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Ustanovni člani Lokalne akcijske skupine Upravne enote Ormož:  

1. Občina Ormož, 

2. Občina Središče ob Dravi, 

3. Občina Sveti Tomaž, 

4. Javna razvojna agencija Občine Ormož, 

5. Ljudska univerza Ormož, 

6. Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 

7. Literarno kulturno društvo Prasila, 

8. Analiza, Andreja BRGLEZ s.p., 

9. Knjižnica Franca KSAVRA MEŠKA Ormož, 

10. DOPPS, 

11. Turistično društvo Pav. Vrh – Libanja, 

12. Psihiatrična bolnišnica Ormož, 

13. Društvo ljubiteljev umetnosti in kulture – DLUK, 

14. Likovno kulturno društvo Ormož LIKUDO, 

15. Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o., 

16. Zavod 100% naravno Botanik Ormož, 

17. EKO d.o.o., 

18. CPU d.o.o., SO.P., 

19. Lovska družina Vinski vrhovi, 

20. SBIS d.o.o., 

21. Društvo Antona PUKLAVCA, 

22. Slavko PERC - kmečka sirarna in predelava mesa PERC, 

23. Društvo Antonovanje na Kogu, 

24. Gasilska zveza Ormož, 

25. Iztok LUSKOVIČ, 

26. Društvo prijateljev rokometa in ostalih športov Ormož, 

27. Miro MELE, 

28. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, 

29. Turistično društvo Središče ob Dravi, 

30. Vinogradništvo KUKOVEC Martin, 

31. Ekološka kmetija KOSEC, 

32. Prleško konjeniško društvo, 

33. Vesna ŽERJAV, dopolnilna dejavnost na kmetiji, 

34. Društvo vinogradnikov ljutomersko-ormoških goric JERUZALEM, 

35. Turistično društvo Sodinci, 
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d o g o v o r i j o  i n  s k l e n e j o  d n e   2 5. 1. 2 0 1 6  v  O r m o ž u  s l e d e č i  

 

 
ANEKS ŠT. 1 H KONZORCIJSKI POGODBI O USTANOVITVI IN O DELOVANJU 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE UPRAVNE ENOTE ORMOŽ  

 

Uvodna določila za sklenitev aneksa št. 1 k Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi in delovanju Lokalne 

akcijske skupine Upravne enote Ormož pripoznavajo in sprejemajo vse stranke podpisnice in 

pripoznavajo da: 

- so dne  26. 8. 2015 na ustanovni skupščini podpisale Konzorcijsko pogodbo o ustanovitvi in 

delovanju LAS UE Ormož v kateri so sicer opredelile namen, ime, sedež, organe, pravice in 

obveznosti in druge pristojnosti LAS UE Ormož, 

- je potrebno zaradi uskladitve in pravno formalne ureditve medsebojnih in drugih pravic in 

obveznosti članov in za pravno pravilno delovanje LAS UE ORMOŽ skleniti aneks št. 1 h 

konzorcijski pogodbi, 

- se z aneksom št. 1 spreminjajo določila členov 1., 2.,5., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14 podpisane 

pogodbe, 

- se z aneksom št. 1 v celoti spremenijo določila od 15. do 30. člena podpisane pogodbe, 

- se doda nov 31. člen, 

- se aneks št. 1 sklepa zaradi zagotovitve sledljivosti ustanovitve LAS UE ORMOŽ. 

 

 

I. Uvodne ugotovitve 

 
1. člen 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:  

- je bila dne 16. 6. 2015 v Uradnem listu RS, št. 42/15 objavljena Uredba o izvajanju lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD), 

katera med drugim določa tudi pogoje za oblikovanje ter postopke za izbor in potrditev lokalnih 

akcijskih skupin, dne  25. 6. 2015 pa je bil v Uradnem listu RS, št. 46/15 objavljen Javni poziv za 

oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), 

- skladno z določili Uredbe CLLD pogodbene stranke ugotavljajo, da imajo skupen interes po 

združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja, 

zato ustanavljajo Lokalno akcijsko skupino UE Ormož na območju občin Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž (v nadaljevanju LAS), 

- navedeno partnerstvo izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa Uredba CLLD v 11. členu, 

- se LAS oblikuje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov oz. javno zasebnega 

partnerstva, kot je opredeljen v Uredbi CLLD in bo izvajalo Strategijo lokalnega razvoja na 

območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za programsko obdobje 2014-2020, 

- gre konzorcijsko pogodbo šteti kot družbeno pogodbo s katero se LAS ustanavlja kot družba po 

določbah obligacijskega prava in za katero se subsidiarno uporabljajo določbe Obligacijskega 

zakonika - OZ (Ur.l. RS, št. 83/01, 32/04 in 40/07), 

- zaradi dopolnitve 1., 2.,5., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14 člena pogodbe, zaradi uskladitve in 

spremembe od 15. do 30 člena pogodbe in dodatnega 31 člena se predloženi Aneks št. 1 h 
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Konzorcijski pogodbi lokalne akcijske skupine upravne enote Ormož sprejme v obliki čistopisa, 

katerega pravno veljavnost pripoznajo vse stranke. 

 

 

II. Predmet in namen ustanovitve LAS 

 
2. člen 

Predmet pogodbe je ustanovitev in ureditev delovanja pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske 

skupine Upravne enote Ormož (v nadaljevanju LAS UE Ormož).  

 

Ta pogodba določa namen in naloge LAS, organe, njihovo delovno področje in njihova medsebojna 

razmerja, sestavo organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo oziroma imenovanja 

in razrešitve, način sprejemanja sprememb in dopolnitev pravil, pravice in dolžnosti članov ter organov, 

zastopanje, financiranje in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi in 

razpolaganje s premoženjem v tem primeru ter način zagotavljanja javnosti dela. 

 

LAS se ustanavlja za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž z namenom spodbujanja 

uravnoteženega razvoja na področju UE Ormož po pristopu »od spodaj navzgor«, ob upoštevanju 

endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim 

vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu 

subsidiarnosti in participativne demokracije. Želimo doseči učinkovito javno-zasebno partnerstvo za 

pripravo in izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS okviru šestega težišča ukrepanja Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije 2014-2020 in pete prednostne naložbe v okviru devete prednostne osi OP 

EKP 2014–2020, ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 

 

Za delovanje LAS UE ORMOŽ se uporablja Uredba CLLD, ki jo vodi skupnost in drugi predpisi, ki 

zavezujejo LAS. V kolikor je ta pogodba v kakšnem delu v nasprotju s temi predpisi, ali če to postane 

zaradi spremembe predpisov, se v tem delu uporabljajo predpisi. 

