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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 Davor 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 sledečo 

 

POGODBO O USTANOVITVI IN DELOVANJU POGODBENEGA PARTNERSTVA 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE OBSOTELJE IN KOZJANSKO 

ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020 

 

Splošne določbe 

 

1. člen 

Uvodna določba 

 

Pogodbene stranke ugotavljajo: 

- da je bila dne 16.06.2015 v Uradnem listu RS, št. 42/2015 objavljena Uredba o izvajanju 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju 

besedila: Uredba CLLD), ki med drugim določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor 

in potrditev lokalnih akcijskih skupin, 

- da v skladu z določili Uredbe CLLD pogodbene stranke s to pogodbo ustanavljajo Lokalno 

akcijsko skupino – LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020,  

- partnerstvo izpolnjuje vse pogoje kot jih določa Uredba CLLD v 11. členu, 

- je bil dne, 26. maja 2015, objavljen javni poziv za članstvo v LAS Obsotelje in Kozjansko. 

 

Predmet pogodbe 

 

2. člen 

 

V skladu z določili Uredbe CLLD pogodbene stranke ustanavljajo Lokalno akcijsko skupino Obsotelje in 

Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: LAS) za območje občin: Kozje, 

Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: območje LAS) kot 

pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov in določajo njeno delovanje. 

 

Namen ustanovitve LAS 

 

3. člen 

 

LAS »Obsotelje in Kozjansko« se ustanavlja na območju LAS, ki se sooča s skupnimi lokalnimi 

potrebami in izzivi ter skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja ciljev 

opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR). 

  

Ime in sedež LAS 

 

4. člen 

 

LAS posluje z imenom: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA OBSOTELJE IN KOZJANSKO. 

Skrajšano ime se glasi: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO. 
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Ime LAS v angleškem prevodu je: LOCAL ACTION GROUP (LAG) OBSOTELJE AND KOZJANSKO 

Sedež LAS je na poslovnem naslovu Vodilnega partnerja. 

 

Pravna osebnost LAS 

 

5. člen 

 

LAS je pogodbeno pravna organizacijska oblika in nima statusa pravne osebe. LAS je neprofitna oblika 

lokalnega pogodbenega partnerstva na območju LAS, sestavljena po načelu tripartitnosti iz 

predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.  

 

Za delovanje LAS se smiselno 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 LAS, ki je hkrati 

pooblaščenec LAS. 

 

Naloge LAS 

 

6. člen 

Poleg nalog iz tretjega odstavka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU mora LAS opravljati naslednje 

naloge: 

1. v SLR določiti, s sredstvi katerega zadevnega sklada uresničuje cilje SLR; 

2. animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, 

spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij; 

3. pripraviti SLR za celotno programsko obdobje in biti sposoben uresničevati cilje, zastavljene v 

SLR; 

4. spremljati in vrednotiti ter skrbeti za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR in tudi za 

doseganje mejnikov in ciljev operacij ter imeti pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu 

sredstev; 

5. izvajati postopke za izbor operacij, izbrati operacije in jih predložiti v končno potrditev v skladu s 

postopki zadevnega sklada; 

6. skrbeti za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu 

sredstev; 

7. zagotoviti posredovanje vlog ter zahtevke za izplačilo za posamezne podukrepe iz 8. člena 

Uredbe CLLD, v skladu posebnimi pogoji zadevnega sklada iz te uredbe; 

8. predhodno preverjati upravičenost stroškov, skladnost s SLR in operativnimi programi, preverjati, 

ali imajo nosilci operacij zmogljivosti za izvajanje operacij in zakonitost izvedenih operacij; 

9. sodelovati z organi, kot jih določata 3. in 4. člen Uredbe CLLD, revizijskimi organi ter drugimi 

nadzornimi organi vseh zadevnih skladov; 

10. pripravljati letna poročila o izvajanju SLR v skladu s drugim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD; 

