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ANEKS ŠT. 1 

k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega 

partnerstva Lokalne akcijske skupine  

Obsotelje in Kozjansko 

za programsko obdobje 2014-2020 
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Pogodbene stranke: 

 

- Občina Kozje, Kozje 37, Kozje; davčna številka: SI17124379, matična številka: 5884004, ki jo 

zastopa Milenca Krajnc, županja; 

- Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek; davčna številka: SI5883997, matična številka: 

5883997, ki jo zastopa Peter Misja, župan; 

- Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina; davčna številka: SI5883946, matična 

številka: 5883946, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan; 

- Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec; davčna številka: SI5883938, matična številka: 5883938, 

ki jo zastopa Martin Mikolič, župan; 

- Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah; davčna številka: SI5884012, matična 

številka: 5884012, ki jo zastopa Stanislav Šket, župan; 

- Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah; davčna številka: SI61028797, 

matična številka: 1803794, ki jo zastopa Jožef Čakš, direktor; 

- Kozjanski park, Podsreda 45, Podsreda; davčna številka: SI5243220, matična številka: 5243220, ki 

ga zastopa mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor; 

- JZ za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6, Rogatec; davčna številka: SI84120312, 

matična številka: 1569805, ki ga zastopa Vili Bukšek, direktor; 

- Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah; davčna številka: SI54935580, matična 

številka: 1587609, ki jo zastopa Bojana Žaberl, direktorica; 

- Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina; davčna številka: SI 

55131603, matična številka: 5052971, ki jo zastopa mag. Lidija Sovinc, direktorica; 

- Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina; davčna številka: SI21344205, 

matična številka: 5087996, ki ga zastopa Dubravka Berc Prah, ravnateljica; 

- KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, Celje; davčna številka: SI13468308, matična številka: 

5254655, ki ga zastopa Stanko Jamnik, direktor; 

- JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg, 3250 Rogaška Slatina; davčna številka: SI 

39063917, matična številka: 6605214, ki ga zastopa Saša Kopinč, direktor; 

- OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina; davčna številka: SI43438806, 

matična številka: 5111501, ki ga zastopa mag. Bojan Pirš, direktor; 

- Franc Namurš, Sp. Tinsko 9, Loka pri Žusmu; davčna številka: SI84536454, matična številka: 

2362929, ki ga zastopa Franc Namurš, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

- FONTUS d.o.o., Ulica Zrinjskega 6, Rogaška Slatina; davčna številka: SI10901027, matična 

številka: 3280705, ki ga zastopa Vesna Z. Peperko, direktorica;  

- OOZ Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 4, Šmarje pri Jelšah; davčna številka: SI23140488, matična 

številka: 5174163, ki jo zastopa Darko Stojnšek, predsednik; 

- Vita-med čebelarstvo Silvo Posl s.p., Čača vas 46e, Podplat; davčna številka: SI93552866, 

matična številka: 5003391, ki ga zastopa Silvo Posl; 

- Turizem Podčetrtek, B/S, Kozje, GIZ, Škofja Gora 1, Podčetrtek; davčna številka: SI97430307, 

matična številka: 1461915, ki ga zastopa Boštjan Misja, direktor; 

- Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o., Obrtniška 2, Šmarje pri Jelšah; davčna številka: SI27272982, 

matična številka: 5186269, ki jo zastopa Vinko But, direktor; 

- Goran Kneževič s.p., Olimje 104, Podčetrtek; davčna številka: SI76210111, matična številka: 

6573606, ki ga zastopa Goran Kneževič; 
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- Zdenka Ivačič s.p., Imeno 14a, Podčetrtek; davčna številka: SI67193641, matična številka: 

3472507, ki jo zastopa Zdenka Ivačič; 

- Domačija Hernavs, Herbalija, Virštanj 48c, Podčetrtek; davčna številka: SI59933534, matična 

številka: 2483262, ki jo zastopa Barbara E. Hernavs, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

- Slavko Pavlovič, Log 36, Rogatec; davčna številka: SI32745303, matična številka: 2411946, ki ga 

zastopa Slavko Pavlovič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

- Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o., Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina; davčna 

številka: SI45159459, matična številka: 3614824, ki ga zastopa Branka Aralica, direktorica; 

- CPU D.O.O., SO.P., Vrazova 9, Ormož; davčna številka: SI76950972, matična številka: 6129935, ki 

ga zastopa Marinka Vovk, direktorica; 

- ANEMA, Brigita Horvat s.p., Žahenberc 40a, Rogatec; davčna številka: SI42110955, matična 

številka: 6097685, ki jo zastopa Brigita Horvat; 

- Vlado Pušaver s.p., Tlake 38, Rogatec; davčna številka: SI28050924, matična številka: 5963050, ki 

ga zastopa Vlado Pušaver; 

- Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta, Obrtniška ulica 2, Šmarje pri Jelšah; davčna številka: 

30048800, matična številka: 5849632, ki ga zastopa Janez Vreže, predsednik; 

- Turistično društvo Šmarje, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah; davčna številka: 42233046, 

matična številka: 1131761, ki ga zastopa Melita Mastnak Meh, predsednica; 

