upravičenosti stroškov, skladnosti s Strategijo lokalnega razvoja in operativnimi programi, 

- predloži izbrane projekte v potrditev ustreznemu skladu, 
- informira izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznostih, 
- upoštevajoč splošne akte LAS pripravi javni poziv LAS in ga objavi na spletni strani LAS, 
- posreduje vloge in zahtevke za izplačila, pri čemer pred tem preveri, da so upoštevana vsa 

pravila glede označevanja, 
- zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja 

Strategije lokalnega razvoja, 
- opravlja nadzor nad izvedbo projektov in financiranjem, 
- nadzoruje izvajanje Strategije lokalnega razvoja, 
- pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju da v sprejem Skupščini, 
- zagotavlja ločen transakcijski račun za vse transakcije LAS po tej pogodbi in ga upravlja,  
- zagotavlja sprejem pošte za LAS in zagotavlja varen elektronski predal za prejem 

elektronske pošte za LAS in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov, 
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- zagotavlja in upravlja spletno stran LAS, na kateri se objavljajo tudi javni pozivi LAS, 
- zagotavlja ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, 

opravljene v okviru transakcijskega računa za LAS, 
- zagotavlja preglednost svojega delovanja za LAS ter sledljivost in nadzor nad zakonito 

porabo javnih sredstev, 
- zagotavlja javnost delovanja LAS in za LAS izvaja dejavnosti stikov z javnostjo, 
- opravlja druge naloge, določne v tej pogodbi, drugih splošnih aktih LAS ali v predpisih in 

naloge, ki se še dodatno določijo v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem. 
16.2. Vodilni partner mora biti kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS.  
16.3. Vodilni partner se za programsko obdobje do leta 2027 šteje kot kadrovsko sposoben, 

če izpolnjuje najmanj pogoje po drugem odstavku 7. člena Uredbe o delovanju lokalnih 
akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 
2027. 

16.4. LAS z vodilnim partnerjem sklene posebno pogodbo o izvajanju nalog.  
16.5. Vodilni partner ne sme opravljati nalog za LAS, s katerimi bi povzročil nasprotje 

interesov. 
16.6. Vodilni partner v imenu LAS sodeluje z organi upravljanja vseh vključenih skladov, 

drugimi državnimi organi, revizijskimi in nadzornimi organi v skladu s predpisi. 
16.7. Vodilni partner oziroma njegov predstavnik v organih LAS nima pravice glasovanja v 

zadevah, ki vplivajo na položaj vodilnega partnerja v LAS ali glede pravic in obveznosti 
vodilnega partnerja v razmerju do LAS. 

16.8. LAS v razmerjih do vodilnega partnerja zastopa Predsednik. 
16.9. V primeru ugotovljenih kršitev te pogodbe oziroma opustitve dolžnega skrbnega 

ravnanja s strani vodilnega partnerja, mora ta LAS povrniti nastalo škodo in je odgovoren 
za obveznosti, ki LAS nastanejo. 

 
 
17. (plačilo vodilnemu partnerju za opravljanje nalog) 

17.1. LAS bo vodilnemu partnerju povrnila dejanske stroške, ki mu bodo nastali pri opravljanju 
nalog za LAS, kot jih določajo predpisi s področja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 
oziroma morebitni drugi predpisi. 

17.2. LAS bo vodilnemu partnerju povrnila tudi  dejanske stroške pri opravljanju nalog za LAS, 
kot jih določajo veljavni predpisi s področja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 
morebitni drugi predpisi (npr. DDV, takse, provizije, bančni stroški, obresti, stroške 
odvetniških storitev,…) in torej niso sofinancirani s strani pristojnih ministrstev ter dela 
upravičenih stroškov kot jih določajo veljavni predpisi s področja lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost in morebitni drugi predpisi, ki niso v celoti priznani s strani pristojnega 
organa. 

17.3. Viri financiranja nalog vodilnega partnerja je program LEADER, CLLD in sredstva občin 
vključenih v LAS.  

17.4. Vrednost vseh nalog, ki jih bo vodilni partner opravil za LAS se podrobneje določi v 
pogodbi LAS z vodilnim partnerjem.  

17.5. LAS vodilnemu partnerju povrne stroške na podlagi s strani vodilnega partnerja izdanega 
zahtevka LAS za povrnitev stroškov. Vodilni partner zahtevku predloži poročilo o 
opravljenih naloga in specifikacijo stroškov. 
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17.6. LAS lahko zavrne zahtevek ali del zahtevka vodilnega partnerja za plačilo stroškov ali 
zahteva vračilo že plačanih stroškov, če ugotovi, da je vodilni partner kršil pogodbo, ali 
predpise v zvezi z izvajanjem te pogodbe.  
 

 
18. (Izbor vodilnega partnerja) 

18.1. Stranke te pogodbe soglašajo, da se za vodilnega partnerja LAS imenuje člana LAS: 

RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA d.o.o., družba za razvoj in svetovanje, Trata XIV 

6A, 1330 Kočevje, MŠ: 1527649000, ki izpolnjuje pogoje po 16. točki te pogodbe.  

18.2. Če vodilni partner krši to pogodbo, pogodbo sklenjeno za izvajanje nalog vodilnega 
partnerja, druge splošne akte LAS, predpise ali sklepe organov LAS, ali če deluje v 
nasprotju z nameni in interesi LAS, ga Skupščina na predlog Upravnega odbora lahko 
kadarkoli razreši te funkcije. 