11. pred posredovanjem zahtevka za izplačilo preveriti, da so sofinancirane operacije označene, v 

skladu s pravili označevanja, določenimi za zadevni sklad; 

12. prvi letni načrt aktivnosti za tekoče leto mora posredovati najpozneje do vložitve prvega zahtevka 

za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«; 
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13. vsako nadaljnje leto pa do 31. decembra na naslov Koordinacijskega odbora CLLD posredovati 

letni načrt aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«; 

14. urediti dostop do ustreznega informacijskega sistema zadevnega sklada pred vlaganjem vlog in 

zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem; 

15. imenovati naslednje organe: predsednika, skupščino, organ upravljanja, ocenjevalno komisijo in 

nadzorni organ in 

16. pripraviti dokumente za delovanje LAS, v katerih mora določiti člane posameznega organa iz 

prejšnje točke in jih javno objaviti na spletni strani LAS. 

 

Članstvo 

 

7. člen 

 

Članstvo v LAS je odprto in prostovoljno. 

Član LAS lahko postane: 

- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju LAS, 

- pravna oseba, ki ima sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto 

oziroma poslovno enoto na območju LAS, 

- pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem 

interesu, ki delujejo na območju več LAS. 

 

Članstvo v LAS sestavljajo: 

- ustanovitelji in 

- novi člani, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s tem postanejo partnerji LAS. 

 

Ustanovitelji, katerih sestava je tripartitna (predstavniki javnega sektorja, ekonomskega sektorja in 

zasebnega sektorja), so podpisniki ustanovne pogodbe.  

 

V LAS lahko kadarkoli 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; 

- iz zasebnega sektorja: nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije 

civilne družbe ter posamezniki. 

 

Kandidat za članstvo v LAS mora izpolniti pristopno izjavo. Novi član in predsednik LAS podpišeta 

pristopno pogodbo, ki je vsebinsko smiselno usklajena z ustanovno pogodbo. Z dnem vstopa član 

pridobi pravice in obveznosti v obsegu drugih članov LAS. O pristopu novih članov odloča Organ 

upravljanja LAS in o tem obvesti skupščino LAS. Novi član odgovarja le za obveznosti LAS, ki so nastale 

po dnevu, ko je postal član LAS. 
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 Pravice in dolžnosti članov LAS 

 

8. člen 

 

Člani LAS so enakopravni; imajo enake pravice in obveznosti. 

 

Člani LAS imajo naslednje pravice: 

- pravico sodelovanja in glasovalno pravico na skupščini LAS, 

- pravico voliti in biti voljeni v organe LAS, 

- da sodelujejo pri pripravi, spreminjanju in izvajanju SLR, 

- pravico do informacij o delu in poslovanju LAS, 

- pravico do pobud in vprašanj v zvezi z delom in poslovanjem LAS, 

- da so obveščeni o morebitnih drugih zadevah povezanih z LAS, 

- druge pravice, določene s to pogodbo in sklepi organov LAS.  

 

Člani LAS so dolžni: 

- spoštovati in izvajati določila te pogodbe in na organih LAS sprejete sklepe ter druge interne 

akte, 

- 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 

posameznih projektov, 

- da skladno s svojimi razpoložljivimi znanji in sposobnostmi prispevajo k uresničevanju ciljev 

LAS, 

- da posredujejo LAS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog, 

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na nove člane LAS, 

- da se vzdržijo dejanj, ki bi kakorkoli škodovala ali bi lahko škodovala interesom LAS, 

- se izločiti iz postopkov glasovanja kadar bi prišlo do navzkrižja interesov in 

- da varujejo ugled LAS. 

 

Vodilni partner nima glasovalne pravice in ne more biti član Organa upravljanja LAS. 

 

9. člen 

 

Članstvo v LAS preneha: 

- z izstopom, 

- s črtanjem, 

- z izključitvijo, 

- s smrtjo ali prenehanjem člana ali 

- s prenehanjem LAS. 

