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ZAPISNIK

2.

redne seje Upravnega odbora Lokalne akcfske skupine >Barje z
zaledjem<, ki je potekala v torek, 7 . 3. 2017 , ob 17.00. uri v Veliki sejni
sobi Ob6ine Horjul, Obdinski trg 1, Horjul

Prisotni: Marjetka Oblak (Hosta delavnice s.p.), Metod Ropret (Obeina Brezovica), Franc
Setnikar (Obdina Dobrova - Polhov Gradec), Miran Stanovnak (Ob6ina Log-Dragomer, Janko
Skodlar (Obdina Vrhnika), dr. Mati.ja Kovadid, Alenka Kova6i6 (Kulturno druStvo Rakitna).
Ostali: Andrej Klemenc (Obdina Borovnica), Andrej Udov6 (CERPOK), Helena euk (Las
Barje z zaledjem), Mateja Saksida (LAS Baoe z zaledjem)
V uvodnem delu je predsednik LAS Barje z zaledjem Miran Stanovnik pozdravil na\rzoae in
predlagal, da dnevni red, ki so ga dlani UO prejeli kot gradivo dopolnijo s to6ko - Potrditev
zapisnikov l.redne seje UO in 1 . dopisne seje UO.
Dopolnjen dnevni red

1.

Potrditev zapisnikov 1 .redne seie Upravnega odbora in 1. dopisne seje Upravnega
odbora

2.

Sprejem letnega porodila o delu in finandnega porodila LAS za leto 2016

3.

Sprejem letnega na6rta aktivnosti LAS za leto 2017 in sprejem soglasja Nadzornega
odbora

4.
5.

Sprelem splo5nega akta LAS glede izvedbe javnih pozivov
lmenovanje dlanov in nadomestnih alanov Ocenjevalne komisije

Potrditev dopolnjenega dnevnega reda
GLASOVANJE
Navzodih: 7
ZA:. 7

Dopolnjen dnevni red je bil soglasno sprejet

ADI Potrditev zapisnikov 1. redne seje Upraynega odbora in

1. dopisne seje

Upravnega odbora
GLASOVANJE
Navzodih: 7

ZA: 7
Upravni odbor je soglasno sprejel zapisnik '1. redne seje UO in zapisnik '1. dopisne
seje UO.
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AD2 Sprejem letnega porodila o delu in finananega porodila LAS za leto 2016
Predstavnik Zavoda CERPOK (upravljavca LAS), Andrej Udov6 ie predstavil letno poroailo o
delu in finandno porodilo LAS za leto 2016.
GLASOVANJE
Navzodih: 7

ZA: 7
Upravni odbor LAS je soglasno sprejel letno porodilo o delu in finandno porodilo LAS
za leto 2016.
AD3 Sprejem letnega nadrta aktivnosti LAS za leto 2017 in sprejem soglasja
Nadzornega odbora
Predstavnik Zavoda CERPOK (upravljavca LAS), Andrej Udovd je predstavil predlog letnega
naarta aktivnosti LAS za leto 2017. lzpostavil je problematiko izplalll za projekte sodelovanja
LAS, zato je predlagal, da dokler se ta problematika s pristo.inimi organi ne razresi bo LAS
podakal s prijavo in izva.janjem projektov sodelovanja LAS. V prihodnje se nameravajo
izvajati projekti sodelovanja LAS, saj je bilo Ze nekal pobud, vendar bodo ptvi ruzpis za
projekte sodelovanla za,adi navedenega razloga izpustili. Upravni odbor LAS se ie seznanil z

lelnim na6rtom aktivnosti za lelo 2017 in s strani Nadzornega odbora sprejel soglasje k
letnemu na6rtu aktivnosti v letu 2017.
GLASOVANJE
Navzodih: 7

ZA: 7
Upravni odbor LAS je soglasno sprejel letni naart aktivnosti za lelo 2017

AD4 Sprejem sploSnega akta LAS glede izvedbe javnih pozivov
Predstavnica LAS Helena duk je predstavila Splosni aK LAS glede izvedbe javnih pozivov.
Opozorila je na dve napaki, ki sta v dokumentu in predlagala, da Upravni odbor obravnava
dokument s popravljenimi napakami.
GLASOVANJE

Navzodih:7

ZA: 7
Upravni odbor LAS je soglasno sprejel Splo3ni akt LAS glede izvedbe javnih pozivov z
dvema popravkoma.

Jrroorrr

nuYon
Pootrtrlr

\r^

E

$.
-

t

/nt\

LAS
BAR]E

Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, www.lasbarje.si, info@lasbaqe.si

ADs lmenovanje dlanov in nadomestnih dlanov Ocenjevalne komisue
Predstavnik Zavoda CERPOK Andrei Udov6 in predstavnica LAS Helena Cuk sta na kratko
predstavila predlog dlanov ocenjevalne komisije, in sicer 5 6lanov ( mag. Tomaz Cunder,
dr. Bostjan Ferk, prof. dr. lrma Potodnik Slavid, dr. Barbara Lampia in dr. Vesna Miliai6) in 2
nadomestna 6lana (prof. dr. Luka Juvandid in mag. Roman Medved).
GLASOVANJE
Navzodih: 7

ZA:7
Upravni odbor LAS je soglasno potrdil ilane ocenjevalne komisije.
Seja se je zakljudila ob 18.00 uri.

Zapisala: Mateja Saksida
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