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Zavodza varstvokulturnededi5cine
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ki ga zastopa:BorisVicic,
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dne21.1.2016
sledeco:
sklepajo
LOKALNOZASEBNEGA
POGODBO
O USTANOVITVI
PARTNERSTVA
LAS BARJEZ ZALEDJEM
DOLOEBE
SPLOSNE
1. (uvodneugotovitve)
priznavajo:
uvodomaugotavljajo
in si vzajemno
te pogodbe
1.1. Stranke
- da imajo skupen interespo zdruZevanju
z namenomspodbujanjacelovitegain
razvojalokalnihobmocijpo pristopu>odspodajnavzgor(in s ciljem
uravnoteZenega
spodbujanja socialnega vkljucevanja,boja proti revicini in diskriminaciji,
zmanjSevanjaregionalnihrazvojnihrazlik in gospodarskegarazvoja lokalnega
obmodja,
- da je njihovciljtudi prispevati
k ohranjanju
narave,varstvuokolja,kulturnidedi5cini,
kulturni
krajiniin njenimelementom,
- da s to pogodboustanavljajo
Lokalnoakcijskoskupino(v nadaljevanju
LAS)v smislu
javnihin zasebnihsubjektov,kot ga opredeljuje
partnerstva
pogodbenega
Uredbao
izvajanjulokalnegarazvoja,ki ga vodi skupnost,v programskemobdobju2014-2020
(Uradnilist RS 5t. 41115),
ki bo pripraviloin izvajaloStrategijolokalnegarazvojana
obmodjih obiine Brezovica, Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul;LogobmodjeLAS)v programskem
obdobju2015Dragomerin Vrhnika(v nadaljevanju
2020,
- da gre to pogodbohkratiStetikot druZbenopogodbos katerose LAS ustanavlja
kot
zakonik(Uradnilist RS, 5t. 97/07- uradno
Obligacijski
druZba,kot jo opredeljuje
pre6i5cenobesedilo)in ki ni pravna oseba (nima svoje davcne Stevilkein
racunvodilnegapartnerja,odprtega
raduna.Uporabljatransakcijski
transakcijskega
LASBarjez zaledjem)in
zaizvalanjefinancnihtransakcij
- da namenustanovitve
LAS ni ustvarjanje
ali delitevdobicka,temvedse morebitni
preseZki
prihodkovnad odhodkiLASporabijoizkljucnozaizvajanjedejavnostiLAS.
1.2. Za delovanjeLAS po tej pogodbise uporabljaUredbao izvajanjulokalnegarazvola,
ki ga vodi skupnost,v programskemobdobju 2014-2020in drugi predpisi,ki
zavezujelo
LAS.V kolikorje ta pogodbav kakinemdelu v nasprotjus temi predpisi
predpisa,se v tem delu neposredno
uporabljajo
ali ce to postanezaradispremembe
predpisi.
2. (imein poslovninaslovLAS)
2.1. LASposlujezimenom:LASBarjezzaledjem
jezikuje: Ljubljana
moorsandhinterland
2.2. lmeLASv angle6kem
partnerja,
ki se ga izberev
naslovuvodilnega
2.3. PoslovninaslovLASje na poslovnem
skladus to pogodbo.

il.

clArusrvov LAS

elanstvo v LAS Barje z zaledjem temelji na prostovoljnempristopu,svobodnem izstopu in
enakopravnem sodelovanju in upravljanju dlanov. Vkljuditev v LAS Barje z zaledjem
predpostavljaodgovornoin aktivnodelovanjev prid celostnemuin trajnemu razvojuobmocja.
3. (pogoji za dlanstvo)
3.1. elani LAS so podpisnikitepogodbein osebe,ki naknadnopristopijoktej pogodbi.
