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ZAPISNIK
7. seje Upravnega odbora LAS Za mesto in vas, kije potekala 19.M.2018

v sejni sobi občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode'

Prisotni: Aco Franc Šuštar, Vanja Ločniškar, lrena Mraz, Blanka Tomšič, Barbara Sršen, Jure Galičič,
Marko Kocjan, Tatjana Resman, GregorTurel, Ana Movrin

ostali prisotni: Roman Medved, Marjeta Sternad Kuharĺč, Darja Demšar

odsotni: Martina Prezelj, Milan Sobočan, Mira Crnkovič, Jože Nemec,BlaŽKriźnar

Seja se je začela ob 17.05 uri ob navzočnosti 10 od 15 članov Upravnega odbora IAS Za mesto in vas'

AD1
Dnevni red

Gradivo za točko je bilo poslano s sklicem seje

1. Potrditev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda 7. seje in pregled zapĺsnika 5' seje;
2. obravnava Poročila o doseganju ciljev SLR lÁS Za mesto in vas v 2oL7 in Letnega načrta

aktivnosti LAS Za mesto in vas za leto 2018;
3. lzvedba Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje cĺljev Strategĺje lokalnega razvoja

LAS Za mesto in vas v letu 2018;
4. Sprememba strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino >LAS Za mesto in vas<;

5. Pregled članstva LAS Za mesto in vas (potrditev novih članov lÁS, ĺzbris članov LAS, odpis
terjatev in izbor novih članov organov LAS);

6' Sprememba Pogodbe o ustanovitvĺ LAS Za mesto in vas ĺn Poslovnika o delu skupščine LAS Za

mesto in vas;

7. Razno (priprava projektov sodelovanja med lÁS-i, sklĺc 4. seje skupščine LAS in potrditev
dnevnega reda skupščine lÁS)'

Na seji je prisotno 10 od 15 članov Upravnega odbora LAS Za mesto in vas. Upravnĺ odbor je

sklepčen.

Sklep št.: 7.1: Uo potrjuje sklepčnost in predlagani dnevni red

UO potrjuje zapisnik in reallzacijo sklepov 6. seje UO tAS.

| 'ĺ'' 7'.' ĺ,l,":,' it' tl.r:

Sklep je bĺl sprejet soglasno.
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AD2
Ad 2. obravnava Poroči]a o doseganju ciljev stR lÁs za mesto in vas v 2oL7 in Letnega načrta

aktivnostĺ LAS Za mesto in vas za ]eto 2018

Gradivo za točko je bilo poslano s sklicem seje'

Sklep št.: 7.2: Upravni odbor potrjuje Poročilo o doseganju ciljev SIR LAS Za mesto in vas v 2017 ln
finančno poroěilo LAS za 2017 in ga posreduje v potrditev Skupščini LAS.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Skleo št.: 7.3: Upravni odbor potrjuje Letni načrt aktivnosti lAS Za mesto in vas za leto 2018 in ga
posreduje v potrditev Sku$čini lÁS.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Predlog g. Gregorja Turela (občina Domžale}, da se za ekskurzije (v organizaciji izmenjave LAs-ov s
strani Drušwa za razvoj slovenskega podeželja) ter ekskurz'lje z namenom priprave projektov
sodelovanja z mednarodnimi LAS-| aktivira pobratena mesta občin Domžale, Komenda, Medvode,
Mengeš, Trzĺn in Vodice. občine posredujejo potencialna pobratena mesta v Evropi, ki bi bila
zainteresirana za gostovanje organizacij in posameznikov iz LAs Za mesto in vas ter morebtnih drugĺh
zainteresiranih iz lÁS-ov v Sloveniji. Predlogi občin se posredujejo vodilnemu partnerju RRA LUR prek
elektronskega naslova: las@ljubljana.si.

AD3
Ad. 3: lzvedba drugega Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokatnega

razvoja |ÁS Za mesto in vas v letu 2018

Gradivo za točko je bilo poslano s sklicem seje

Sklep št.: 7.4: Uo potrjuje vsebino in terminski načrt objave drugega Javnega poziva za izbor
operacij za uresničevanje clljev Strateg|je lokatnega razvoja IAS Za mesto in vas v letu 2018. Vodilni
partner dokončno uskladi vsebino poziva z zahtevami MGRT in ga objavi po prejemu soglasja
MGRT

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD4
Ad 4.: Sprememba strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino łlÁS Za mesto in vas<<

Gradĺvo za točko je bilo poslano s sklĺcem seje.