 
 

V. JAVNOST DELA 
 

19. (Javnost dela LAS) 
19.1. Delo LAS in njegovih organov je javno ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, 

poslovnih skrivnosti LAS in ob varovanju interesov LAS in njegovih članov.  
19.2. Organi LAS zapisnike o svojih sejah in sprejetih odločitvah objavijo na spletni strani LAS.  
19.3. Javnost LAS se dosega predvsem na sledeče načine: 
- z obveščanjem članov LAS in splošne javnosti o delovanju LAS,  
- z organiziranjem posvetov, okroglih miz, tiskovnih konferenc in drugih javnih dogodkov, 

povezanih z delovanjem LAS, 
- z omogočanjem udeležbe opazovalcev na sejah organov LAS brez pravice glasovanja, kar 

so lahko predstavniki financerjev LAS, nadzorih institucij, partnerjev LAS in drugi. 
19.4. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren vodilni partner, ki tudi odgovarja za resničnost 

in pravilnost javnosti posredovanih podatkov. 
 
 

VI. FINANCIRANJE LAS 
 

20. (Financiranje LAS) 
20.1. LAS pridobiva sredstva za svoje delo: 
- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni 

razvoj in drugih evropskih sredstev, 
- iz državnega in lokalnih proračunov, 
- iz članarine, 
- s prispevki drugih partnerjev, 
- s prispevki donatorjev in sponzorjev in 
- iz drugih virov v skladu z zakonom. 
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VII. KONČNE DOLOČBE 
 

21. (Sprememba pogodbe) 
21.1. Ta pogodba se lahko spremeni, če tako odloči Skupščina LAS, če je na seji navzoča več 

kot polovica vseh članov, odločitev pa je veljavno sprejeta, če je zanjo glasovala večina 
navzočih članov. Odločitev je lahko sprejeta kot sklep na Skupščini ali dopisno, tako da 
člani pisno posredujejo LAS svoje soglasje k spremembi.  

 
22. (Trajanje pogodbe) 

22.1. LAS se s to pogodbo ustanavlja za nedoločen čas. 
22.2. LAS preneha, če tako odloči dve tretjini članov LAS. Odločitev je lahko sprejeta kot sklep 

na Skupščini ali dopisno, tako da člani pisno posredujejo LAS svoje soglasje k prenehanju 
LAS. 

 
 

23. (Reševanje sporov) 
23.1. Stranke te pogodbe si bodo morebitne spore iz te pogodbe prizadevale reševati z 

medsebojnim dogovarjanjem, sporazumevanjem ali na drug miren način. 
 
 

24. (Izvodi pogodbe) 
24.1. Ta pogodba je sklenjena v enem izvodu, kateremu je priložen sprejet ustrezen sklep in  

ki se hrani pri vodilnem partnerju. Vsaka stranka te pogodbe dobi kopijo pogodbe, v 
izvirnik pa lahko dobi vpogled kadarkoli.  

24.2. V primeru, da se ta pogodba spremeni, se hrani v čistopisu v enem izvodu, kateremu je 
priložen sprejet ustrezen sklep ali posredovana soglasja članov partnerstva.  

 
 

25. (Veljavnost pogodbe) 
25.1. Ta pogodba prične veljati, ko jo podpišejo vse stranke pogodbe oziroma je sprejet 

ustrezen sklep na Skupščini ali dopisno, tako da člani pisno posredujejo svoje soglasje. 
25.2. Z dnem veljavnosti te pogodbe preneha veljati dne 14. 10. 2015 sklenjena Pogodba o 

ustanovitvi lokalnega partnerstva Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe  
 
 

VIII. PREHODNE DOLOČBE 
 

26. Nadaljevanje nalog LAS za programsko obdobje 2014–2020 
26.1. LAS z dnem začetka veljavnosti te pogodbe nadaljuje z vsemi nalogami in obveznostmi 

po pogodbi iz prve alineje 1.1. točke te pogodbe, določenih v Uredbi o izvajanju 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21) in na 
podlagi Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi SLR in LAS 
št. 33151-31/2015/28 z dne 14. 10. 2016, 3151-31/2015/53 z dne 4. 10. 2018, št. 33151-
31/2015/70 z dne 10. 3. 2020, št. 33151-31/2015/83, z dne 3. 6. 2021 in št. 33151-
31/2015/105 z dne 17. 5. 2022, kar pomeni zlasti: 
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- izvajanje obveznosti, vezane na obveznosti upravičencev v skladu z 71. členom 

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

2013,  

- hramba vse dokumentacije, ki je bila podlaga za ustanovitev LAS, določitev 

vodilnega partnerja in izbor operacij še najmanj pet let po zaključku izvajanja 

programskega obdobja 2014-2020, razen v primeru izjem, določenih v 71. členu 

Uredbe 1303/2013/EU,   

- da organi LAS po tej pogodbi, vključno z vodilnim partnerjem prevzamejo vse naloge 

organov oziroma vodilnega partnerja, določene s pogodbo iz prve alineje 1.1. točke 

in  

- izvajanje obveznosti, vezane na izvajanje aktivnosti v okviru izvajanja operacij iz 

sklada ESRR do leta 2023 oziroma sklada EKSRP do leta 2025. 

 
27. Vodilni partner 

27.1. Pogodba med LAS in vodilnim partnerjem, sklenjena dne 27. 1. 2016 se s sprejetjem te 
pogodbe ne odpoveduje.  

 
 

28. Delo organov  
28.1. Organi oziroma člani organov LAS, imenovani na podlagi pogodbe iz prve alineje 1.1 

točke te pogodbe, opravljajo svojo funkcijo do izteka svojega mandata.  
28.2. Določbe te pogodbe glede sestave organov LAS in trajanja njihovega mandata se ne 

uporabljajo do izteka mandata članom iz prejšnje točke.   
 

 