3.2. elani LAS so lahko:
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- polnoletna
fizidnaoseba,ki imastalnobivali5de
na obmocjuLAS,
- pravnaoseba,ki imasedeZ,registrirano
podruZnico,
izpostavo,
organizacijsko
enoto
oziromaposlovnoenotona obmodjuLAS,
- pravnaosebajavnegaprava,ki delujena obmodjuLASali
- pravnaosebezasebnega
pravav javneminteresu,
kidelujena obmo6juLAS,
- nevladne
organizacije,
ki delujejona obmocjuLAS.
pristopak pogodbi)
4. (postopekv6lanitveoziromanaknadnega
4.1. Oseba,ki Zeli naknadnopristopitik tej pogodbi,posredujevodilnemupartnerju
pristopnoizjavov kateriizjavi,da pristopak tej pogodbiin da sprejemapravicein
pogojev.Oseba,ki
obveznosti
clanovLAS,ter izjavipredlo|idokazilao izpolnjevanju
Zeli naknadno pristopitik tej pogodbi, postane cJgnicaoziroma dlan LAS (v
pogojeza pristop.
nadaljevanju
clan),ko Upravniodbors sklepompotrdi,da izpolnjuje
da s potrditvijo
Upravnega
odbora,oseba,ki izpolnjuje
4.2. Strankete pogodbese strinjajo,
pogojeza pristopk tej pogodbi,pridobipoloZajstrankete pogodbe,kije enakopraven
ostalimclanomLAS.
5. (pravicein obveznosticlanovLAS)
5.1. elaniLASso enakopravni.
pravice:
5.2. elaniLASimajonaslednje
- v o l i tiin b i t i v o l j e n iovr g a n eL A S ,
- glasovati
na SkupScini,
- predlagati
zadevev obravnavo
organomLAS,
- datipobudoalivpra5anje
v zveziz delomin poslovanjem
LASin dobitiodgovor,
- sodelovati
pri pripravi,spreminjanju
in izvajanju
Strategijo
lokalnegarazvoja,
- uresnidevati
svojeinteresepovezanes ciljiLASin
- bitiseznanjen
z informacijami
LAS.
o deluin poslovanjem
obveznosti:
5.3. ClaniLASimajonaslednje
- spo5tovatito
pogodbe,
drugesploSne
akteLASin sklepeorganovLAS,
- skladnos svojimizmo2nostmi
pogojeza delovanjeLASin za
zagotavljati
materialne
Strategijelokalnegarazvoja;Prispevekclanov je lahko v obliki
uresnidevanje
frnancnih
sredstev,materialaali dela(storitve);
- obvestitiLASo spremembi
podatkov,
svojihkontaktnih
- odgovarjatizasvojeobveznosti
v okviruLAS,ki so nastalepo dnevu,ko so postali
dlaniLAS.
- posredovati
ki so potrebnezaizvalanjeskupnodogovorjenih
nalog,
LAS informacije,
- vzdrZati
interesomLASali
ali bi lahkoSkodovala
se dejanj,ki bi kakorkoliSkodovala
njenihclanovin
- varovatiugledLAS.
clanstva)
6. (prenehanje
preneha:
v
LAS
6.1. elanstvo
- z izstopomdlana,de ta vodilnemupartnerjuposredujepisnoilavo o izstopuiz LAS
z odpovednim
rokomtrehmesecev,
- z izkljucitvijona podlagisklepa Skup5cine,ce clan kljub pisnemuopominuin
dodatnemroku ne izpolnisvojihobveznostido LAS ali 6e grobo krii dolocilate
pogodbe,drugih sploSnihaktov LAS ali sklepov organov LAS ali be zaradi
njegovegaravnanjaali opustitvenastaneali bi lahkonastalaLASali njenimclanom
5koda,
materialna
- s smrtjoali prenehanjem
dlana.
v organihLASz dnem,ko
6.2. elan, ki podaizstopnoizjavo,nimavec praviceglasovanja
vodilnipartnerprejmenjegovoi4avoo izstopu.
moradlanimetimoZnostzagovora.
sklepao izkljucitvi
6.3. Predsprejetjem
do LAS,nastale
6.4. 0e osebaprenehabitidlanLAS,s tem ne prenehajonjeneobveznosti
v casuko je bilaclan LAS.