- Društvo kmetic Ajda, Obrtniška ulica 2, Šmarje pri Jelšah; davčna številka: 816997201, matična 

številka: 5830273, ki ga zastopa Francka Javeršek, predsednica; 

- Turistično društvo Tinsko, Zg. Tinsko 15, Loka pri Žusmu; davčna številka: 16991435, matična 

številka: 4031415, ki ga zastopa Klavdija Namurš, predsednica; 

- Turistično kulturno društvo Virštanj, Virštanj 11, Podčetrtek; davčna številka: 65082397, matična 

številka: 1131524, ki ga zastopa Olga Amon, predsednica; 

- Turistično društvo Kostrivnica, Kostrivnica 3a, Podplat; davčna številka: 49214799, matična 

številka: 1117718, ki ga zastopa Mirko Zorin, predsednik; 

- Turistično društvo Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 29, Pristava pri Mestinju; davčna 

številka: 1131443, matična številka: 59817712, ki ga zastopa Srečko Gobec; 

- Kulturno društvo Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 29, Pristava pri Mestinju; davčna 

številka: 1131427, matična številka: 15544923, ki ga zastopa Dragica Gobec; 

- Društvo Gaja Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina; davčna številka: 74678132, 

matična številka: 1131516, ki ga zastopa Cvetka Koražija, predsednica; 

- Aleksandra Golob, Šentvid pri Grobelnem 29a, Grobelno, ki jo zastopa Aleksandra Golob; 

- Društvo žena Donačka Gora, Donačka Gora 4a, Rogatec; davčna številka: 85970417, matična 

številka: 1131699, ki ga zastopa Agica Kunstek, predsednica; 

- Urška Plevnik, Ortnice 6, Buče; ki jo zastopa Urška Plevnik; 

- Planinsko društvo AT Podčetrtek, Škofja Gora 1, Podčetrtek; davčna številka: 17290660, matična 

številka: 5849535, ki ga zastopa Ivan Šalamon, predsednik; 

- Lovska družina Rogatec, Trlično 23, Rogatec; davčna številka: 53500253, matična številka: 

5119847, ki jo zastopa Davorin Pezderšek, predsednik; 

- Zavod Veternik, zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje; Vetrnik 15, 

Koprivnica;  davčna številka: 68884583, matična številka: 2136236, ki ga zastopa Karel Lipič;  
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dogovorijo in sklenejo sledeči 

 

Aneks št. 1 

k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva 

Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko 

za programsko obdobje 2014-2020 

 

 

1. člen 

Uvodna določba 

 

Pogodbene stranke ugotavljajo: 

- da je bila dne 29.09.2015 sklenjena pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske 

skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014 – 2020. 

 

2. člen 

V 6. členu se dodajo naslednje naloge, ki jih mora opravljati LAS v skladu z tretjim odstavkom 34. 

člena Uredbe 1303/2013/EU: 

  

17. krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno s 

spodbujanjem zmogljivosti njihovega upravljanja projektov, 

18. zagotovitev skladnosti s SLR, pri izbiri operacij z njihovo prednostno razvrstitvijo ter 

operacij glede na njihov prispevek k doseganju ciljev in ciljnih vrednosti te strategije, 

19.  priprava in objava pozivov za zbiranje predlogov ali stalnega razpisa, vključno z 

opredelitvijo meril za izbor, 

20. sprejemanje in ocenjevanje vlog za podporo, 

21. izbira operacij in določitev zneska podpore ali, če je ustrezno, predložitev predlogov 

organu, pristojnemu za končno potrditev upravičenosti pred odobritvijo, 

22. spremljanje izvajanja SLR in operacij, ki prejemajo podporo ter izvajanje posebnih 

vrednotenj, povezanih s to strategijo. 

 

3. člen 

V 8. člen se doda naslednji odstavek: 

 

Član organa LAS ne more glasovati kadar se odloča o položaju, pravici ali obveznosti tega člana ali 

osebe, ki ga je pooblastila za zastopanje v tem organu, ali kadar bi z glasovanjem kako drugače prišlo 

do navzkrižja interesov. Ta točka se ne nanaša na glasovanje na volitvah. 

 

4. člen 

V 10. člen se doda odstavek: 

 

Predsednik, Podpredsednik in člani organov LAS se pri svojem delovanju izogibajo navzkrižju 

interesov in se izločijo iz tistih faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopkov ali poslov, s katerim bi 

lahko prišlo do navzkrižja interesov. 
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5. člen 

 

V 14. člen se doda naslednji odstavek: 

 

Organ upravljanja, na podlagi poročila in predloga seznama operacij za sofinanciranje Ocenjevalne 

komisije, odloči o izboru operacij za sofinanciranje, pri čemer mora za veljavnost takšne odločitve 

glasovati najmanj polovica članov Organa upravljanja, ki niso predstavniki javnega sektorja. 