 

Član izstopi iz LAS tako, da Organu upravljanja LAS posreduje pisno izjavo o izstopu iz LAS, ki učinkuje 

z minimalno 90-dnevnim odpovednim rokom. Odpovedni rok iz prejšnjega odstavka tega člena teče 

od dne, ko Organ upravljanja LAS prejme izstopno izjavo. Član, ki poda izstopno izjavo, nima več 



8 

 

pravice glasovanja v organih LAS z dnem, ko Organ upravljanja LAS prejme njegovo izjavo o 

izstopu. 

 

Člana LAS se črta s sklepom Organa upravljanja LAS, če spremeni svoje stalno bivališče oziroma 

poslovni naslov tako, da ni več na območju LAS. 

 

Na podlagi pisnega predloga drugih članov LAS ali predsednika ali posameznih članov Organa 

upravljanja LAS ali Vodilnega partnerja lahko skupščina 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 sklepe organov LAS, pa zaradi takšnih njegovih 

dejanj oziroma opustitev nastane ali bi lahko nastala LAS ali njenim članom ali Vodilnemu 

partnerju materialna škoda. 

Pred sprejetjem sklepa o izključitvi iz LAS mora član imeti možnost, da pojasni vsa dejstva in 

okoliščine, pomembne za odločitev. 

Zoper sklep Skupščine LAS, ki mora biti obrazložen, ni dopustna pritožba. Izključeni član lahko v roku 

30 dni po prejemu sklepa Skupščine LAS, 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 premoženjske ali civilne 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 predsednika LAS. 

S tem ko oseba preneha biti član LAS, LAS ne preneha z delovanjem, temveč preneha le položaj 

takšne osebe kot stranke te pogodbe. S prenehanjem članstva v LAS, se delež pravic in obveznosti 

osebe, ki ji je članstvo prenehalo, prenesejo v enakem deležu na druge člane in sprememba te 

pogodbe ni potrebna. 

 

Organi LAS 

 

10. člen 

 

Organi LAS so: 

- Skupščina LAS, 

- Organ upravljanja LAS, 

- Predsednik LAS in podpredsednik LAS, 

- Nadzorni organ, 

- Ocenjevalna komisija, 

- Delovne skupine oz. odbori, ki jih po potrebi imenuje Organ upravljanja LAS. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Skupščina LAS 

 

11. člen 

 

Skupščino sestavljajo vsi člani LAS. Skupščina LAS je lahko redna ali izredna. Redna Skupščina LAS se 

sklicuje najmanj enkrat letno. Sklicuje jo Organ upravljanja LAS ali na pobudo Vodilnega partnerja.  

Izredna Skupščina LAS se skliče na zahtevo najmanj tretjine članov LAS in če se zahtevi predloži 

dnevni red in gradiva, potrebna za odločanje. Če Organ upravljanja LAS na podlagi takšne zahteve ne 

skliče Skupščine na način, da ta zaseda v 30 dneh od dneva prejema zahteve, lahko Skupščino skliče 

Vodilni partner ali tretjina članov, ki so sklic zahtevali. Tako sklicana skupščina lahko odloča samo o 

zadevah, za katere je bila sklicana.  

Skupščina LAS lahko sklepa tudi na dopisni seji, ki jo skliče predsednik LAS, v primeru njegove 

odsotnosti oz. nedosegljivosti pa podpredsednik LAS. 

 

Vabilo za Skupščino LAS s predloženim dnevnim redom in gradivom se pošlje članom LAS najmanj 7 

dni pred datumom določenim za Skupščino LAS. Izjemoma se gradivo lahko predstavi šele na 

Skupščini, če ga iz objektivnih razlogov ni mogoče pripraviti prej.  

 

Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če ji prisostvuje več kot polovica članov LAS. Odločitve 

sprejema z navadno večino glasov na seji prisotnih članov. Vsak član LAS ima na skupščini en glas.  