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6.5. S prenehanjemdlanstvav LAS osebi prenehatudi polo2ajstrankete pogodbein
LAS.
te pogodbein brezprenehanja
poloZaj
LASbrezspremembe
druZbenika
III.

ORGANILAS

7. (organiLAS)
7.1. OrganiLASso:
- Skup6dina,
- Upravniodbor,
- Predsednica
(v nadaljevanju
Predsednik),
oziromaPredsednik
- Podpredsedni
(v
Podpredsednik),
k nadaljevanju
ca oziromaPodpredsedni
- Nadzorni
odborin
- Ocenjevalna
komisija.
organiLAS lahkoodlocajo,de je prisotnihvec
7.2. V kolikorni dolocenodrugade,kolektivni
pa
z navadnovedinoprisotnihclanov.
kot polovicadlanovorgana,odloditve sprejemajo
je
javno,
razence organsam ne dolocidrugace.
organihLAS
na kolektivnih
T.3. Glasovanje
praviciali
kadarse odlodao poloZaju,
organaLASne moreglasovati
7.4. Clankolektivnega
je
organu,
ali
za zaslopanjev tem
tega clanaali osebe,ki ga pooblastila
obveznosti
se
ne
priSlo
Ta
tocka
interesov.
do navzkri2ja
kako drugade
kadarbi z glasovanjem
na volitvah.
na glasovanje
nanaSa
7.5. Seje kolektivnihorganov LAS se lahko izvedejos srecanjemclanov v 2ivo ali
ob smiselniuporabipravil,ki
tehnologij
z uporabokomunikacijskih
koresponden6no
v 2ivo.
veljajoza sejos sredanjem
zastopnik
ali
7.6. Clana,ki je pravnaoseba,na sejahorganovLASzastopanjegovzakoniti
predloZeno
pisno
organu
in
morabiti
oseba.Pooblastilo
drugaod njegapoobla5dena
LASna samiseji.
clanov Upravnegaodbora, Ocenjevalne
T.7. Mandat Predsednika,Podpredsednika,
je
komisijein Nadzornegaodbora sedemlet, po potekukaterihje lahko ista oseba
Podpredsednika,
na to mesto.MandatPredsednika,
ponovnaizvoljena
ali imenovana
preneha,
ali
ce ta oseba pravnaoseba,
odbora
odborain Nadzornega
6lanaUpravnega
preneha
bitidlanLAS'
v teh organih,
za zastopanje
kijo pooblastila
odbora,
7.8. Ce predcasnoprenehamandatclanu Upravnegaodboraali Nadzornega
prej5njega
6lana.
obdobja
mandatnega
izvolinovegaclanaza preostanek
Skup$dina
8. (SkupScina)
je najviSji
vsiclani.
organLASinjo sestavljajo
8.1. Skup5cina
8.2. Skupicinosklice Upravniodbor glede na potrebeLAS, najmanjpa enkratletno.
Upravniodbor sklideSkup5cinona pisno zahtevoene tretjineclanov,vodilnega
partnerjaali Nadzornegaodbora.Zahtevaza sklic mora vsebovativzrokeza sklicin
na nacin,
predlogsklepov.0e Upravniodborna podlagizahtevene sklideSkup5dine
vodilni
6lani,
sklicejo
da ta zasedav 30 dneh od prejemazahteve,lahkoSkup56ino
lahko
odloca
TakosklicanaSkup5cina
partnerali Nadzorni
odbor,ki so skliczahtevali.
samoo zadevah,za katereje bilasklicana.
se poSljeclanomLASnajmanjsedemdni predsejona elektronski
8.3. Vabilona Skup5cino
LAS.Skupajz vabilomse po5ljetudidnevniredin gradiva,
naslov,kotso ga ti sporocili
ce ga iz
Selena Skup5cini,
se gradivolahkopredstavi
potrebna
lzjemoma
za odlocanje.
prej.
razlogovni mogodepripraviti
objektivnih
tuditri dni pred
in gradivapo5ljejo
8.4. Ne gledena tocko8.3.se lahkovabilona skup5cino
sejo, kadar mora SkupSdinazaradi interesovLAS hitro odlociti.Tako sklicana
za katereje bilasklicana.
lahkoodlocasamoo zadevah,
Skup5cina
8.5. Skup$finovodi Predsednik,ki lahkoza potrebevodenjaseje dolocidodatneosebe
itd').