 

6. člen 

 

Aneks št. 1 je napisan v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka občina podpisnica Aneksa 

št.1 en originalen izvod, dva izvoda pa ostaneta v arhivu LAS. Vse ostale pogodbene stranke dobijo 

kopijo podpisanega Aneksa št.1, v izvirnike pa lahko kadarkoli pogledajo. 

 

7. člen 

 

Aneks št.1 stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Šmarje, 29. oktober 2015 
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Občina Kozje, ki jo zastopa Milenca Krajnc, županja    _____________________ 

 

Občina Podčetrtek, ki jo zastopa Peter Misja, župan   _____________________ 

 

Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan _____________________ 

 

Občina Rogatec, ki jo zastopa Martin Mikolič, župan    _____________________ 

 

Občina Šmarje pri Jelšah, ki jo zastopa Stanislav Šket, župan  _____________________ 

 

Knjižnica Šmarje pri Jelšah, ki jo zastopa Jožef Čakš, direktor  _____________________ 

 

Kozjanski park, ki ga zastopa mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor  ___________________  

 

JZ za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki ga zastopa  

Vili Bukšek, direktor       _____________________ 

 

Razvojna agencija Sotla, ki jo zastopa Bojana Žaberl, direktorica _____________________ 

 

Ljudska univerza Rogaška Slatina, ki jo zastopa  

mag. Lidija Sovinc, direktorica       _____________________ 

 

Šolski center Rogaška Slatina, ki ga zastopa 

Dubravka Berc Prah, direktorica     _____________________ 

 

KGZS Zavod Celje, ki ga zastopa Stanko Jamnik, direktor    _____________________ 

JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki ga zastopa   

Saša Kopinč, direktor       _____________________ 
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OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki ga zastopa  

mag. Bojan Pirš, direktor      _____________________ 

 

Franc Namurš, dop. dej. na kmetiji,  ki ga zastopa Franc Namurš     _____________________ 

 

FONTUS d.o.o, ki ga zastopa Vesna Z. Peperko, direktorica  _____________________ 

 

OOZ Šmarje pri Jelšah, ki jo zastopa Darko Stojnšek, predsednik _____________________ 

 

Vita-med čebelarstvo Silvo Posl s.p, ki ga zastopa Silvo Posl   _____________________ 

 

Turizem Podčetrtek, B/S, Kozje, GIZ, ki ga zastopa  

Boštjan Misja, direktor       _____________________ 

 

Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o., ki jo zastopa Vinko But, direktor _____________________ 

 

Goran Kneževič s.p., ki ga zastopa Goran Kneževič   _____________________ 

 

Zdenka Ivačič s.p., ki jo zastopa Zdenka Ivačič    _____________________ 

 

Domačija Hernavs, Herbalija,  ki jo zastopa Barbara E. Hernavs  _____________________ 

 

Slavko Pavlovič,  dop. dej. na kmetiji,  ki ga zastopa Slavko Pavlovič   _____________________ 
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MPI Vrelec d.o.o.,  ki ga zastopa Branka Aralica, direktorica   _____________________ 

 

CPU D.O.O., SO.P., ki ga zastopa Marinka Vovk, direktorica   _____________________ 

 

ANEMA, Brigita Horvat s.p.,  ki jo zastopa Brigita Horvat  _____________________ 

 

Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta, ki ga zastopa  

Janez Vreže, predsednik društva      _____________________ 

 

Turistično društvo Šmarje, ki ga zastopa 

 Melita Mastnak Meh, predsednica društva    _____________________ 

 

Društvo kmetic Ajda, ki ga zastopa  

Francka Javeršek, predsednica društva     _____________________ 

 

Turistično društvo Tinsko, ki ga zastopa  

Klavdija Namurš, predsednica  društva     _____________________ 

 

Turistično kulturno društvo Virštanj, ki ga zastopa  

Olga Amon, predsednica društva     _____________________ 

 

Turistično društvo Kostrivnica, ki ga zastopa  

Mirko Zorin, predsednik društva     _____________________ 

 

Turistično društvo Pristava pri Mestinju, ki ga zastopa  

Srečko Gobec, predsednik društva     _____________________ 
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Kulturno društvo Pristava pri Mestinju, ki ga zastopa  

Dragica Gobec, predsednica društva     _____________________ 

 

Društvo Gaja Rogaška Slatina, ki ga zastopa  

Cvetka Koražija, predsednica društva     _____________________ 

 

Aleksandra Golob, ki jo zastopa Aleksandra Golob   _____________________ 

 

Društvo žena Donačka Gora, ki ga zastopa  

Agica Kunstek, predsednica društva     _____________________ 

 

Urška Plevnik, ki jo zastopa Urška Plevnik    _____________________ 

 

Planinsko društvo AT Podčetrtek, ki ga zastopa 

 Ivan Šalamon, predsednik društva     _____________________ 

 

Lovska družina Rogatec, ki jo zastopa      _____________________ 

Davorin Pezderšek, predsednik društva       

 

Zavod Veternik, ki ga zastopa  

Karel Lipič, predsednik zavoda      _____________________ 

 

Vlado Pušaver s.p., ki ga zastopa Vlado Pušaver   _____________________ 

 

 