 

 

III. Ime in sedež LAS 

 
3. člen 

LAS UE Ormož posluje z imenom: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA UE Ormož  

Skrajšano ime se glasi: LAS UE Ormož  

Ime LAS UE Ormož v angleškem prevodu je: LOCAL ACTION GROUP UE ORMOŽ  

Skrajšano ime v angleškem jeziku je: LAG UE ORMOŽ.  

Sedež LAS UE Ormož je v Ormožu, Vrazova ulica 9.  

 

 

IV. Pravna osebnost LAS 

 
4. člen 

LAS je pogodbeno pravna organizacijska oblika in nima statusa pravne osebe. LAS ima ločen 

transakcijski račun, ločen računovodski sistem in zagotavlja preglednost in sledljivost svojega delovanja. 
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V. Članstvo v LAS 

 
5. člen 

Članstvo v LAS temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu in enakopravnem sodelovanju in 
upravljanju članov. 

 

Član LAS lahko postane: 

- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma 

poslovno enoto na območju LAS,  

- pravne osebe javnega prava, ki delujejo na območju LAS,  

- nevladne organizacije, ki delujejo na območju LAS,  

- fizična oseba, ki mora biti polnoletna in ima stalno prebivališče na območju LAS, 

- pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.  

 

Članstvo LAS sestavljajo:  

- ustanovni člani,  

- novi člani.  

 

Člani LAS so ustanovni člani, ki podpišejo Konzorcijsko pogodbo o ustanovitvi in o delovanju LAS in novi 

člani, ki:  

- podpišejo in vodilnemu partnerju posredujejo pristopno izjavo, v kateri izjavijo, da pristopajo k tej 

pogodbi, in da v celoti sprejemajo, vse pravice, obveznosti in dolžnosti, ki jih določa ta pogodba in 

da predložijo potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so določeni s pogodbo, 

- izpolnjujejo pogoje iz 2. odstavka tega člen.  

 

Za vstop novega člana daje soglasje Upravni odbor LAS. 
 

6. člen 

Kot opazovalci lahko na organih LAS sodelujejo:  

- predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter predstavniki 

organov in organizacij v sestavi ministrstva, 

- predstavniki drugih ministrstev Republike Slovenije ter organov in organizacij v njihovi sestavi, 

- predstavniki evropskih, državnih in regionalnih organizacij in institucij, 

- predstavniki partnerskih LAS iz RS Slovenije ter iz držav Evropske unije in iz držav kandidatk za 

članstvo v EU.  

 

 

VI. Pravice in dolžnosti članov LAS 

 
7. člen 

Člani LAS so enakopravni - imajo enake pravice in dolžnosti.  

 

Člani LAS imajo naslednje pravice:  

- pravico sodelovanja in glasovalno pravico na skupščini LAS,  
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- pravico glasovati, voliti in biti voljeni v organe LAS,  

- pravico prejemanja informacij o delu in poslovanju LAS, 

- predlagati zadeve v obravnavo organom LAS, 

- uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in pripravljati projekte na javne pozive, 

- pravico dajanja in predlogov v zvezi z delom in poslovanjem LAS,  

- druge pravice, določene s to pogodbo in sklepi organov LAS.  

 

Člani LAS so dolžni:  

- spoštovati in izvajati določila pogodbe, pravila delovanja ter druge interne akte in v organih LAS 

sprejete sklepe,  

- v skladu s svojimi razpoložljivimi znanji in sposobnostmi zagotavljati materialne pogoje za 

delovanje LAS ter izvajanje projektov sodelovanja v skladu z določili pogodbe, sklepi skupščine in v 

skladu z določili posebnih pogodb za izvedbo posamičnih projektov,  

- udeleževati se sej skupščin, 

- redno plačevati obveznosti, ki jih določi upravni odbor in potrdi skupščina LAS. Prispevek članov je 

lahko v obliki finančnih sredstev, materiala ali dela (mnenje, storitve), 

- obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov, 

- vzdržati se dejanj, ki bi kakorkoli lahko škodovala interesom LAS ali njenim članom in  

- varovati ugled LAS.  

 

Vodilni partner LAS in opazovalci nimajo glasovalne pravice in ne morejo biti člani upravnega odbora 

LAS.  

 

Prenehanje članstva nastopi: 

- z izstopom člana, če ta vodilnemu partnerju posreduje pisno izjavo o izstopu iz LAS, 

- s črtanjem na podlagi sklepa Upravnega odbora, če član ne izpolnjuje več pogojev, 

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

roku ne izpolni svojih obveznosti do LAS, če grobo krši določila pogodbe, drugih splošnih aktov in 

sklepov organov LAS, ali če zaradi njegovega ravnanja ali opustitve nastane ali bi lahko nastala 

LAS in njenim članom materialna škoda, 

- s smrtjo ali prenehanjem člana. 

 

Član, ki poda izstopno izjavo, nima več pravice glasovanja v organih LAS z dnem, ko vodilni partner 

prejme njegovo izjavo o izstopu.  

 

Pred sprejetjem sklepa o izključitvi mora član imeti možnost zagovora.  

 

 

VII. Organi LAS 

 
8. člen 

Organi LAS so:  

- Skupščina LAS, 

- Predsednik LAS, 
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- Podpredsednik LAS, 

- Upravni odbor LAS,  

- Ocenjevalna komisija LAS,  

- Nadzorni odbor LAS.  

 

V organe LAS so praviloma lahko imenovani člani Skupščine LAS. Predsednik LAS je hkrati predsednik 

upravnega odbora LAS. V ocenjevalno komisijo so lahko imenovane tudi druge kompetentne osebe, ki 

niso člani skupščine LAS.  

 

Člana, ki je pravna oseba, na sejah organov zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga, od njega 

pooblaščena oseba. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo organu LAS na sami seji.  

 

Član kolektivnega organa ne more glasovati, kadar organ odloča o njegovem položaju v LAS njegovih 

pravicah in obveznostih ali kadar bi z glasovanjem prišlo do navzkrižja interesov. 

 

V kolikor ni določeno drugače, kolektivni organi LAS lahko odločajo, kadar je prisotnih več kot polovica 

članov organa, odločitve pa se sprejemajo z navadno večino prisotnih. Vsak član ima pri glasovanju en 

glas.  

