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PREDLOGI SKLEPOV IN GRADIVO  

ZA USTANOVNO SKUPŠČINO LAS PRLEKIJA 29.10.2015 
 

 

 
1. Podpis partnerske pogodbe LAS Prlekija za obdobje 2014 - 2020 

 

Predlog sklepa Obrazložitev Priloga 

 
S podpisom Pogodbe o 
ustanovitvi lokalnega 
partnerstva LAS Prlekija je 
konstituirana Lokalna 
akcijska skupina LAS 
Prlekija za programsko 
obdobje 2014 – 2020. 
 

 
Skupščina LAS Prlekija, ki je delovala v 
programskem obdobju 2007 – 2013 je na 
zadnji seji v juniju 2015 pooblastila Prleško 
razvojno agencijo giz, da pripravi postopke in 
gradiva za (ponovno) konstituiranje LAS 
Prlekija na območju osmih občin: Apače, 
Križevci, Gornja Radgona, Ljutomer, Radenci, 
Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. 
Prleška razvojna agencija giz je na osnovi 
Konzorcijske pogodbe LAS Prlekija iz 
prejšnjega programskega obdobja in na 
podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014 – 2020 pripravila v sodelovanju s 
strokovno skupino pri Društvu za razvoj 
slovenskega podeželja in zunanjimi 
strokovnjaki, predlog pogodbe, ki upošteva 
izkušnje iz prejšnjega programskega obdobja 
iz večine slovenskih LAS in upošteva tudi 
novosti v zakonodaji, ki ureja to področje. V 
pripravljenem predlogu Pogodbe o ustanovitvi 
lokalnega partnerstva LAS Prlekija je torej 
združenega veliko znanja in izkušenj, 
nadgrajenega s pravno stroko in ključnimi 
določbami iz vidika zakonodaje.      
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2. Izvolitev delovnih teles ustanovne skupščine LAS Prlekija 

 

Predlog sklepa Obrazložitev Priloga 

 
V delovna telesa ustanovne 
skupščine LAS Prlekija so 
izvoljeni naslednji člani: 
-za predsednika ………. 
 
-za verifikacijsko komisijo ….. 
 

 
Delovna telesa Skupščine LAS Prlekija so: 

- predsednik, 
- 3 člani verifikacijske komisije, 
- 3 člani volilne komisije, 
- zapisnikar in 
- 2 overitelja zapisnika 

 

 
 
 
 
 
 
 



-za volilno komisijo …… 
 
-za zapisnikarja ……. 
 
-za overitelja zapisnika ……. 

Naloga delovnih teles Skupščine je, da 
transparentno in demokratično izpeljejo 
ustanovno sejo Skupščine LAS Prlekija, 
skladno s pripravljenim dnevnim redom in 
gradivi. 

 
3. Volitve organov LAS Prlekija 

 

Predlog sklepa Obrazložitev Priloga 

 
Skupščina LAS Prlekija je 
izvolila naslednje člane v 
organe LAS Prlekija: 
-predsednik/ca: …….. 
-podpredsednik/ca: ……… 
-nadzorni odbor: ……… 
-upravni odbor: ……...  

 
.Člani LAS Prlekija imajo pravico predlagati in 
biti izvoljeni v organe LAS Prlekija. Organi LAS 
Prlekija so predsednik/ca, podpredsednik/ca, 
tri članski nadzorni odbor, pri čemer je 
potrebno zagotoviti enakomerno zastopanost 
po sektorjih - iz vsakega od treh sektorjev 
(javni gospodarski, zasebni) se imenuje po en 
član v nadzorni odbor. Upravni odbor, ki ga 
sestavlja skupno 15 članov po principu 
enakomerne zastopanosti vseh treh sektorjev 
je izvršilni organ LAS. Javni sektor, 
gospodarski sektor in zasebni sektor ima jo v 
upravnem odboru vsak po pet predstavnikov. 
Vsak član LAS Prlekija ima možnost predlagati 
poljubno število kandidatov za funkcije v 
organih LAS Prlekija. V kolikor je do pričetka 
glasovanja predlaganih premalo število 
kandidatov, lahko udeleženci ustanovne 
skupščine predlagajo dodatne kandidate za 
manjkajoča mesta izmed članov LAS Prlekija, 
pri čemer morajo biti upoštevana načela 
enakomerne zastopanosti. Na osnovi vseh 
prispelih predlogov se pred glasovanjem 
natisne volilne liste in izvede tajno glasovanje. 
Verifikacijska komisija preveri prisotnost, 
volilna komisija pa razdeli volilne liste, jih 
ponovno zbere in sešteje glasove ter objavi 
rezultate volitev. 
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organe LAS 
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4. Dokumenti za delovanje LAS Prlekija  
 

Predlog sklepa Obrazložitev Priloga 

 
Skupščina LAS Prlekija 
sprejme Poslovnik o delu 
organov LAS Prlekija, 
Pravilnik o ocenjevanju 
projektov, Osnutek javnega 
poziva in Strategijo 
lokalnega razvoja LAS 
Prlekija, upoštevajoč 
predloge iz razprave. 
 

