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Konzorcijska pogodba o ustanovitvi LAS 

Pogodbene stranke: 
 

1. Babič Jelka, Društvo za razvoj podeželja LAZ 

2. Barlič Brigita, Društvo podeželskih žena Moravče 

3. Benec Jože, KGZS – Zavod Ljubljana 

4. Černe Franc, Gozd-Reka, Šmartno pri Litiji 

5. Čič Tone, Turistična kmetija Pr' Krač 

6. Dernovšek Jože, Društvo za razvoj in varovanje GEOSS 

7. Eržen Andreja, Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik 

8. Eržen Janita, Zavod RS za zaposlovanje 

9. Godec Marko, Območna obrtna zbornica Litija 

10. Grzinčič Emil, Območna obrtna zbornica Kamnik 

11. Hauptman Mojca, zadruga za razvoj podeželja Jarina 

12. Hribar Ivan, Terme Snovik 

13. Izlakar Milan, Občina Šmartno pri Litiji 

14. Kermavnar Andrej, Zavod za gozdove Slovenije 

15. Kočar Anže, Avto-moto društvo Lukovica 

16. Kolšek Danica, Center za socialno delo Litija 

17. Korošec Jože, Turistično društvo Gora 

18. Kos Jože, Mizarstvo Kos 

19. Kotnik Matej, Občina Lukovica 

20. Ocepek Janez, Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje 

21. Pirnat Peter, Grad Tuštanj 

22. Rokavec Franci, Občina Litija 

23. Rokavec Slavko, Turistično razvojno društvo Kampelc 

24. Savič Željko, Dolsko, Dol pri Ljubljani 

25. Smolnikar Anton Tone, Občina Kamnik 

26. Smrkol Stanislav, Gostilna in pizzeria Furman 

27. Tercelj Otorepec Mojca, Zavod za varstvo kulturne dediščine – OE Kranj 

28. Zgonec Suzana, Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče 

29. Zupančič Primož, Občina Dol pri Ljubljani 
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Konzorcijska pogodba o ustanovitvi LAS 

dogovorijo in sklenejo sledečo 
 

KONZORCIJSKO POGODBO 
O USTANOVITVI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE »SRCE SLOVENIJE« 

 
 

1. Predmet pogodbe 
 

1. člen 
 

V skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) pogodbene 
stranke s to pogodbo ustanavljajo Lokalno akcijsko skupino (v nadaljevanju: LAS) »Srce 
Slovenije«. 

 
2. Namen ustanovitve LAS 

 
2. člen 

 
LAS »Srce Slovenije« se ustanavlja za območje občin: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji z namenom vzpostavitve učinkovitega javno-
zasebnega partnerstva za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije LAS »SRCE 
SLOVENIJE« v okviru Pobude LEADER (4. os Evropskega sklada za razvoj podeželja 2007-
2013). 

 
3. Ime in sedež LAS 

 
3. člen 

 
LAS posluje z imenom: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »SRCE SLOVENIJE«. 
Skrajšano ime se glasi: LAS »SRCE SLOVENIJE«. 
Ime LAS v angleškem prevodu je: LOCAL ACTION GROUP (LAG) »HEART OF 
SLOVENIA« 
Sedež LAS  je v Litiji, Kidričeva ulica 1. 

 
 

4. Pravna osebnost LAS 
 

4. člen 
 

LAS ni pravna oseba. Je družba (societas) po obligacijskem pravu, za katero se subsidiarno 
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika – OZ (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28706 in 
40/07). 
 
V razmerjih do tretjih oseb zastopa LAS predsednik razvojnega sveta LAS (v nadaljevanju: 
pooblaščenec LAS). 
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5. Članstvo 
 

5. člen 
 
 

Članstvo v LAS je odprto in prostovoljno. 
 
Članstvo v LAS sestavljajo: 

• ustanovitelji; 
• novi člani. 

 
Ustanovitelji, katerih sestava je tripartitna (predstavniki javnega sektorja, ekonomskega 
sektorja in civilne družbe),  so podpisniki ustanovne pogodbe. 
 
