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PREDLOG ZA PLAČILO ČLANOM ORGANOV ZA NJIHOVO DELO V ORGANOH LAS 

 

 

Član  ocenjevalne komisije, mag. David Kranjc, je podal predlog za spremembo SLR in ostalih 

ustanovnih dokumentov v delu, ki se nanaša na plačilo članom organov LAS za njihovo udeležbo na 

sejah oz. za plačilo ocenjevanja projektov. 

Upravni odbor je o predlogu za spremembo tega določila zavzel stališče, da se navedena pobuda ne 

upošteva, saj po sedaj veljavnih ustanovnih dokumentih člani organov nimajo pravice do plačila za 

udeležbo na sejah. 

Ker je predlagatelj predlagal, da naj o njegovi pobudi razpravlja skupščina, dajemo skupščini v 

razpravo pobudo in sicer citat predloga: 
 
»Spoštovani, 
imam predlog dopolnitve k dnevnemu redu. Doda naj se točka o spremembi ustanovitvenega akta 
(Pogodbe o ustanovitve lokalne akcijske skupine LAS Drava), in sicer; 26. člen, 33. člen, 39. člen, ki 
onemogočata plačilo sejnin in drugih stroškov vsem članom. 
 
Ni namreč moč pričakovati, da bomo člani opravljali svoje odgovorne naloge zastonj, ob tem pa imeli v 
zvezi z našimi nalogami stroške (vsaj prevozne stroške).  Menim, da je razlog za slabo aktivnost in 
resnost nekaterih članov v veliki meri pogojena z popolno degradacijo našega odgovornega dela. Tud i 
ob popolnitvi, članov, ki so odstopili ali še morebiti bodo, bomo naleteli na enake težave. 
 
Ob ustanovitvi LAS Drava je del sredstev rezerviranih za samo delovanje LAS-a, torej za delo članov. 
Poudarjam, da LAS ni neprofitna organizacija oziroma društvo, ki opravlja nepridobitno dejavnost, 
ampak  je pogodbeno partnerstvo, ki deluje  kakor npr. Agencija za kmetijske trge. Tako kot so za 
svoje delo nagrajeni občinski svetniki, moramo biti za naše delo nagrajeni tudi člani. 
  
Predlog:  

1. Za udeležbo na seji organa LAS-a prejme vabljeni član sejnino v znesku 70% 
povprečne sejnine za člane občinskega sveta občin Lovrenc, Selnice ob Dravi in Ruš. 

2. Za vsak ocenjeni projekt prejme član ocenjevalne komisije nagrado v znesku 70% 
povprečne sejnine za člane občinskega sveta občin Lovrenc, Selnice ob Dravi in Ruš. 
  
V zvezi s to problematiko sva se z g. Dragomiro Zelenik že pogovarjala in mi  je 
zagotovila, da bo skupščina to problematiko obravnavala. 
  
S spoštovanjem! 
 
 mag. David Kranjc« 

 
Upravni odbor predlaga skupščini, da zavzame stališče glede podanega predloga. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Dragomira Zelenik 