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko skupščina pol ure po sklicu veljavno 

odloča, če je prisotna več kot 1/3 članov LAS, če so bili člani na to posebej opozorjeni v vabilu.  

Na sejah skupščine LAS se odloča z javnim glasovanjem, tajno se glasuje, če to zahteva večina na seji 

prisotnih članov.  

 

Sejo skupščine vodi Predsednik LAS. O poteku Skupščine LAS se vodi zapisnik, ki ga podpišeta 

predsedujoči skupščini LAS in zapisnikar. 

 

Člana, ki je pravna oseba, na sejah organov zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega 

pooblaščena oseba. 

 

12. člen 

 

Skupščina LAS ima naslednje naloge: 

- sodeluje pri pripravi SLR, 

- potrjuje dokument SLR pred posredovanjem v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD ter 

morebitne spremembe SLR, 

- izmed članov LAS izvoli predsednika LAS, podpredsednika LAS, člane Nadzornega organa in 

člane Organa upravljanja LAS ter njihove nadomestne člane, 

- razrešuje predsednika LAS, podpredsednika LAS, člane in nadomestne člane Organa 

upravljanja LAS  ter člane Nazornega organa, če ti delujejo v nasprotju s to pogodbo, 

splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z nameni in interesi LAS, 

- potrdi Metodologijo za izbor in ocenjevanje operacij, 

- potrdi operacije, ki jih bo izvajal LAS, 
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- sprejme letno in finančno poročilo LAS, 

- na predlog Organa upravljanja LAS obravnava finančni in delovni načrt LAS, 

- sklepa o izključitvi člana iz LAS, 

- odloča o uvedbi in višini članarine, 

- odloča o višini sejnin organov LAS, 

- potrdi izbor vodilnega partnerja LAS, 

- odloča o ugovorih in pritožbah zoper sklepe drugih organov LAS, 

- odloča o prenehanju delovanja LAS, 

- potrdi pravila delovanja LAS in druge potrebne pravno-formalne dokumente, 

- odloča o drugih, s to pogodbo in drugimi pravnimi akti določenih zadevah, pomembnih za 

delovanje in poslovanje LAS. 

 

Organ upravljanja LAS 

 

13. člen 

 

Organ upravljanja predstavlja najvišji izvršilni organ LAS in je za svoje delo odgovoren Skupščini LAS.  

Organ upravljanja LAS sestavljajo predstavniki javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja, pri 

čemer noben sektor nima več kot 49% glasov na ravni odločanja.  

Organ upravljanja LAS šteje 7 članov, od katerih so: 

- 3 predstavniki javnega sektorja (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi, javne agencije, javni 

skladi in druge osebe javnega prava), 

- 2 predstavnika ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo 

dejavnost, kmetje, ki opravljajo tržno dejavnost (osnovno ali dopolnilno dejavnost na 

kmetiji), druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene za ustvarjanje ali delitev 

dobička), 

- 2 predstavnika zasebnega sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne 

organizacije oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene 

ustvarjanja dobička ali opravljanja pridobitne dejavnosti in ki presežka prihodkov ne delijo, 

kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, posamezniki). 

 

Organ upravljanja LAS vodi Predsednik LAS, ki je hkrati tudi Predsednik Organa upravljanja LAS in 

Skupščine LAS. 

Člane Organa upravljanja LAS voli in razrešuje Skupščina LAS. Člani Organa upravljanja LAS se izvolijo 

za 2-letno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno izvoljeni. Skupščina LAS lahko 

imenuje tudi nadomestne člane Organa upravljanja za izvedbo določenega postopka, kadar se morajo 

člani na seji izločiti zaradi navzkrižja interesov. 