 

Vabilo na sejo kolektivnih organov z dnevnim redom mora biti članom odposlano po elektronski pošti ali 

izjemoma po navadni pošti najmanj 7 koledarskih dni pred sklicem seje organa. 

Seje kolektivnih organov LAS se lahko izvedejo s srečanjem članov v živo ali korespondenčno z uporabo 

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

 

9. člen 

Skupščina LAS 

Skupščina LAS je najvišji organ in jo sestavljajo vsi člani LAS.  

 

Skupščina LAS se sklicuje najmanj enkrat letno. Skupščina skliče Upravni odbor na pisno zahtevo ene 

tretjine članov, na zahtevo vodilnega partnerja ali Nadzornega odbora. Zahteva za sklic mora vsebovati 

vzroke za sklic in predlog sklepov. Če Upravni odbor 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. Ta sklicana Skupščina lahko odloča samo o zadevah, za katere je bila 

sklicana. 

 

Skupščina je sklepčna, če ji prisostvuje več kot polovica članov LAS. Če Skupščina ni sklepčna, se 

zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, ne glede na število navzočih 

članov, če so bili člani na to posebej opozorjeni v vabilu in če so bili člani pravilno vabljeni na sejo.  

 

Seje Skupščine vodi predsednik LAS. Vsak član LAS ima na Skupščini en glas. 

 

Odločitve na Skupščini se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov, razen odločitev, s katerimi se 

članom LAS nalagajo finančne in druge obveznosti za sprejem takšnih odločitev je potreben konsenz 

člana LAS, kateremu se finančna obveznost nalaga.  

 

O poteku Skupščine LAS se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar.  
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V skladu z določbami tega člena se lahko način sklica in poteka ter odločanja na Skupščini podrobneje 

definira v Poslovniku o delu Skupščine LAS.  
 

10. člen 

Skupščina LAS ima naslednje naloge: 

- na predlog Upravnega odbora potrdi SLR pred posredovanjem SLR v pregled Koordinacijskemu 

odboru CLLD, 

- v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na doseganje ciljev, opredeljenih v SLR, lahko na 

predlog Upravnega odbora potrdi spremembe SLR,  

- na predlog Upravnega odbora potrdi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS, 

- na predlog Upravnega odbora potrdi letni načrt aktivnosti, 

- sprejema Konzorcijsko pogodbo LAS in njene spremembe, 

- sprejema splošne akte LAS, če za to ni pristojen drugi organ LAS, 

- sprejema in potrjuje poročilo Nadzornega odbora, 

- izmed članov LAS izvoli predsednika LAS, podpredsednika LAS, člane Upravnega in Nadzornega 

odbora, 

- razreši predsednika LAS, podpredsednika LAS, člane Upravnega 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, 

- odloča o izključitvi člana iz LAS, 

- na predlog Upravnega odbora potrdi vodilnega partnerja LAS, 

- daje navodila za delo Predsedniku in Upravnemu odboru, 

- na predlog Upravnega odbora potrdi operacije, ki jih bo izvajal LAS, 

- odloča o ugovorih in pritožbah zoper sklepe drugih organov LAS, ki jih prizadeti lahko vloži v 15 

dneh od kar je izvedel ali bi lahko izvedel za sklep organa, 

- na predlog Upravnega odbora odloča o višini članarine LAS, 

- odloča o drugih zadevah določenih s to pogodbo in drugimi splošnimi akti LAS in o 

najpomembnejših zadevah pomembnih za delovanje LAS. 
 

11. člen 

Upravni odbor LAS 

Upravni odbor LAS predstavlja najvišji izvršilni organ LAS in je za svoje delo odgovoren Skupščini. 

Njegova glavna naloga je, da organizira delo LAS in uresničuje program dela in sklepe, ki so bili sprejeti 

na Skupščini. Upravni odbor šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:  

- 5 predstavnikov javnega sektorja,  

- 6 predstavnikov ekonomskega sektorja, civilne družbe, fizičnih oseb. 

 

Člane Upravnega odbora LAS UE Ormož voli in razrešuje Skupščina LAS UE Ormož. Člani Upravnega 

odbora se izvolijo za triletno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno izvoljeni. Upravni 

odbor skliče Predsednik glede na potrebe LAS UE Ormož. 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 petnajstih dneh od prejema zahteve, lahko Upravni odbor skličejo člani Upravnega odbora ali 



Aneks št. 1 h Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS UE Ormož 
 

 
9/23 

vodilni partner, ki so sklic zahtevali. Tako sklican Upravni obor lahko odloča samo o zadevah, za katere je 

sklican. Upravni odbor vodi Predsednik. 

 

Člani Upravnega odbora LAS se izvolijo za triletno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata 

ponovno izvoljeni.  
 

12. člen 

Upravni odbor vodi Predsednik LAS, ki je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora.  

 

Seje Upravnega odbora LAS sklicuje predsednik odbora po elektronski pošti. V primeru njegove 

odsotnosti pa sklicuje seje Upravnega odbora Podpredsednik LAS. Predsednik sklicuje seje Upravnega 

odbora na lastno pobudo, na predlog vodilnega partnerja LAS ali na zahtevo vsaj ene tretjine članov 

Upravnega odbora. Vabilo na sejo Upravnega odbora se pošlje članom najmanj sedem dni pred sejo na 

elektronski naslov, ki 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, če ga iz objektivnih razlogov ni 

bilo mogoče pripraviti prej.  

 

V primeru sklica seje na zahtevo članov Upravnega odbora LAS ali vodilnega partnerja je potrebno na 

Predsednika nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti razloge za sklic ter zadeve, o katerih naj bi 

Upravni odbor odločal.  

 

Upravni Odbor LAS je sklepčen, če so na seji zastopani vsi sektorji (javni, ekonomski in civilna družba) z 

najmanj enim predstavnikom in je na seji prisotnih več kot polovica članov odbora. Vsak član Upravnega 

odbora ima en glas. Upravni odbor odloča z navadno večino glasov prisotnih članov. O odločitvah 

Upravnega odbora se izdajajo sklepi v pisni obliki, ki jih podpišeta predsednik odbora in zapisnikar.  

