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Številka: 3L/2ol8-dd
Datum: 19.04,2018

ZAPISNIK
4. seje skupščĺne LAS Za mesto in vas, ki je potekala 19. 04. 2018,

V sejni sobi občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

Prisotni: glej prilogo Lista prisotnosti

AD1
Dnevni red

Seja se je začela ob 18.00 uri ob navzočnosti 13 od 63 članov LAS Za mesto in vas. Zaradt
nesklepčnostije bila seja v skladu s Pravilnĺkom preložena za 15 minut. ob 18,15 minut se je ponovno
preverilo stanje navzočih, prisotnĺh je bilo 18 od 63 članov.

Skupščino je sklepčna, če je no seji prisotno več kot polovico člonov. Če skupščina ni sklepčna, se
zasedanje seje odloži za 75 minut. Po poteku tega čoso je skupščino sklepčna, ne glede na število
novzočih članov. (17. Člen, 3 odstavek Pogodbe o ustanovitvi in detovonju LAS Za mesto in vas)'

Gradivo za točko je bilo poslano s sklicem seje.

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda 4. seje in pregled zapisnika 3. seje;

2. obravnava Poročila o doseganju ciljev SLR LAS Za mesto in vas v 2oĹ7 in Letnega načrta
aktivnosti LAS Za mesto in vas za leto 2018;

3. Poročilo o izvajanju prvega Javnega pozĺva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016 ter lzvedba drugega Javnega poziva za ĺzbor

operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto ĺn vas v letu 2018;

4. Sprememba strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupĺno llLAS Za mesto in vas<;

5. Sprememba Pogodbe o ustanovitvi LAS Za mesto in vas ĺn Poslovnika o delu skupščine LAS Za

mesto in vas;

6. Razno (Pregled članstva LAS Za mesto in Vas, izbor novĺh članov organov lÁS)'

Sklep št.:4.1: Skupščina potrjuje sklepčnost in predlagani dnevn! red 4. seje ter zapisnik 3. seje.

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD2
obravnava Poročila o doseganju ciljev SLR [ÁS Za mesto in vas v 2oL7 in letnega načrta aktivnosti

LAS Za mesto in vas za leto 2018

Gradivo za točko je bilo poslano s sklicem seje
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Skupščina se je seznanila z aktivnostmi anĺmacije Vodilnega partnerja na območju LAS ín s podporo
prijaviteljem pri prĺpravi ali izvajanju aktĺVnosti operacĺj ter s sodelovanjem pri delu Društva za razvoj
slovenskega podeželja, na tematskem posvetu LAS v šentjerneju v okviru podeželskega parlamenta
ter na strokovnem ogledu dobrih praks na Portugalskem in v Komnu. Predstavljeno je bilo tudi
finančno poslovanje LAS s prilivi, odlivi ter denarnim tokom v letu 2017.

Skupščina se je prav tako seznanila tudi z letnim načrtom aktivnosti in finančnim načrtom dela LAS za
leto 2018.

Sklep št.:4.2: Skupščina potriuje Poročilo o doseganju ciljev SLR !áS Za mesto in vas v 2ot7 in
ĺinančno poročilo IAS za 2017.

Sklep št.: 4.3: Skupščina potrjuje Letni načrt aktivnosti LAS Za mesto in vas za Ieto 2018.

Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

AD3
Poročilo o izvajanju prvega Javnega poziva za lzbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja IAS Za mesto in vas v letu 2016 ter izvedba drugega Javnega poziva za izbor
operacij za uľesničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018;

Gradĺvo za točko je bilo poslano s sklicem seje

Skupščina se je seznanila z izvedbo Javnega poziva za ĺzbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016, in sicer z vsebĺno dvanajstih projektov, ki so bili
potrjeni na javnem pozivu, ter z višino odobrenĺh javnih sredstev za njihovo izvajanje. Prav tako se je
skupščina seznanĺla s predlaganim novim javnim pozivom, razpisanimifinančnimi sredstvi ter roki za
prijavo vlog za sofinanciranje operacij. Pojasnjene so bĺle razlike med Javnim pozĺvom V letu 2016 in
2018, in sicer izbor ukrepov, kjer so sredstva za projekte še na voljo ter omejitev finančne višine
prijavljenĺh projektov glede na razpoložljiva sredstva V posameznem finančnem skladu.

Sk|ep št.: 4.4: Skupščina se je seznanila z izvedbo javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja IAS Za mesto in vas v letu 2016 ln 2018.

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD4
Sprememba Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino utAS Za mesto in vas<

Gradivo za točko je bilo poslano s sklicem seje

Skupščina se je seznanila s spremembo kazalnikov, doseženih do konca leta 2018 ter z razlogi za
njihovo spremembo v Strategiji lokalnega razvoja. Predstavljene so bile stare in nove vrednosti
kazalnĺkov ter oblikovan predlog sprememb v SLR.

Sklep št.: 4.5: Skupščina potrjuje spremembe strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas,

Li\li ia lilľs('l itl va:,
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Sklep je bil sprejet soglasno

AD5
Sprememba Pogodbe o ustanovitvi LAS Za mesto in vas in Poslovnika o delu skupščine LAS Za

mesto in vas

Gradivo za točko je bĺlo poslano s sklicem seje.

Skupščina se je seznanila z razlogi za spremembo Pogodbe o ustanovitvi LAS in Poslovnika o delu
skupščine zaradi lažjega izvajanja postopka imenovanja novih članov organov LAS. oblikovan je bil
predlog sprememb za oba dokumenta.
Skupščina se je seznanila, da bodo nove volitve za Vse predstavnike organov LAS v jeseni 2oL9,
medtem ko bo v jeseni 2018 potekal izbor novih kandidatov, s katerimi se nadomesti tiste, ki so iz
organov LAS izstopili.

Sklep št.: 4.6: Skupščina potrjuje pred|og sprememb Pogodbe o ustanoviwi tAS Za mesto in vas in

Poslovnika o delu skupščine lÁS Za mesto in vas. Skupščina pooblašča vodilnega partnerja, da
pridobi pisne glasove ostalih članov skupščine v skladu z 19. členom pogodbe.

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD6
Razno

Skupščĺna se je seznanila s stanjem članstva v LAS Za mesto ĺn vas, ĺn sicer s predlogom potrditve treh
novih članov, s predlogom izbrisa enajstih članov in s predlogom odpĺsa terjatev zaradi neplačane

članarĺne šestĺh članov LAS. Predstavljena je bila informacija o povprečnem številu članov v LAS-ih, ki

se giblje okoli 70 članov, in sicer od 20 do 120 članov V posameznem LAS-u.

Sklep št.: 4.7: Skupščina se je seznanila s stanjem članstva v lÁS Za mesto ln vas v 2o18.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 19.1-0

Overovateljica:
Tatjana Resman

Priloge:
Lista prisotnosti

Predsednik LAS Za mesto in vas

Aco Franc Šuśtar

i/\i 1.l ll,í lll' i11 '.1.1-

fĺ'-