 

14. člen 

 

Organ upravljanja LAS odloča na sejah katere sklicuje in vodi predsednik LAS, v primeru njegove 

odsotnosti oz. nedosegljivosti pa seje sklicuje in vodi podpredsednik LAS. Seje sklicuje Predsednik LAS 

samoiniciativno ali na predlog Vodilnega partnerja ali na zahtevo vsaj tretjine članov Organa 

upravljanja LAS. V primeru sklica seje na zahtevo članov Sveta LAS je potrebno na Predsednika LAS 
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nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti vzroke za sklic ter zadeve, o katerih naj bi Organ 

upravljanja LAS odločal. 

Na sejah Organa upravljanja LAS je prisoten tudi predstavnik Vodilnega partnerja.  

 

Organ upravljanja LAS se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Vabilo z dnevnim redom in 

gradivom za sejo je potrebno članom Organa upravljanja LAS dostaviti po pošti najkasneje 7 dni pred 

sejo. Izjemoma se gradivo lahko predstavi šele na seji Upravnega odbora, če  ga iz objektivnih 

razlogov ni bilo mogoče pripraviti prej. 

 

Organ upravljanja LAS veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica članov organa. 

Odločitve sprejema z navadno večino glasov na seji prisotnih članov. Vsak član ima 1 glas. Na sejah 

Organa upravljanja LAS se odloča z javnim glasovanjem, tajno se glasuje, če to zahteva večina na seji 

prisotnih članov. O poteku seje Organa upravljanja LAS se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči  

in zapisnikar. 

  

Organ upravljanja lahko sklepa tudi na dopisni seji, ki jo skliče predsednik LAS, v primeru njegove 

odsotnosti oz. nedosegljivosti pa podpredsednik LAS. 

 

15. člen 

 

Glavna naloga Organa upravljanja je, da organizira delo LAS in uresničuje program dela in sklepe, ki 

so bili sprejeti na Skupščini LAS. 

Ostale naloge Organa upravljanja LAS so: 

- sklicuje Skupščino LAS, 

- izvršuje določitve in sklepe Skupščine LAS, 

- pripravi pogodbo z Vodilnim partnerjem LAS, 

- izbere vodilnega partnerja LAS, 

- pripravi letni načrt aktivnosti, 

- obravnava in potrjuje letni finančni in delovni načrt LAS, 

- imenuje in razrešuje Ocenjevalno komisijo za ocenjevanje prijavljenih operacij v okviru SLR in 

njene nadomestne člane, 

- na podlagi poročila Ocenjevalne komisije izbere in potrdi operacije, 

- predlaga operacije, ki jih bo izvajal LAS, 

- odloča o pripravi in objavi javnih poziv za izbor projektov za izvajanje SLR, 

- pripravi pogodbe z upravičenci, 

- obravnava in potrjuje letno poročilo LAS (finančno poročilo in poročilo o delu) ter ga 

posreduje v sprejem skupščini LAS, 

- organizira aktivnosti pri izvajanju nalog LAS, 

- po potrebi ustanavlja in ukinja začasna in trajna delovna telesa, 

- obravnava Strategijo lokalnega razvoja, poda predloge za spremembe in jih da v sprejem 

Skupščini LAS, 

- obravnava Metodologijo za izbor in ocenjevanje operacij in poda predloge za spremembo le-

te ter jo da v sprejem Skupščini LAS, 
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- skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z 

veljavno zakonodajo, 

- predlaga uvedbo in višino članarine za člane LAS in jo posreduje v potrditev Skupščini LAS, 

- sprejema odločitve o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 

- obravnava poročilo o evalvaciji doseganja rezultatov/kazalnikov SLR, 

- odloča o drugih, s to pogodbo ali sklepi skupščine LAS določenih zadevah in o vseh ostalih 

vprašanjih, ki niso v pristojnosti Skupščine LAS. 