 

Če je za nemoteno delo organov LAS potrebna odločitev o gradivu, lahko predsednik Upravnega odbora 

po elektronski poti skliče korespondenčno sejo, ki se v celoti izvede po elektronski pošti. Vabilo na 

korespondenčno sejo mora obsegati dnevni red seje in gradivo za točke dnevnega reda, poziv članom 

Upravnega odbora, da glasujejo za oziroma proti, rok za glasovanje, določen z dnevom in uro, do 

katerega mora član Upravnega odbora sporočiti vsebino svoje odločitve o glasovanju oziroma izjaviti, da 

korespondenčni seji nasprotuje. Odločitev je na korespondenčni seji veljavno sprejeta, če zanjo do roka 

za glasovanje glasuje večina vseh članov Upravnega odbora in če v tem roku nihče izmed članov 

Upravnega odbora ni izjavil, da korespondenčni seji nasprotuje. 
 

13. člen 

Naloge Upravnega odbora LAS so:  

- sklicuje Skupščino LAS, 

- izvršuje odločitve in sklepe LAS, 

- izbere in razrešuje vodilnega partnerja LAS,  

- daje predsedniku navodila za delovanje,  

- sprejme Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS v katerem opredeli roke, način izvedbe 

javnih pozivov LAS, delo ocenjevalne komisije, vsebino javnega poziva, merila za ocenjevanje 

prijav, potek pregleda prijav z vidika meril, odločanje o sofinanciranju operacij in ga da v potrditev 

skupščini, 

- sprejme predlog SLR in njene spremembe ter jih da v potrditev Skupščini, 

- potrjuje pogodbo z vodilnim partnerjem LAS, 
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- sprejme letni načrt aktivnosti LAS in ga da v potrditev skupščini,  

- imenuje in razrešuje člane ocenjevalne komisije, ki pregleduje in ocenjuje projektne predloge 

oddane na javne pozive LAS in o njih pripravi poročilo,  

- na podlagi poročila ocenjevalne komisije izbere operacije, ki se bodo sofinancirali iz sredstev LAS, 

- predlaga izbrane operacije Skupščini LAS v potrditev, 

- obvesti Skupščino LAS o potrjenih operacijah s strani zadevnega sklada, ki sofinancira operacijo,  

- skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno 

zakonodajo,  

- sprejme letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS, ki ju pripravi vodilni partner in ju da v 

potrditev skupščini,  

- sprejme odločitve, potrebne za izvajanjem SLR, kar zajema tudi vzpostavitev sistema njenega 

spremljanja in vrednotenja, 

- izvaja evalvacijo rezultatov izbranih projektov za financiranje,  

- po potrebi imenuje delovna telesa za učinkovito izvajanje SLR, 

- sprejema nove člane in izstop družbenikov in odloča o izključitvi posameznega člana zaradi 

utemeljenih razlogov,  

- aktivno sodeluje z drugimi razvojnimi organi v regiji,  

- aktivno sodeluje z drugimi LAS, 

- daje pobude in predloge za razvoj podeželja (programske in projektne pobude) ter pobude za 

spremembo pravno formalnih okvirov, ki so potrebni za uspešen razvoj podeželja, 

- sprejme Poslovnik o delu ocenjevalne komisije in obravnava druge zadeve, ki so pomembne za 

razvoj območja, 

- odloča o drugih, s to pogodbo ali s sklepi skupščine LAS določenih zadevah.  

 

Član Upravnega odbora ne more glasovati kadar se odloča o položaju, pravici ali obveznosti tega člana 

ali osebe, ki ga je pooblastila za zastopanje v Upravnem odboru, ali kadar bi z glasovanjem kako drugače 

prišlo do navzkrižja interesov. Ta točka se ne nanaša na glasovanje na volitvah. Način sklica in poteka 

sej ter odločanja na sejah Upravnega odbora je podrobneje definiran v Poslovniku o delu Upravnega 

odbora LAS, ki ga sprejme Skupščina LAS. 
 

14. člen 

Predsednik LAS 

Predsednik je pooblaščeni predstavnik LAS in predstavlja ter zastopa LAS v razmerju do tretjih oseb. 

Podpisuje v imenu LAS vse pravno zavezujoče listine in dokumente. V času njegove odsotnosti ali 

zadržanosti opravlja to funkcijo Podpredsednik LAS. 

 

Glavne naloge predsednika so, da: 

- sklicuje in vodi seje Upravnega odbora, 

- sklicuje in vodi seje Skupščine,  

- skrbi za izvajanje sklepov Skupščine in Upravnega odbora, 

- podpisuje pogodbe in druge dokumente v imenu LAS, opravlja druge naloge v skladu s 

Konzorcijsko pogodbo, drugimi splošnimi akti ali predpisi ter sklepi Skupščine in Upravnega 

odbora. 

 

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini in upravnemu odboru. 
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Predsednika imenuje skupščina za 3-letno mandatno obdobje in je lahko po izteku mandata ponovno 

izvoljen.  
 

15. člen 

Podpredsednik LAS 

Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, da je Predsednik 

odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga 

Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Mandat Podpredsednika je vezan na 

mandat Predsednika. Za svoje delo je Podpredsednik odgovoren Skupščini, Upravnemu odboru in 

Predsedniku. 

 

V primeru, da je Predsednik izvoljen izmed predstavnikov javnega sektorja, se Podpredsednik izvoli 

izmed predstavnikov ekonomskega sektorja ali zasebnega sektorja in obratno. 
 

16. člen 

Nadzorni odbor  

Nadzorni odbor LAS nadzira pravilno in transparentno delovanje Upravnega odbora in finančno 

poslovanje LAS. Nadzorni odbor šteje 3 člane. Prvo sejo Nadzornega odbora skliče odgovorna oseba 

vodilnega partnerja najkasneje v roku 30 dni od imenovanja članov Nadzornega odbora. Člani odbora na 

prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika. Člani Nadzornega odbora so imenovani za tri leta, z možnostjo 

ponovnega imenovanja. 

 

Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov. Vsak član ima en glas. Nadzorni odbor lahko odloča, 

kadar so prisotni vsi člani.  
 

17. člen 

Nadzorni odbor ima naslednje naloge: 

 nadzira delo Upravnega odbora in Predsednika in Podpredsednika, 

 nadzira delo vodilnega partnerja, 

 na zahtevo Predsednika ali Upravnega odbora poda oceno o pravilnosti ali gospodarnosti 

posameznega posla LAS ali delovanja vodilnega partnerja, 

 pred sprejemom letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS, poda Skupščini svoje 

mnenje o obeh poročilih, 

 daje Upravnemu odboru soglasje k letnemu načrtu aktivnosti LAS, 

 nadzira finančno in materialno poslovanje LAS,  

 izmed svojih članov izvoli predsednika Nadzornega odbora, 

 najmanj enkrat letno poroča Skupščini LAS, 

 opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS in predpisi. 