SkIep št.: 7.5: Upravni odbor LAS Za mesto ĺn vas potrjuje predlagane spremembe StR LAS za mesto
in vas in jih posreduje v potrditev Skupščini LAS Za mesto in vas.
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Sklep je bíl sprejet soglasno.

AD5
Ad. 5: Pregled članstva lAS Za mesto in vas (potrditev novih članov, izbris č]anov, odpis neplačane

članarine)

Sklep št.: 7.6: Upravni odbor IAS potrjuje članstvo v LAS Za mesto in vas za naslednje subjekte:

Zavod Altereko, Prešernova cesta 48, L235 Radomlje;

Čebelarsko drušwo Domžale, Breznikova cesta 30, 1230 Domžale;

Zavod EKometer, Breznĺkova cesta 29, L23o Domžale'

skleD št.: 7.7: Upravni odbor LAS se je seznanil z izstopom iz LAS za mesto in vas za naslednje

subjekte:

Vesna Erhart, Domžale;

Joži Kokalj, Domžale;

Društvo za varstvo okolja regije DomŽale - Kamnik, DomŽale;

Pevsko društvo MEPZ Klas Groblje, Domžale;

Turistično društvo Dobeno, Mengeš;

Blazno lesno - Blaž Križnar s'p., Domžale;

Lermani d.o.o., Trzin.

Sklep št.: 7.8: V skladu s tretj'im odstavkom 13. člena Pogodbe o ustanovitvi LAS Za mesto in vas

Upravni odbor sprejme sklep o izključiwi iz članstva v lÁS Za mesto in vas zaradi ne opravljanja

svojih obveznosti (plačila članarine v letu 2017) naslednjih subjektov:

Mizarstvo Teraž Franci s.p., Medvode;

špela Berlot, Domžale;

Katja Mocnik s.p., Medvode;

Zavod Azum, Trzin.

Sklep št.: 7.9: Upravni odbor sprejme sklep o odpisu odprtih terjatev iz naslova neplačanih članarin

za leto 2ot7 v skupni višini 130 EUR naslednjih članov:

Mizarstvo Teraž Francĺ s.p';

Berlot špela;

Katja Mocnik s.p.;

Zavod Azum;

Pevsko društvo MEPZ Klas Groblje;

Turistično društvo Dobeno'
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Vsi sklepí so bĺli sprejeti soglasno

AD6
Ad. 5: Sprememba Pogodbe o ustanovitvi tAs Za mesto in vas in Poslovnika o delu skupščine lAS

Za mesto in vas

Gradivo za točko je bilo poslano s sklicem seje.

Sklep št.: 7.10; Upravni odbor potriuie predlog sprememb Pogodbe o ustanovitvi LAS Za mesto in
vas in Poslovnika o delu skupščine LAS Za mesto in vas.

Sklen 7.!L: Vodilni partner izvede postop€k imenovanja novih članov oľganov LAS po potrdawi
sprememb Pogodbe o ustanovitvi LAS na skupščini LAS.

oba sklepa sta bĺla sprejeta soglasno

AD7
Ad.5: Razno

Sklep št.: 7.12: Upravni odbor lás potriuje pred|og priprave projekta sodelovanja Gorenjsko
kolesarsko omrežje.

Skleo št.: 7.13: Upravni odbor IAS potrjuje predlog dnevnega reda 4. Seje skupščine LAS za mesto
in vas.

Oba sklepa sta bila sprejeta soglasno

G. Gregor Turel (občina DomŽale) predlaga organizacijo delavnice s predstavitvĺjo Javnega poziva za
ĺzbor operacij 2018. občina Domžale želi postati >Čebelam pr'ljazna občina< ter spodbuditi
povezovanju čebelarskih društev znotraj občine in na območju lÁS Za mesto in vas. Vodĺlni partner
LAS Za mesto in vas organizira delavnico v prihodnjem mesecu v prostorih občine Domžale, občine
Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice spodbudijo posameznĺke in društva na
svojem območju k udeležbi na delavnici ter k oblikovanju skupnega projekta za prijavo na JP 2018.

Seja je bila zaključena ob 18.00.

Zapĺsala Predsednik LÁS Za mesto i
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Priloga:

Lista prisotnosti

Aco Franc Šuštar
s