 

Predsednik LAS 

 

16. člen 

 

Predsednik Organa upravljanja LAS, ki je hkrati predsednik LAS, je pooblaščeni predstavnik LAS in 

zastopa LAS v razmerju do tretjih oseb. Za svoje delo je Predsednik LAS odgovoren Skupščini in 

Organu upravljanja LAS. Predsednik LAS podpisuje, v imenu LAS, vse pravne zavezujoče listine in 

dokumente, v času njegove odsotnosti ali zadržanosti opravlja to funkcijo podpredsednik LAS. 

Predsednika LAS voli Skupščina LAS za 2-letno mandatno obdobje in je lahko po izteku mandata 

ponovno izvoljen. 

 

17. člen 

 

Glavne naloge predsednika LAS so: 

- sklicuje in vodi seje Organa upravljanja LAS in vodi seje Skupščine LAS, 

- skrbi za izvajanje sklepov Organa upravljanja LAS in Skupščine LAS, 

- podpisuje pogodbe in druge dokumente v imenu LAS, 

- predstavlja in zastopa LAS v javnosti, 

- opravlja druge naloge v skladu s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali sklepi Skupščine in 

Organa upravljanja LAS. 

 

Podpredsednik LAS 

 

18. člen 

 

Podpredsednik LAS ima vse pristojnosti in naloge predsednika LAS, vključno z zastopanjem LAS in 

podpisovanjem pogodb in drugih dokumentov v imenu LAS, če je predsednik LAS odsoten, 

nedosegljiv, nezmožen za delo. 

 

Za svoje delo je Podpredsednik LAS odgovoren Skupščini in Organu upravljanja LAS.  

Podpredsednik LAS se izvoli za 2-letno mandatno obdobje in je lahko po izteku mandata ponovno 

izvoljen. 
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Nadzorni organ LAS 

 

19. člen 

 

Nadzorni organ LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, zlasti pa celotno gospodarsko, 

finančno in materialno poslovanje.  Nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega 

predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika ekonomskega sektorja in enega predstavnika 

zasebnega sektorja.  

Člane Nadzornega organa voli in razrešuje Skupščina LAS za mandatno dobo 2 let, po preteku katere 

je lahko ista oseba ponovno izvoljena. Nadzorni organ je za svoje delo odgovoren Skupščini LAS. Član 

Nadzornega organa ne more biti ista oseba, ki je član Organa upravljanja LAS, ali oseba, ki opravlja 

delo pri/za Vodilnega partnerja LAS. 

 

20. člen 

 

Nadzorni organ ima naslednje pristojnosti in naloge: 

- prisostvovanje na sejah Skupščine LAS, sejah Organa upravljanja ter njihovih delovnih telesih 

ter imeti na razpolago vsa gradiva, 

- obravnava in daje soglasje k predlogu letnega načrta aktivnosti, ki ga pripravi Organ 

upravljanja, 

- nadzira delo Organa upravljanja LAS, Predsednika LAS in  podpredsednika LAS in drugih 

organov LAS, 

- nadzira delo Vodilnega partnerja, 

- pripravlja poročila o svojem delu za organe LAS, 

- ob morebitnih nepravilnostih postavi časovno opredeljeno obdobje za odpravo nepravilnosti 

in po pretečenem roku preveri njihovo odpravo, 

- v primeru nadaljevanja nepravilnosti ali večjih nepravilnosti predlaga organom LAS ustrezne 

ukrepe zoper kršitelja in če je potrebno tudi razrešitev organov oz. prekinitev pogodbe, 

- druge naloge v skladu s to pogodbo ali drugimi splošnimi akti LAS. 

 

21. člen 

 

Nadzorni organ sklicuje in vodi predsednik Nadzornega organa. Seje sklicuje glede na potrebe LAS, a 

najmanj enkrat letno. Člani Nadzornega organa na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika 

Nadzornega organa in njegove namestnika, ki nadomešča predsednika Nadzornega organa v primeru 

njegove odsotnosti oz. zadržanosti. Prvo sejo Nadzornega organa skliče predsednik LAS. Nadzorni 

organ sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, vsak član ima en glas. Na sejah 

Nadzornega organa LAS se odloča z javnim glasovanjem, tajno se glasuje, če to zahteva večina na seji 

prisotnih članov. O poteku seje Nadzornega organa LAS se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči  

in zapisnikar. 