 
  Za nemoteno delovanje mora sprejeti LAS 
ustrezne dokumente. Poslovnik o delu 
organov LAS Prlekija ja nastal na osnovi 
predhodnega istoimenskega dokumenta in na 
osnovi pridobljenih izkušenj v preteklem 
programskem obdobju.  
 
Pravilnik o ocenjevanju projektov je nastal na 
osnovi izkušenj iz preteklega programskega 
obdobja. Upoštevano je bilo dejstvo, da so se 
v novem programskem obdobju spremenile 
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prioritete in tematska področja.  
 
Osnutek Javnega poziva je predložen v 
grobem stanju in bo pred sejo skupščine 
ponovno poslan članom v bolj dodelani obliki, 
taki ki bo usklajena na ravni vseh oz. večine 
slovenskih LAS. Naknadno pošiljanje 
popravljenega predloga je povezano z 
zamudami pri pridobitvi predlogov pravnega 
strokovnjaka, ki pripravlja na osnovi naših 
predlogov izpopolnjeno različico dokumenta. 
 
Predlog Strategije lokalnega razvoja bo zaradi 
poznega pošiljanja projektnih predlogov iz 
strani večine deležnikov, poslan članom 
ustanovne skupščine naknadno. V informacijo 
o kompleksnosti in prepletenosti dokumenta 
so dodane v prilogi gradiva tudi Smernice za 
pripravo SLR. 
 
Preglednica prispelih projektnih predlogov je 
narejena na osnovi prispelih obrazcev 
Projektni predlog. Do dne pošiljanja vabil z 
gradivom je prispelo na sedež pripravljavca 
gradiv 60 projektnih predlogov, od tega več kot 
polovica v zadnjih dveh dneh. Tako 
obsežnega gradiva ni mogoče ustrezno 
vgraditi v Predlog Strategije lokalnega razvoja 
v tako kratkem času, zato bo Strategija z 
vključenimi vsebinami iz predlogov projektov 
poslana v naslednjih dneh pred ustanovno 
skupščino in podrobneje predstavljena na 
sami skupščini. Nekateri deležniki 
napovedujejo, da bodo poslali projektne 
predloge šele v prihodnjem tednu. 
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5. Izbor vodilnega partnerja LAS Prlekija 

 

Predlog sklepa Obrazložitev Priloga 

 
Skupščina LAS Prlekija 
izbere za vodilnega partnerja 
Prleško razvojno agencijo 
giz. 

 
Prleška razvojna agencija je že v predhodnem 
programskem obdobju uspešno izvajala 
naloge vodilnega partnerja (prej upravljavca). 
Dokaz kvalitetnega dela je dvakratni izbor LAS 
Prlekija med najuspešnejše LAS v državi. 
Prleška razvojna agencija ima na področju 
vodenja skladov in shem pomoči veliko 
izkušenj. Strokovno osebje se izpopolnjuje v 
sodelovanju z drugimi strokovnimi inštitucijami 
v programih in projektih po vsej državi in 
Evropi. Prleška razvojna agencija izkazuje 
prostorske kapacitete, primerne za vodilnega 
partnerja LAS Prlekija, prav tako kadrovske, 
finančne in strokovne kapacitete, ki so 

 
Predlog 
Pogodbe z 
vodilnim 
partnerjem 
 
Reference 
PRA giz 
 
Spletna stran 
LAS Prlekija 
www.las-
prlekija.com  

http://www.las-prlekija.com/
http://www.las-prlekija.com/


zahtevane v ustanovitveni partnerski pogodbi 
in z zakonodajnim okvirom.  
 

6. Razno 

 
Takoj po ustanovni seji 
Skupščine LAS Prlekija se 
sestane tudi novo izvoljeni 
Upravni odbor, z namenom 
da imenuje ocenjevalno 
komisijo ali določi postopek 
za imenovanje ocenjevalcev. 
 
 

 
Upravni odbor se opredeli, po kakšnem 
principu bo potekal izbor ocenjevalcev in 
izbere pet članov v ocenjevalno komisijo. Prav 
tako Upravni odbor potrdi izbor vodilnega 
partnerja in določi ključne aktivnosti v 
naslednjih mesecih.  

 

 

 