 

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti Predsednik, Podpredsednik, član Upravnega odbora LAS UE 

Ormož ali Ocenjevalne komisije, oseb, ki opravlja finančno-računovodske storitve za LAS UE Ormož, ter 

predstavnik oz. delavec vodilnega partnerja LAS UE Ormož, ali druga oseba, če bi prišlo do navzkrižja 

interesov.  

 

Nadzorni odbor skliče predsednik Nadzornega odbora glede na potrebe LAS UE Ormož. Predsednik 

Nadzornega odbora skliče Nadzorni odbor na pisno zahtevo večine članov Nadzornega odbora, ki mora 
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vsebovati vzroke za sklic in predloge sklepov. Če Predsednik Nadzornega odbora ne skliče Nadzornega 

odbora v roku 15 dni, lahko Nadzorni odbor skličejo člani Nadzornega odbora, Upravi odbor ali vodilni 

partner, če so sklic zahtevali. Tako sklican Nadzorni odbor lahko odloča samo o zadevah, za katere je 

sklican.  

 

Vabilo na sejo Nadzornega odbora se pošlje članom Nadzornega odbora najmanj 7 dni pred sejo na 

elektronski naslov, kot so ga ti sporočili LAS UE Ormož. Skupaj z vabilom se pošlje tudi dnevni red, 

predloge sklepov in gradiva, ki so potrebna za odločanje. Izjemoma se gradiva lahko predstavi na seji 

Nadzornega odbora, če jih iz objektivni razlogov ni možno pripraviti prej.  

 

Nadzorni odbor vodi predsednik.  

 

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini. Način sklica in poteka sej ter odločanja na sejah 

Nadzornega odbora je podrobneje definiran v Poslovniku o delu Nadzornega odbora LAS UE Ormož, ki 

ga sprejema Skupščina LAS UE Ormož. 
 

18. člen 

Ocenjevalna komisija LAS 

Ocenjevalna komisija LAS UE Ormož šteje 3 člane in nadomestne člane, ki jih imenuje Upravni odbor na 

ta način, da zagotovi neodvisnost, nepristranskost in strokovnost izbora projektov, ki kandidirajo na javni 

poziv. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega ali nadzornega odbora. Upravni odbor 

lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta krši Konzorcijsko pogodbo, druge splošne akte LAS, 

sklepe organov LAS, če deluje nestrokovno, če ne deluje neodvisno, ali če deluje v nasprotju z namenom 

in interesi LAS.  

 

Člani komisije med sabo izvolijo predsednika. Morajo imeti strokovne reference, zlasti na področju 

upravljanja projektov, s področja razvoja podeželja in regionalnega razvoja.  

 

Člani komisije se sestanejo, ko je potrebno narediti nabor projektov za potrebe razpisov. Seje 

ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik Ocenjevalne komisije. Komisija 

preveri popolnost in ustreznost vlog in jih oceni. Predsednik ocenjevalne komisije po opravljenem izboru 

pripravi zapisnik o izboru projektov in ga preda v obravnavo naprej Upravnemu odboru.  

 

Član Ocenjevalne komisije se pri svojem delu izogiba navzkrižja interesov in se izloči iz pregleda ali 

ocenjevanja prijave na javni poziv, kadar je zasebno, poslovno ali kakorkoli drugače povezan s 

prijaviteljem ali njegovim partnerjem v operaciji ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov. 

Zaradi preprečitve konfliktov interesa člani ocenjevalne komisije s pisno izjavo o nepristranskosti pri delu 

izjavijo, da bodo, če bodo menili, da obstaja konflikt interesov, o tem pisno obvestili Upravni odbor LAS 

UE Ormož, ter se umaknili iz postopka ocenjevanja.  

 

Delo Ocenjevalne komisije opredeljuje Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS UE Ormož in 

Poslovnik o delu Ocenjevalne komisije. Člani Ocenjevalne komisije podpišejo izjavo s katero se 

zavezujejo, bodo gradiva in informacije, pridobljene pri svojem delu, varovali kot poslovno skrivnost. Člani 

komisije izmed svojih članov izvolijo predsednika, ki zastopa komisijo pri Upravnem odboru in je 

pooblaščen za pojasnjevanje dela Ocenjevalne komisije. 

 

Člani komisije so izvoljeni za tri letno mandatno obdobje. Po izteku mandata so lahko ponovno potrjeni.  

 



Aneks št. 1 h Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS UE Ormož 
 

 
13/23 

Upravni odbor lahko razreši člana ocenjevalne komisije, če ta krši pogodbo, predpise ali sklepe organov, 

deluje nestrokovno, ne deluje neodvisno, ali če deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS. 

 

 

VIII. Vodilni partner LAS in finančno poslovanje LAS 

 
19. člen 

Upravni odbor LAS imenuje vodilnega partnerja LAS z namenom zagotavljanja administrativne podpore 

delovanju LAS in z namenom zagotavljanja učinkovitega servisa, ki bo med izvajanjem ukrepov iz 

programa CLLD pomagal članom vseh treh sektorjev pri zagotavljanju pogojev za pridobivanje sredstev. 

Kriteriji za izbor upravljavca temeljijo na osnovi dokazljivih referenc iz naslednjih področij:  

- poznavanje delovanja programa razvoja podeželja,  

- poznavanje delovanja skladov in upravljanja javnih sredstev, 

- kadrovskih in strokovnih referencah delavcev vodilnega partnerja, 

 

Prav tako mora vodilni partner izkazovati ustrezno finančno, kadrovsko in upravno sposobnost kot jo 

določa 13. Člen Uredbe CLLD.  

 

Za izvajanje dogovorjenih aktivnosti sklene LAS z vodilnim partnerjem pogodbo o nalogah vodilnega 

partnerja pri upravljanju LAS, ki zajema tudi finančno ovrednotenje stroškov vodilnega partnerja v zvezi z 

izvajanjem nalog, ki so vezane na upravljanje LAS. Vodilni partner je upravičenec do sredstev iz naslova 

podukrepov »Pripravljalna podpora« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, kot jih 

predvideva 8. člen Uredbe CLLD.  
  

