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Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-
2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, v nadaljevanju: Uredba) in na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in 
delovanju lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in 
Vodice (v nadaljevanju: Pogodba), je skupščina Lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, 
Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice  (v nadaljevanju: LAS) sprejela 
 
 

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE LAS 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem poslovnikom se določa organizacija in način dela Skupščine, kot najvišjega organa 
pogodbenega partnerstva, zlasti v zvezi s sklicevanjem, glasovanjem in volitvami, sestavo zapisnika 
Skupščine ter spremembami predmetnega poslovnika. 
 

2. člen 
 
Skupščina odloča in deluje v skladu s Pogodbo ter odločitvami in sklepi sprejetimi na Skupščini.  
 

3. člen 
 
Delo Skupščine je javno ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti LAS in ob 
varovanju interesov LAS in njegovih članov. 
 

4. člen  
 
V tem poslovniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 

5. člen 
 
Določbe III. poglavja (7. člen, prvi in drugi odstavek 8. člena), IV. poglavja (drugi in tretji odstavek 10. 
člena) in VI. poglavja (prvi odstavek 15. člena) tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za 
delovanje Upravnega odbora, v kolikor le-ta nima svojega poslovnika. 
 
 

II. PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE LAS 
 

6. člen 
 
Naloge in pristojnosti Skupščine so: 

 sklepa o dnevnem redu Skupščine,  

 na predlog Upravnega odbora potrdi letno poročilo o doseganju ciljev Strategije lokalnega 
razvoja in finančno poročilo LAS,  

 na predlog Upravnega odbora odloča o spremembi Pogodbe,  
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 sprejema in spreminja splošne akte LAS, ki podrobneje urejajo delovanje LAS in njenih 
organov,  

 sprejme Strategijo lokalnega razvoja in njene morebitne spremembe,  

 sprejme merila za izbor in ocenjevanje projektov,  

 določa obliko, način in višino prispevka članov,  

 izmed članov voli Predsednika, Namestnika predsednika, člane Upravnega odbora in člane 
Nadzornega odbora ter namestnika,  

 razrešuje Predsednika in namestnika, člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora 
ter namestnika, če ti delujejo v nasprotju s Pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS 
ali v nasprotju z namenom ali interesi LAS,  

 razreši člana Upravnega odbora, če je ta v obdobju enega leta odsoten na več kot polovici sej 
Upravnega odbora in imenuje novega do izteka mandata Upravnemu odboru,  

 sklepa o dokončni izključitvi člana iz LAS,  

 izbere Vodilnega partnerja, ki LAS zastopa v upravnih in finančnih zadevah,  

 odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov LAS,  
 odloča o drugih zadevah v skladu s Pogodbo ali drugimi splošnimi akti LAS.  

 
 

III. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKUPŠČINE LAS 
 

7. člen 
 

Skupščina je najvišji organ LAS, ki jo sestavljajo vsi člani. 
 
Pri odločanju, glasovanjih, volitvah ter imenovanjih ima vsak član en (1) glas. 
 
Člana, ki je pravna oseba, na sejah Skupščine zastopa njegov zakonit zastopnik oz. oseba, ki je bila 
imenovana za zastopanje s Pristopno izjavo za včlanitev v LAS – predstavnik pravne osebe oz. od njiju 
pooblaščena oseba.  
 

8. člen 
 
Skupščino vodi Predsednik LAS oz Namestnik predsednika. Skupščina se sestaja na rednih in izrednih 
sejah. Redno sejo Skupščine sklicuje Predsednik LAS najmanj enkrat na leto. Izredna seja Skupščine se 
sklicuje izjemoma, kadar ni možno pravočasno sklicati redne. Izredno sejo Skupšči ne se skliče na 
podlagi sklepa Upravnega odbora, na podlagi pisne zahteve Vodilnega partnerja ali na podlagi 
zahteve ene tretjine članov.  
 
Seja Skupščine lahko poteka tudi dopisno. Skupščina lahko sprejema sklepe tudi dopisno, tako da 
člani pisno po elektronski pošti sporočijo LAS svojo odločitev glede predlaganega sklepa ali s 
podpisovanjem predlaganega sklepa.  
 

9. člen 
 
Vabilo na sejo mora biti članom poslano po pošti ali elektronski pošti najmanj 7 dni pred dnem, 
določenim za sejo Skupščine. Skupaj z vabilom se pošlje tudi dnevni red in gradiva, potrebna za 
odločanje. 
 
Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko vabilo, dnevni red in gradiva izjemoma pošljejo članom 
najmanj tri dni pred sejo Skupščine, kadar mora Skupščina zaradi interesov LAS hitro sprejeti 
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odločitev in ta v primeru rednega roka za sklic ne bi bila pravočasna. Tako sklicana Skupščina lahko 
odloča samo o zadevah, za katere je bila sklicana. 
 
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Če Skupščina ni sklepčna, se 
zasedanje seje odloži za 15 minut. Po poteku tega časa je Skupščina sklepčna, ne glede na število 
navzočih članov, če se ugotovi, da so bili člani pravilno vabljeni na sejo Skupščine in na to opozorjeni 
v vabilu. 
 
 

IV. GLASOVANJE 
 

10.  člen 
 
Na seji Skupščine lahko glasujejo le člani LAS. Člana LAS, ki je pravna oseba, lahko na seji Skupščine 
zastopa njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec s pisnim pooblastilom zakonitega 
zastopnika. Vsak član ima en glas. Glasovanje je javno, vendar se lahko prisotni člani odločijo za tajno 
glasovanje. Za tajno glasovanje mora glasovati več kot polovica prisotnih in zastopanih članov.  
 