(npr.za Stetjeglasov,za pripravozapisnika,
ne moreodlocati,ker ni prisotnihvsaj polovicadlanov,se seja odloliza
8.6. Ce Skup$6ina
lahkoodloca,de je prisotnavsajtretjinaclanov,
30 minut,po potekukaterihSkupSdina
clanov'
pa sprejemajo
z navadnoveiino prisotnih
odloditve
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imanaslednje
nalogein pristojnosti:
8.7. Skup56ina
- na predlogUpravnega
odborapotrdiletnoporodilo
o deluin finandnoporociloLAS,
- na predlogUpravnega
odborapotrdiletninadrtaktivnosti,
- sprejemasplo5neakteLAS,cezalo ni pristojen
drugorgan,
- sodelujepri pripraviStrategijelokalnegarazvojain jo potrdina predlogUpravnega
odbora,
- na predlogUpravnega
odborapotrdispremembe
Strategije
lokalnegarazvoja,
- izmedclanovLAS izvoliPredsednika,
Podpredsednika
ter dlaneUpravnega
odbora
in Nazornega
odbora,
- razre5iPredsednika,
Podpredsednika,
dlane Upravnegaodborain Nadzornega
odbora,6e ti delujejov nasprotjus to pogodbo,splo5nimiakti LAS,sklepiorganov
LASaliv nasprotju
z nameniin interesi
LAS,
- razre5iclanaUpravnegaodbora,ce se ta v obdobjuenegaleta ne udeleZived kot
polovicesej Upravnega
odbora,
- dokondnoodlocao izkljucitvi
clanaiz LAS,
- na predlogUpravnega
partnerja,
odborapotrdivodilnega
- dajeUpravnemu
odboruin Predsedniku
navodila
za delo,
- dokoncno
odlodao pritoZbah
zopersklepedrugihorganov,
kijih prizadeti
lahkovloZi
bi lahkoizvedelzaskleporgana,
v 15 dnehod karje izvedelali
- odlocao drugihzadevah,dolocenih
s to pogodbo,drugimisploSnimi
akti LAS ali
predpisi,
zadevahza LAS.
in o najpomembnej5ih
9. (Upravniodbor)
organLAS,ki ga
ter najvi5jiizvr5ilni
9.1. Upravniodborje organodlocanjain upravljanja
sestavljajo:
- Stirjepredstavnikijavnega
javnihzavodov,
javnih
(obdin,krajevnih
sektorja
skupnosti,
javnihskladovalidrugihosebjavnegaprava),
agencij,
- dva predstavnika
gospodarskega
sektorja(gospodarskih
druZb,oseb,ki samostojno
trZnodejavnost,ali drugihpravnihoseb
opravljajodejavnost,kmetov,ki opravljajo
prava,ustanovljenih
za ustvarjanje
alidelitevdobi6ka),
zasebnega
- trije predstavniki
zasebnegasektorja(druStev,
zasebnihzavodov,ustanovin drugih
oziromapravnihosebzasebnegaprava,ki nisoustanovljene
nevladnihorganizacije
za nameneustvarjanja
ali delitvedobicka,kmetov,ki ne opravljajodejavnostina
trgu,in posameznikov).
gledena potrebeLAS. Predsednik
skliceUpravni
9.2. UpravniodborsklicePredsednik
odbor na pisnozahtevoene tretjineclanovUpravnegaodboraali vodilnegapartnerja.
Zahtevamora vsebovativzrokeza sklic in predlogsklepov.ee predsednikna podlagi
odborana nadin,da ta zasedav 15 dneh od prejema
zahtevene sklideUpravnega
odboraali vodilnipartner,ki so
zahteve,lahkoUpravniodborsklidejoclaniUpravnega
skliczahtevali.Tako sklicanUpravniobor lahkoodlocasamo o zadevah,za katereje
sklican.