20. člen 

Vodilni partner LAS opravlja naslednje naloge: 

1. Naloge v zvezi z delovanjem LAS:  

- zastopanje LAS v upravnih in finančnih zadevah, 

- upravljanje s transakcijskim računom LAS, 

- organom LAS nudi prostorsko, logistično, administrativno, strokovno in tehnično podporo, ki jo ti 

potrebujejo za svoje delovanje, 

- na svojem poslovnem naslovu gostuje poslovni naslov LAS, tako da zagotavlja naslov za sprejem 

pošte za LAS in tudi sprejema pošto za LAS, 

- informira člane LAS o svojem delu, 

- pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju posreduje Upravnemu odboru LAS v 

sprejem, 

- pripravi letni načrt aktivnosti LAS in ga posreduje Upravnemu odboru LAS v sprejem, 

- sodeluje pri pripravi in izvedbi prijave na razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, 

- zagotavlja in ažurno upravlja spletno stran LAS, na kateri objavlja splošne akte in dokumente LAS, 

javne pozive LAS, rezultate javnih pozivov z informacijami o sofinanciranih projektih in druge 

informacije, namenjene večji informiranosti subjektov, ki so bili izbrani na javnih pozivih LAS, 

- vodenje arhiva, 

- skrb za uresničevanje sklepov Upravnega odbora LAS,  

- opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem in naloge v 

skladu z Uredbo CLLD. 
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2. Naloge vodilnega partnerja LAS UE Ormož v zvezi s SLR: 

- sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo promovira, 

- pripravlja in distribuira promocijsko gradivo, s katerim predstavlja SLR, 

- izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS, jih 

spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS in k drugim oblikam sodelovanja pri izvajanju SLR, 

- zagotavlja informacije vsem zainteresiranim na območju LAS o delovanju LAS in SLR, 

- zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja SLR, 

- predlaga Upravnemu odboru LAS spremembo Strategije lokalnega razvoja, če oceni, da je to 

potrebno, 

- do 31. marca za preteklo leto pripravi letno poročilo o izvajanju SLR, kjer navede tudi podatke o 

doseganju ciljev strategije in o izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto, in ga posreduje 

pristojnemu skladu oziroma organu, 

- pripravlja letne načrte aktivnosti za potrebe pridobivanja sredstev za delovanje LAS in za animacijo 

in jih pravočasno posreduje pristojnemu organu oziroma skladu. 

 
3. Naloge vodilnega partnerja v zvezi z javnimi pozivi: 

- upoštevajoč splošne akte LAS in druge predpise pripravi javne pozive LAS in razpisno 

dokumentacijo, 

- objavlja javne pozive LAS in razpisno dokumentacijo na spletni strani LAS ter obvestilo o tem po 

potrebi tudi v medijih, 

- skrbi za izvedbo javnih pozivov LAS, za izdelavo s tem povezane dokumentacije in za nemoteno 

delovanje Ocenjevalne komisije in 

- na javnih pozivih izbrane projekte posreduje v potrditev pristojnemu organu oziroma skladu. 

 
4. Naloge, ki jih vodilni partner opravlja v zvezi z izvajanjem projektov na območju LAS UE Ormož: 

- subjektom na območju LAS nudi strokovno svetovanje in podporo pri pripravi, upravljanju in 

vodenju projektov, 

- zbira projektne ideje, ki jih predlagajo člani LAS in drugi subjekti iz območja LAS, ter jih pomaga 

razvijati, 

- pripravlja in vodi projekte LAS povezane s sodelovanjem LAS z drugimi Lokalnimi akcijskimi 

skupinami, 

- spremlja izvajanje projektov, ki so bili izbrani na javnih pozivih LAS, kar zajema tudi spremljanje 

mejnikov in ciljev projektov, izvajanje nadzora nad njihovo izvedbo in financiranjem, 

- informira izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznostih, vključno z obveznostmi po zadnjem 

izplačilu sredstev, 

- izvaja nadzor nad izvajanjem projektov pred in po izplačilu sredstev, 

- zagotavlja varen elektronski predal za prejem elektronske pošte za LAS in kvalificirano elektronsko 

potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov, 

- uredi dostop do informacijskih sistemov ustreznih skladov pred vlaganjem vlog in zahtevkov za 

izplačilo, 

- zagotavlja posredovanje vlog in zahtevkov za izplačilo v skladu s pravili ustreznega sklada in 

- pred posredovanjem zahtevkov ustreznemu skladu za povračilo stroškov preveri, če so upoštevana 

pravila označevanje, upravičenost stroškov in skladnost s SLR ter operativnimi programi. 
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5. Vodilni partner opravlja tudi sledeče druge naloge: 

- sodeluje z drugimi LAS-i, 

- sodeluje z državnimi organi, revizijskimi in nadzornimi organi, 

- opravlja druge naloge, določne v splošnih aktih LAS ali s sklepi organov LAS, ki so povezane z 

izvajanjem nalog po tej pogodbi ali z doseganjem namena LAS in 

- opravlja druge naloge, ki se lahko naknadno določijo z dodatkom k tej pogodbi, ki postane njen 

sestavni del. 

 

Pri izvajanju svojih nalog mora vodilni partner zagotavljati transparentnost postopkov. Vodilni partner LAS 

ne sme opravljati tistih nalog za LAS, s katerimi bi povzročil konflikt interesov. V kolikor vodilni partner 

ugotovi, da bi na podlagi te pogodbe moral opraviti določen posel ali dejanje, s katerim bi povzročil 

navzkrižje interesov, takšnega dejanja ali posla ne opravi in o tem nemudoma obvesti Predsednika LAS.  

 

Vodilni partner opravlja naloge v skladu s Konzorcijsko pogodbo LAS UE Ormož v skladu s predpisi, z 

navodili in smernicami financerjev LAS, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke, po običajih 

in v predpisanih rokih. Konkretne aktivnosti vodilnega partnerja v posameznem koledarskem letu se lahko 

določijo z letnim načrtom aktivnosti LAS UE Ormož, ki ga potrdi Skupščina LAS UE Ormož in je za 

vodilnega partnerja zavezujoč. 
 

21. člen 

Vodilni partner se zaveže finančno poslovanje voditi v skladu z veljavno zakonodajo in računovodskimi 

standardi ter v skladu z interesi družbenikov po tej pogodbi. 

 

Vodilni partner opravlja tudi sledeče druge naloge:  

- skrbi za izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS,  

- sodeluje z drugimi Lokalnimi akcijskimi skupinami, (dopolnitev), 

- sodeluje z državnimi organi, revizijskimi in nadzornimi organi, (dopolnitev), 

- opravljati druge naloge, določene s to in posebno pogodbo o upravljanju LAS ter sklepi skupščine 

in Upravnega odbora LAS. 