Glasuje se z vzdigovanjem rok, pri tem se v zapisnik napiše, koliko članov je glasovalo ''za" in koliko 
''proti" predlogu. Sklep Skupščine je veljaven, če je zanj glasovala najmanj polovica prisotnih in 
zastopanih članov.  
 
V primeru, da bi v LAS prišlo do tega, da bi katerakoli od interesnih skupin (ekonomski, civilni, javni 
sektor) presegla 49 % oz. da bi pri odločanju o projektih prišlo do tega, da bi javni sektor imel 50 % 
glasov ali več, se pri glasovanju upošteva pravilo ponderiranja glasov. 
Pri vsakem glasovanju se predhodno preveri število prisotnih članov po interesnih skupinah. Če 
posamezna skupina presega 49% od skupnega števila prisotnih, se njihovi glasovi pomnožijo z 
določenim ponderjem. Ponder ni fiksen, ampak se sproti izračunava pred vsakim glasovanjem. 
Velikost ponderja se določi tako, da po zmnožku največja interesna skupina ne presega 49% glasov. 
Vedno ponderiramo glasove članov največje skupine s ponderjem manjšim od 1.  
Pri izvedbi glasovanja se potem preštejejo njihovi glasovi in skupno število oddanih glasov ( posebej 
glasovi ZA in posebej PROTI) se pomnoži z vnaprej določenim ponderjem.  
 
 

V. VOLITVE 
 

11.  člen 
 
Volitve za Predsednika, Namestnika predsednika, člane Upravnega odbora, člane Nadzornega odbora 
in namestnika se izvedejo na seji skupščine s tajnim glasovanjem. Glasovanje poteka na obrazcu 
Glasovnica, na kateri so kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu priimka. Glasuje se tako, da 
se obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata. 
 

Volitve Predsednika in Namestnika predsednika LAS 
 

12.   člen 
 
Na obrazcu Glasovnica, se glasuje za Predsednika in Namestnika predsednika ločeno.  
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Za Predsednika/Namestnika predsednika je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil večino glasov (več kot 50 
%) prisotnih članov na seji skupščine. V primeru, da v prvem krogu noben kandidat ne dobi večine 
glasov, se v drugi krog uvrstita dva (2) kandidata, ki sta dobila najvišje število glasov. V drugem krogu 
je izvoljen tisti kandidat, ki prejme več glasov. V primeru, da oba kandidata v drugem krogu prejmeta 
enako število glasov, se odločita sama kdo bo prevzel funkcijo ali se odločita izbor opraviti z žrebom.  
 
 

Volitve članov Upravnega odbora LAS 
 

13.   člen 
 
Na obrazcu Glasovnica, se za člane Upravnega odbora glasuje ločeno po občinah, in sicer posebej po 
sektorjih za predstavnike javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe.  
 
V Upravni odbor so izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo najvišje število glasov znotraj posameznega 
sektorja in občine. V primeru, da več kandidatov iz istega sektorja prejme enako in hkrati najvišje 
število glasov, se o prevzemu funkcije člana Upravnega odbora odločijo sami ali se odločijo izbor 
opraviti z žrebom. 
 

14.   člen 
 

Volitve članov Nadzornega odbora LAS 
 
Na obrazcu Glasovnica, se za člane Nadzornega odbora glasuje ločeno po sektorjih, in sicer za 
predstavnika javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe.  
 
V Nadzorni odbor so izvoljeni tisti trije kandidati, torej en iz vsakega sektorja, ki dobijo najvišje število 
glasov znotraj posameznega sektorja. V primeru, da več kandidatov iz istega sektorja prejme enako in 
hkrati najvišje število glasov, se o prevzemu funkcije člana Nadzornega odbora odločijo sami ali se 
odločijo izbor opraviti z žrebom.  
 
Kandidat, ki prejme drugo najvišje število glasov gleda na vse tri sektorje je imenovan za 
nadomestnega člana Nadzornega odbora, ne glede na to iz katere občine ali  sektorja prihaja. V 
primeru, da več kandidatov prejme enako drugo najvišje število glasov, se o prevzemu funkcije 
nadomestnega člana Nadzornega odbora odločijo sama ali se odločijo izbor opraviti z žrebom. 
Nadomestni član opravlja naloge člana Nadzornega odbora v primeru njegove odsotnosti, 
nedosegljivosti ali nezmožnosti za delo. 
 
 

VI. ZAPISNIK 

 

15. člen 
 
O sejah Skupščine LAS se izdela zapisnik. Zapisnik seje Skupščine zajema najmanj datum in kraj seje, 
število prisotnih, dnevni red, izide glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, 
sprejete sklepe in po potrebi kratek povzetek razprave.  
 
Na vsaki seji Skupščine se izbere enega overitelja zapisnika. Zapisnik je potrjen, ko ga podpišeta 
predsedujoči, zapisnikar in overitelj. Zapisnik o delu skupščine se posreduje po elektronski pošti vsem 
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članom v roku 30 (trideset) dni po končanem zasedanju skupščine.  Zapisnik se shrani skupaj z 
vabilom in vsemi prilogami v arhiv LAS.  

 

 
VII. SPREJEM IN SPREMEMBA POSLOVNIKA  

 

16.  člen  
 

Ta Poslovnik sprejme Skupščina z večino glasov navzočih članov. Enako velja tudi za njegovo 

spremembo.  
 

 
VIII. IX. KONČNA DOLOČBA  

 
17.  člen  

 

Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Skupščina.  

 
 

Kraj in datum:        Predsednik LAS: 

 
 

Vodice, 22.3.2016      Aco Franc Šuštar, l.r. 