 

Vabilo na sejo Nadzornega organa se najmanj 7 dni pred sejo pošlje članom Nadzornega organa po 

pošti, skupaj z vabilom, dnevnim redom in gradivom, potrebnim za odločanje. Izjemoma se gradivo 



14 

 

lahko predstavi šele na seji Nadzornega organa, če  ga iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče 

pripraviti prej.  

 

Ocenjevalna komisija 

 

22. člen 

 

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS, ter o 

tem poroča Organu upravljanja LAS. 

Ocenjevalna komisija ima tri člane in je sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, ki morajo imeti 

strokovne reference, zlasti s področja upravljanja projektov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika 

Ocenjevalne komisije. Člane Ocenjevalne komisije imenuje Organ upravljanja LAS. 

 

Glavne naloge Ocenjevalne komisije so: 

- preveri popolnost in ustreznost prispelih vlog, kar pomeni, da se preveri, če vloga vsebuje vse 

z javnim pozivom zahtevane priloge in obrazce ter, če je prispela v predvidenem roku, 

- prijavitelje pozove na dopolnitev vloge, če je to potrebno, 

- oceni prejete vloge oz. prijave, 

- pripravi poročilo za Organ upravljanja LAS in predlog za izbor operacij. 

 

Organ upravljanja LAS lahko razreši člana ocenjevalne komisije, če ta deluje v nasprotju s to pogodbo, 

splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS, če svojega dela ne opravlja strokovno, korektno in neodvisno 

ali če ugotovi, da je prišlo do konflikta interesov. 

 

23. člen 

 

V skladu z določbami te pogodbe se lahko način sklica in odločanja ter način dela v organih LAS 

podrobneje definira v poslovniku. 

 

Predsednik Sveta LAS, člani Sveta LAS, predsednik Nadzornega organa, člani Nadzornega organa, so 

upravičeni do sejnin za udeležbo na seji organa, katerih višino potrdi Skupščina LAS. Člani 

Ocenjevalne komisije so upravičeni ali do sejnin za udeležbo na ocenjevanju ali do povračila stroškov 

opravljenih storitev. 

 

Vodilni partner LAS 

 

24. člen 

 

Vodilnega partnerja, izmed članov LAS, izbere Organ upravljanja, potrdi pa Skupščina LAS, z 

namenom zastopanja LAS v upravnih in finančnih zadevah ter  zagotavljanja strokovne in 

administrativne podpore delovanju LAS. 

 

Naloge Vodilnega partnerja LAS so: 

- zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, 
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- upravlja transakcijski račun LAS, 

- pripravlja promocijska gradiva s katerimi predstavlja SLR in spodbuja lokalno prebivalstvo k 

sodelovanju, 

- izvaja animacijo, izobraževanje in usposabljanje prebivalcev LAS, 

- zagotavlja vse potrebne informacije zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, 

- organizira delovanje LAS,  

- sodeluje pri pripravi SLR, 

- opravlja nadzor nad izvedbo SLR, 

- zbira projektne ideje, ki jih predlagajo člani LAS, 

- pripravlja in vodi projekte ter opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, 

- pripravlja vloge in jih odda organu v končno potrditev, 

- pripravlja zahtevke za povračila stroškov in ugotavlja upravičenost le-teh, 

- nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti 

potrebujejo za svoje delovanje, 

- opravlja druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in Vodilnim partnerjem LAS. 

 

Obseg nalog in finančno ovrednotenje Vodilnega partnerja LAS se podrobneje določi v pogodbi, ki jo 

podpišeta izbrani Vodilni partner LAS in v imenu LAS Predsednik LAS. 