 

Konkretne aktivnosti vodilnega partnerja v posameznem koledarskem letu se lahko določijo z letnim 

načrtom aktivnosti LAS, ki ga potrdi Skupščina LAS in ki je za vodilnega partnerja zavezujoč. Finančno 

poslovanje LAS UE Ormož se izvaja preko posebnega podračuna, ki je odprl vodilni partner LAS pri 

Upravi Republike Slovenije za javna plačila.  
  

22. člen 

Medsebojne pravice in obveznosti med LAS in vodilnim partnerjem LAS se podrobneje definirajo v 

Pogodbi o nalogah vodilnega partnerja LAS UE Ormož.  

 

Usposobljenost vodilnega partnerja LAS: 

- vodilni partner mora biti ves čas trajanja te pogodbe kadrovsko, finančno in upravno sposoben 

voditi LAS in izvajati naloge po tej pogodbi, 

- vodilni partner za potrebe izvajanja nalog po tej pogodbi zagotavlja kadrovske kapacitete v obsegu 

vsaj dveh zaposlitev za polni delovni čas, 

- vodilni partner zagotavlja zadostne lastne finančne vire, da lahko nemoteno opravlja in financira 

naloge po tej pogodbi med posameznimi povračili stroškov v skladu s to pogodbo, 
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- vodilni partner razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori in opremo na svojem sedežu ter 

zagotavlja ustrezno usposobljenost kadrov za izvajanje nalog po tej pogodbi. 

 

V primeru, da vodilni partner ugotovi, da ni ustrezno usposobljen, o tem nemudoma obvesti Predsednika 

LAS.  

 

Vodilni partner deluje pregledno in loči opravljanje nalog po tej pogodbi od ostalih svojih dejavnosti.  

Vodilni partner zagotavlja ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, 

opravljene v okviru transakcijskega računa za LAS. 

 

Vodilni partner zagotavlja preglednost delovanja LAS ter sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih 

sredstev. 

 

Vodilni partner omogoča Nadzornemu odboru LAS dostop do vseh listin in podatkov v zvezi z LAS, ki jih 

ta potrebuje za opravljanje svojega dela. 

 

Finančno poslovanje LAS se izvaja preko posebnega podračuna, ki ga odpre vodilni partner LAS pri 

Upravi Republike Slovenije za javna plačila.  
 

23. člen 

Financiranje LAS 

Finančni viri za delovanje LAS so: 

- sredstva CLLD: EKSRP in ESRR, 

- prispevki članov LAS, 

- iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, 

- s prispevki donatorjev in sponzorjev, 

- drugi viri.  

 

Sredstva bodo namenjena: 

- izvajanju lokalne razvojne strategije, 

- spodbujanju sodelovanja med LAS-i tako na medregijskem nivoju, kakor tudi na čezmejnem nivoju, 

- vodenju oziroma delovanju LAS, 

- pridobitvi strokovnih znanj, 

- za animacije itd. 
 

24. člen 

Projekte, ki jih LAS potrdi in izbere za izvedbo v celoti ali delno financira nosilec projekta, ostanek lahko 

financira LAS iz lastnih sredstev. V primeru, da je LAS nosilec projekta, finančna sredstva v celoti 

zagotovi LAS sam.  
 

25. člen 

Letne prispevke so člani LAS dolžni plačati šele po uradni potrditvi LAS s strani pristojnega organa. 

Višino letnega prispevka predlaga Upravni odbor, potrdi pa ga skupščina LAS.  

 

Vsak član LAS ima pravico do vpogleda v finančno dokumentacijo LAS.  
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Družbeniki so pri pokrivanju morebitne izgube LAS udeleženi v sorazmerju z njihovim prispevkom v LAS.  

 

 

IX. Trajanje pogodbe 

 
26. člen 

LAS je ustanovljena za nedoločen čas.  

 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se člani lahko sporazumejo, da je pogodbeno sodelovanje 

možno tudi odpovedati z najmanj 90-dnevnim odpovednim rokom. Pogodbeno sodelovanje se odpove s 

pisno izjavo poslano na sedež LAS.  

 

Odpovedni rok iz prejšnjega odstavka tega člena prične teči od dneva, ko LAS prejme odpoved.  

 

Na podlagi pisnega predloga drugih članov LAS, predsednika Upravnega odbora ali posameznih članov 

Upravnega odbora LAS ali vodilnega partnerja LAS lahko Upravni odbor LAS s sklepom odloči, da se 

posamezni član izključi iz LAS, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, in sicer:  

- če član LAS kljub pisnemu opominu ne izpolni svojih zapadlih obveznosti do LAS oz. ravna v 

nasprotju s prevzetimi obveznostmi, 

- če član LAS grobo krši določila te pogodbe ali sklepe LAS, pa zaradi takšnih dejanj oz. opustitev 

nastane ali bi lahko nastala LAS ali njenim članom ali vodilnemu partnerju LAS materialna škoda.  

 

Pred sprejetjem sklepa o izključitvi iz LAS mora član imeti možnost, da pojasni vsa dejstva in okoliščine, 

pomembna za odločitev.  

 

Zoper sklep Upravnega odbora LAS, ki mora biti obrazložen, je dopustna pritožba na skupščino LAS. 

Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva prejema pisnega odpravka sklepa o izključitvi člana iz LAS.  

 

Sklep o izključitvi člana iz LAS je dokončen in izvršljiv:  

- ko poteče rok za vložitev pritožbe, pa pritožba ni bila vložena,  

- v primeru pritožbe pa z dnem vročitve sklepa skupščine LAS, s katerim je le ta zavrnila pritožbo kot 

neutemeljeno in potrdila sklep Upravnega odbora LAS, izključenemu članu LAS.  

 

Izključeni član lahko v roku 30 dni po prejemu sklepa drugostopenjskega organa, ki je odločil o njegovi 

pritožbi, sproži postopek za varstvo svojih pravic pred pristojnim sodiščem.  

 

Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena je izstopajoči oz. izključeni član dolžan izpolniti svoje 

obveznosti do LAS, sprejete v času njegovega članstva bodisi na podlagi soglasno sprejetega sklepa 

skupščine LAS bodisi na pogodbeni podlagi ali na podlagi pisnega pooblastila pooblaščencu LAS.  
 