V LAS lahko kadarkoli, pod pogoji, ki jih določi razvojni svet LAS, pristopijo novi člani: 

• iz javnega sektorja: lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije,  javni 
skladi in druge javne institucije; 

• iz ekonomskega sektorja: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, 
fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi 
gospodarski subjekti; 

• organizacije civilne družbe in fizične osebe: nevladne organizacije, društva, zveze 
društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki. 

 
Novi člani pristopijo s podpisom pristopne konzorcijske pogodbe, ki je vsebinsko smiselno 
usklajena z ustanovno pogodbo. 
Pristopna pogodba je sklenjena med novim članom in pooblaščencem LAS. 

 
 

6. člen 
 

Kot opazovalci lahko na organih LAS sodelujejo: 
• predstavniki LEADER pisarne, 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/institucij; 
• predstavniki partnerskih LAS iz Slovenije ter iz držav EU in iz držav kandidatk za 

članstvo v EU. 
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6. Pravice in dolžnosti članov LAS 
 

7. člen 
 

Člani LAS so enakopravni; imajo enake pravice in dolžnosti. 
 
Člani LAS so dolžni: 

• spoštovati in izvajati določila te pogodbe in na organih LAS sprejete sklepe; 
• zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in za izvajanje skupnih projektov v 

skladu z določili te pogodbe, sklepi skupščine LAS ter v skladu z določili posebnih 
pogodb za izvedbo posamičnih projektov; 

• za delovanje LAS in za izvedbo določenih projektov zagotavljali tudi prispevke v 
naravi. 

 
Člani LAS imajo naslednje pravice: 

• pravico sodelovanja in glasovalno pravico na skupščini LAS (upravljalec in 
opazovalci nimajo glasovalne pravice); 

• pravico voliti in biti voljeni v razvojni svet LAS; 
• pravico do informacij o delu in poslovanju LAS; 
• pravico do pobud in vprašanj v zvezi z delom in poslovanjem LAS; 
• druge pravice, določene s to pogodbo in sklepi organov LAS. 

 
 
 

7. Organi LAS 
 

8. člen 
 

Organi LAS so: 
• skupščina LAS – organ upravljanja LAS; 
• razvojni svet LAS – organ odločanja v LAS; 
• upravljalec LAS – projektni manager LAS; 
• finančna služba LAS – finančni organ LAS. 

 
 
 

7.1 Skupščina LAS 
 

9. člen 
 

Organ upravljanja LAS je skupščina. Sestavljajo jo vsi člani LAS. 
 
Skupščina LAS se sklicuje najmanj enkrat letno. Sklicuje jo upravljalec (manager) LAS 
samoiniciativno ali na zahtevo razvojnega sveta ali na zahtevo najmanj tretjine članov LAS. 
 
Skupščina je sklepčna, če ji prisostvuje več kot polovica članov LAS. 
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Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko skupščina eno uro po sklicu 
veljavno sklepa ne glede na število navzočih članov LAS, če so bili člani na to posebej 
opozorjeni v vabilu. 
 
Sejo skupščine vodi predsednik razvojnega sveta 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 takšne odločitve 
je potreben konsenz vseh članov LAS. 
 
O poteku skupščine LAS se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči skupščini LAS in 
zapisnikar. 
 
V skladu z določbami tega člena se lahko način sklica in poteka ter odločanja na skupščini 
LAS podrobneje definira v poslovniku o delu skupščine LAS. 

 
 

10. člen 
 

Skupščina LAS ima naslednje naloge: 
• obravnava programe dela in finančne načrte LAS; 
• obravnava letna poročila o delu LAS; 
• obravnava enotno metodologijo za ocenjevanje projektov; 
• voli in razrešuje razvojni svet LAS; 
• odloča o ugovorih in pritožbah zoper sklepe razvojnega sveta LAS; 
• odloča o drugih, s to pogodbo in drugimi pravnimi akti določenih zadevah, 

pomembnih za delovanje in poslovanje LAS. 
 