Vodilni partner LAS mora biti kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS in imeti izkušnje z 

upravljanjem razvojnih programov ter javnih sredstev. Zagotoviti mora operativno delovanje. Za 

nakazilo finančnih sredstev iz naslova Uredbe CLLD mora za LAS zagotoviti ločen transakcijski račun. 

Vzpostavljen mora imeti ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije 

opravljene v okviru transakcijskega računa. Zagotoviti mora preglednost svojega delovanja in 

zagotoviti sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev ter s svojim delovanjem 

preprečevati konflikt interesov. 

 

Javnost dela 

 

25. člen 

 

Delo LAS in njenih organov je javno ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti 

LAS in ob varovanju interesov LAS in članov LAS. 

 

Vodilni partner LAS obvešča člane LAS o svojem delu preko elektronske pošte in običajne pošte, 

preko sredstev javnega obveščanja in preko spletne strani LAS. LAS obvešča širšo javnost o svojem 

delu tako, da organizira posvete, okrogle mize, tiskovne konference in na seje Skupščine LAS vabi 

predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij in civilne družbe ter predstavnike sredstev 

javnega obveščanja. 

 

Javnost delovanja LAS se zagotavlja tudi z omogočanjem prisotnosti opazovalcev na sejah organov 

LAS. Kot opazovalci lahko na sejah organov LAS sodelujejo: 

- predstavniki Koordinacijskega odbora CLLD, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstva za 
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gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko 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. 

 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren Predsednik LAS. Predsednik LAS lahko za stike z javnostjo 

pooblasti Vodilnega partnerja LAS, ki v tem primeru odgovarja za resničnost in pravilnost javnosti 

posredovanih podatkov. 

 

 Financiranje LAS 

 

26. člen 

 

LAS pridobiva sredstva: 

- iz evropskih sredstev (sredstva CLLD), 

- iz državnega proračuna, 

- iz proračunov lokalnih skupnosti, 

- s kandidiranjem na javnih razpisih na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni, 

- s prispevki članov in drugih partnerjev pri skupnih projektih, 

- s članarino, 

- s prispevki sponzorjev, donatorjev in zasebnih sredstev, 

- iz drugih virov v skladu z zakonom. 

 

Sredstva bodo namenjena: 

- izvajanju SLR, 

- spodbujanju sodelovanja med LAS-i, 

- vodenju LAS, 

- pridobivanju strokovnih znanj, 

- animaciji območja LAS, 

- za izvajanje drugih aktivnosti v skladu s sprejetimi sklepi organov LAS. 

 

Upravljanje s sredstvi mora temeljiti na spoštovanju namenske rabe sredstev, učinkovitosti in 

zakonitosti poslovanja. 

 

Trajanje pogodbe 

 

27. člen 

 

LAS se s to pogodbo ustanavlja za nedoločen čas.  

 

 

 



17 

 

 Končne določbe 

 

28. člen 

 

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

 

29. 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 Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah. 

 

30. člen 

 

Ustanovna pogodba je napisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka občina 

podpisnica Pogodbe po en originalen izvod, dva izvoda pa ostaneta v arhivu LAS. Vse ostale 

pogodbene stranke dobijo kopijo podpisane Pogodbe, v izvirnike pa lahko kadarkoli pogledajo. 

 

31. člen 

 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pogodbenih 

strank. 

 

 

Kraj in datum: Podčetrtek, 29. september 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     _____________________ 

 

 

Kulturno društvo Pristava pri Mestinju, ki ga zastopa  

Dragica Gobec, predsednica društva     _____________________ 
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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      _____________________ 

Davor Pezderšek, predsednik društva       

 

Zavod Veternik, ki ga zastopa  

Karel Lipič, predsednik zavoda      _____________________ 

 

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

 

 