27. člen 

Prenehanje LAS 

LAS lahko preneha na podlagi sklepa Skupščine LAS, če se za tak sklep odloči vsaj 2/3 članov. 

 

V primeru smrti fizične osebe ali izbrisa pravne osebe iz sodnega registra, ali odpovedi te pogodbe s 

strani posameznega člana LAS, LAS ne preneha, temveč nadaljuje s svojo dejavnostjo s preostalimi 

člani.  
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X. Prehodne in končne določbe  

 
28. člen 

Članom LAS se vsa korespondenca pošilja na naslove, kot izhajajo iz te pogodbe. Vsak član LAS je 

dolžan vodilnemu partnerju sporočiti morebitno spremembo svojega naslova ali sedeža. V nasprotnem 

primeru je sam odgovoren za morebitne negativne posledice zanj in iz tega naslova nima pravice 

uveljavljati kakršnih koli zahtevkov.  
 

29. člen 

Ta pogodba se lahko spremeni, če se tako odloči 2/3 članov LAS. Odločitev je lahko sprejeta kot sklep na 

skupščini ali dopisno, tako da člani pisno posredujejo LAS svoje soglasje k spremembi. Morebitne 

spremembe ali dopolnitve te pogodbe se urejajo s pisnimi aneksi k pogodbi.  
 

30. člen 

Pogodbene stranke so soglasne, da si bodo morebitne spore iz te pogodbe prizadevali reševati z 

medsebojnim dogovarjanjem, sporazumevanjem ali na drug miren način. Če pa na tak način ne bi bilo 

mogoče doseči konsenza, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Ormožu.  
 

31. člen 

Aneks št. 1 k Konzorcijski pogodbi je napisan v 5 izvodih, na katerih so izvirni podpisi vseh strank tega 

čistopisa pogodbe. Po en izvod izvirnika prejmejo občine, ki so članice LAS, dva izvoda izvirnika ostaneta 

v arhivu vodilnega partnerja. Ostali člani LAS prejmejo elektronsko kopijo podpisane pogodbe na 

elektronski naslov, v izvirnik pa se lahko kadarkoli vpogleda.  

 

Ta Aneks št. 1 stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci vseh 

pogodbenih strank. 

 

 

Ormož, 25. 1. 2016 

 

 

 

1.  Občina Ormož Alojz SOK 
________________________ 

(podpis in žig) 

2.  Občina Središče ob Dravi Jurij BORKO 
________________________ 

(podpis in žig) 
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3.  Občina Sveti Tomaž Mirko CVETKO 
________________________ 

(podpis in žig) 

4.  Javna razvojna agencija Občine Ormož Zlatko ZADRAVEC 
________________________ 

(podpis in žig) 

5.  Ljudska univerza Ormož Viki IVANUŠA 
________________________ 

(podpis in žig) 

6.  Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Pavla MAJCEN 
________________________ 

(podpis in žig) 

7.  Literarno kulturno društvo Prasila Helena SRNEC 
________________________ 

(podpis in žig) 

8.  Analiza, Andreja BRGLEZ s.p. Andreja BRGLEZ 
________________________ 

(podpis in žig) 

9.  
Knjižnica Franca KSAVRA MEŠKA 
Ormož 

Milica ŠAVORA 
________________________ 

(podpis in žig) 
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10.  DOPPS Rudolf TEKAVČIČ 
________________________ 

(podpis in žig) 

11.  Turistično društvo Pav. Vrh – Libanja Jožef LAH 
________________________ 

(podpis in žig) 

12.  Psihiatrična bolnišnica Ormož Majda KEČEK 
________________________ 

(podpis in žig) 

13.  
Društvo ljubiteljev umetnosti in kulture – 
DLUK 

Samo ŽERJAV 
________________________ 

(podpis in žig) 

14.  
Likovno kulturno društvo Ormož 
LIKUDO 

Bohumil RIPAK 
________________________ 

(podpis in žig) 

15.  
Mrežni podjetniški inkubator Ormož 
d.o.o. 

Zlatko ZADRAVEC 
________________________ 

(podpis in žig) 

16.  Zavod 100% naravno Botanik Ormož Iztok LUSKOVIČ 
________________________ 

(podpis in žig) 
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17.  EKO d.o.o. Rok KROPEJ 
________________________ 

(podpis in žig) 

18.  CPU d.o.o., SO.P. dr. Marinka VOVK 
________________________ 

(podpis in žig) 

19.  Lovska družina Vinski vrhovi Anton ŠNAJDER 
________________________ 

(podpis in žig) 

20.  SBIS d.o.o. Ivan BABIČ 
________________________ 

(podpis in žig) 

21.  Društvo Antona PUKLAVCA Matej MERTIK 
________________________ 

(podpis in žig) 

22.  
Slavko PERC - kmečka sirarna in 
predelava mesa PERC 

Slavko PERC 
________________________ 

(podpis in žig) 

23.  Društvo Antonovanje na Kogu Slavko PERC 
________________________ 

(podpis in žig) 
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24.  Gasilska zveza Ormož Dejan JURKOVIČ 
________________________ 

(podpis in žig) 

25.  Iztok LUSKOVIČ Iztok LUSKOVIČ 
________________________ 

(podpis in žig) 

26.  
Društvo prijateljev rokometa in ostalih 
športov Ormož 

Jani IVANUŠA 
________________________ 

(podpis in žig) 

27.  Miro MELE Miro MELE 
________________________ 

(podpis in žig) 

28.  Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj Andrej REBERNIŠEK 
________________________ 

(podpis in žig) 

29.  Turistično društvo Središče ob Dravi Dragica FLORJANIČ 
________________________ 

(podpis in žig) 

30.  Vinogradništvo KUKOVEC Martin Martin KUKOVEC  
________________________ 

(podpis in žig) 
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31.  Ekološka kmetija KOSEC Boštjan KOSEC 
________________________ 

(podpis in žig) 

32.  Prleško konjeniško društvo  Boštjan KOSEC 
________________________ 

(podpis in žig) 

33.  
Vesna ŽERJAV, dopolnilna dejavnost na 
kmetiji 

Vesna ŽERJAV 
________________________ 

(podpis in žig) 

34.  
Društvo vinogradnikov ljutomersko-
ormoških goric JERUZALEM 

Aleksander ŠTAMPAR 
________________________ 

(podpis in žig) 

35.  Turistično društvo Sodinci Hinko SOŠTARIČ 
________________________ 

(podpis in žig) 

 