 

7.2 Razvojni svet LAS 
 

11. člen 
 

Razvojni svet LAS  je organ odločanja, ki ga sestavlja: 
• predstavniki javnega sektorja (50 %) in 
• predstavniki zasebnega sektorja – tj. ekonomskega sektorja in civilne družbe (50 %). 

 
Člane razvojnega sveta  voli in razrešuje skupščina LAS. 
 
Člani razvojnega sveta  se izvolijo za 3-letno mandatno obdobje in so lahko po izteku 
mandata ponovno izvoljeni. 
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12. člen 
 

Razvojni svet odloča na sejah. 
 
Seje razvojnega sveta  sklicuje in vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani razvojnega 
sveta,  v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik. 
 
V primeru, da je predsednik razvojnega sveta izvoljen izmed predstavnikov javnega sektorja, 
se njegov namestnik izvoli izmed predstavnikov zasebnega sektorja in obratno: če je za 
predsednika izvoljen predstavnik zasebnega sektorja, se za njegovega namestnika izvoli 
predstavnik javnega sektorja. 
 
Seje razvojnega sveta LAS sklicuje predsednik oziroma njegov namestnik (v primeru 
predsednikove odsotnosti oziroma nedosegljivosti) samoiniciativno ali na predlog 
upravljalca LAS ali na zahtevo vsaj tretjine članov razvojnega sveta LAS. 

 
V primeru sklica seje na zahtevo članov razvojnega sveta  LAS je potrebno na predsednika 
razvojnega sveta nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti vzroke za sklic ter zadeve, o 
katerih naj bi razvojni svet odločal. 
 
Razvojni svet LAS veljavno odloča, če seji prisostvuje večina  članov - predstavnikov javnega 
sektorja in večina članov - predstavnikov zasebnega sektorja; odločitve pa sprejema z večino 
glasov na seji prisotnih članov. 
 
Vsak član razvojnega sveta  ima 1 glas. 

 
13. člen 

 
Naloge razvojnega sveta so: 
• sprejema odločitve v zvezi z delovanjem LAS in izvajanjem lokalne razvojne strategije; 
• skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z 

veljavno zakonodajo; 
• v skladu z enotno metodologijo za ocenjevanje in izbor projektnih predlogov ter lokalno 

razvojno strategijo LAS »SRCE SLOVENIJE« opravlja ocenjevanje in  izbor predlaganih 
projektov; 

• izvaja sklepe skupščine LAS; 
• zastopa LAS v razmerjih do tretjih oseb, vključno z LEADER pisarno in upravljalcem 

LAS; 
• izvaja evalvacijo rezultatov izbranih projektov/programov; 
• odloča o drugih, s to pogodbo ali sklepi skupščine LAS določenih zadevah. 
 

 
V imenu razvojnega sveta zastopa LAS v razmerjih do tretjih oseb predsednik razvojnega 
sveta LAS v funkciji pooblaščenca LAS. 
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Pooblaščenec LAS prevzema finančne in druge obveznosti v imenu članov LAS le, če je za to 
izrecno pooblaščen s sklepi skupščine LAS; v imenu posameznih članov LAS pa le na 
podlagi in v mejah pisnega pooblastila oziroma pisne pogodbe. 

 
 

7.3 Upravljalec LAS in finančna služba LAS 
 

14. člen 
 

Upravljalec LAS je projektni manager LAS. 
 
Upravljalec opravlja za LAS naslednje naloge: 

• organizira delovanje LAS; 
• sodeluje pri pripravi lokalne razvojne strategije; 
• skrbi za izvedbo lokalne razvojne strategije; 
• zbira projektne ideje; 
• pripravlja in vodi projekte ter opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem; 
• pripravlja promocijsko gradivo; 
• opravlja informiranje in animacijo prebivalcev in drugih subjektov; 
• izvaja izobraževanja in usposabljanja; 
• kontaktira z LEADER pisarno; 
• pripravlja poročila in poroča LEADER pisarni; 
• vodi arhiv za LAS; 
• opravlja druge naloge, določene s to in posebno obligacijsko pogodbo ter sklepi 

skupščine in razvojnega sveta LAS. 
 
Finančna služba LAS kot finančni organ opravlja za LAS predvsem naslednje naloge: 

• skrbi za izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS; 
• poroča razvojnemu svetu in skupščini LAS o porabi finančnih sredstev; 
• zagotavlja sledljivost izplačil za vse izvedene projekte; 
• pripravlja zahtevke za povračila in ugotavlja upravičenost izdatkov za izvedene 

projekte; 
• pripravlja letna finančna poročila o napredku izvajanje lokalne razvojne strategije in 

četrtletna poročila o izvajanju projektov; 
• opravlja druge naloge, določene s to in posebno obligacijsko pogodbo ter sklepi 

skupščine in razvojnega sveta LAS. 
 
Upravljalec LAS je Center za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva 1, 1270 Litija, pri katerem se 
nahaja tudi finančna služba LAS. 
 
Medsebojne pravice in obveznosti med LAS in upravljavcem LAS se podrobneje definirajo v 
posebni obligacijski pogodbi. 

 
 

15. člen 
 

Finančno poslovanje LAS se mora izvajati preko posebnega podračuna. 
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14. FINANCIRANJE LAS 
 
 

16. člen 
 
 

LAS pridobiva sredstva: 
 
1. za delovanje LAS: 

• iz proračunov lokalnih skupnosti 
• iz Programa razvoja podeželja RS 
• iz drugih virov; 

 
2. za izvajanje projektov: 

• iz Programa razvoja podeželja RS 
• iz proračunov lokalnih skupnosti 
• s kandidiranjem na razpisih na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni 
• s sredstvi ustanoviteljev in drugih partnerjev pri skupnih projektih 
• s prispevki sponzorjev 
• iz drugih virov. 

 
 
 

15. Trajanje pogodbe 
 

17. člen 
 

LAS se s to pogodbo ustanavlja za nedoločen čas. 
 
18. člen 
 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se člani sporazumejo, da je pogodbeno sodelovanje 
možno tudi odpovedati z minimalno 90-dnevnim odpovednim rokom. Pogodbeno 
sodelovanje se odpove s pisno izjavo poslano na sedež LAS. 
 
Odpovedni rok iz prejšnjega odstavka tega člena teče od dne, ko LAS prejme odpoved. 
 
Na podlagi pisnega predloga drugih članov LAS ali predsednika ali posameznih članov 
razvojnega sveta LAS ali upravljalca LAS  lahko razvojni svet 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 

oziroma ravna v nasprotju s prevzetimi obveznostmi; 
• če član LAS grobo krši določila te pogodbe ali sklepov organov LAS, pa zaradi takšnih 

njegovih dejanj oziroma opustitev nastane ali bi lahko nastala LAS ali njenim članom ali 
upravljalcu LAS materialna škoda. 
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Pred sprejetjem sklepa o izključitvi iz LAS mora član imeti možnost, da pojasni vsa dejstva in 
okoliščine, pomembne za odločitev. 

 
Zoper sklep razvojnega sveta 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 vložene pritožbe pa z dnem vročitve sklepa skupščine LAS, s katerim je le-

ta zavrnila pritožbo kot neutemeljeno in potrdila sklep razvojnega sveta 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 oziroma 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. 

 
 
 

16.  Končne določbe 
 

19. člen 
 

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

20. člen 
 

Pogodbene stranke so soglasne, da si bodo morebitne spore iz te pogodbe prizadevale 
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 Okrožno 
sodišče v Ljubljani. 

 
21. člen 

 
Ustanovna pogodba je napisana v 31 enakih izvodih, od katerih prejme vsak ustanovitelj 
LAS en izvod, dva izvoda ostaneta v arhivu LAS. 
 
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vseh ustanoviteljev LAS. 

 
 

 
Štev.: 24/07       Kraj in datum: Slivna, 21.11.2007 
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