9.3. Vabilo na sejo Upravnegaodbora se po5ljeclanom Upravnegaodbora najmanj
naslov,kot so ga ti sporociliLAS.Skupajz vabilomse
sedemdni predsejona elektronski
po5ljetudi dnevnired in gradiva,potrebnaza odlocanje.lzjemomase gradivolahko
predstaviSelena seji Upravnegaodbora,de ga iz objektivnihrazlogovni bilo mogoce
pripraviti
prej.
odborapo5ljejo
tuditri dni
9.4. Ne gledena todko9.3.se lahkovabilona sejoUpravnega
pred sejo, kadarmora UpravniodborzaradiinteresovLAS hitroodlociti.Tako sklicana
za katereje bilasklicana.
odboralahkoodlodasamoo zadevah,
sejaUpravnega
odborvodiPredsednik.
9.5. Upravni
nalogein pristojnosti:
odborimanaslednje
9.6. Upravni
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- skrbi za u6inkovitodelovanjeLAS, njeno pladilnosposobnostin usklajenost
postopkov LAS z veljavno zakonodajo,kar zlema tudi ugotavljanjein
preprecevanje
tveganj,ki ogroZajo
delovanjeLAS,
- dajePredsedniku
navodila
za delovanje,
- sklicujeSkup5dino
in skrbizaizvajanjenjenihsklepov,
- se gledesvojihodloditvah
posvetuje
z zainteresiranimi
6laniLAS,
- sprejmepredlogStrategijelokalnegarazvojater njene spremembein jih da v
potrditev
Skup5cini,
- sprejmeletnoporo6iloo deluin finandnoporociloLAS,ki ju pripravivodilnipartner,
in ju da v potrditevSkupSdini,
- sprejmeletninacrtaktivnosti
LASin ga po prejemusoglasjaNadzornega
odborada
v potrditevSkupicini,
- sprejmeodlocitve,potrebneza izvajanjeStrategijelokalnegarazvoja,kar zajema
tudivzpostavitev
sistemanjenegaspremljanja
in vrednotenja,
- sprejmesplo5niakt LAS v kateremopredelinacin izvedbejavnih pozivovLAS,
pregleden,neodvisenin odprt nacinizbirepredlogovprojektovza financiranje
in
nepristranska
merilaza izborprojektov,
in ga da v potrditev
Skup5cini,
- imenujeclanein nadomestne
claneOcenjevalne
komisije,ki pregleduje
in ocenjuje
projektnepredlogeoddanenajavnepoziveLAS
- na podlagiporocilaOcenjevalne
komisijeodlocio predloguprejemnikov
in o tem
porocaSkup5cini,
- izvalaevalvacijo
rezultatov
izbranihprojektov
za financiranje,
- predlaga
projekte,
kijih lahkoizvajaLAS,
- izmedclanovLASizberevodilnega
partnerja
in da izborv potrditev
Skup5cini,
- dolocibesedilo
pogodbe
z vodilnimpartnerjem,
- odlodao izkljuditvi
dlanaLAS,
- opravljadruge naloge,dolodenes to pogodbo,drugimisplo5nimiakti LAS ali
predpisi,
in naloge,ki mujih naloZiSkup5cina.
delovneskupinekot nacinedela.
9.7. Upravniodborlahkoza izvedbosvojihnalogoblikuje
Skup5cini.
9.8. Za svojedeloje Upravniodborodgovoren
10.(Predsednik)
je zastopnik
predsednik
LASin po svojifunkciji
10.1.Predsednik
Upravnega
odbora.
imaslededenalogein pristojnosti:
10.2.Predsednik
- samostojno
predstavlja
in neomejeno
in zastopaLAS,
- podpisuje
in listinev imenuLAS,
dokumente
- sklicujein vodisejeUpravnega
odboraLAS,
- skrbizaizvai1anje
sklepovUpravnega
odbora,
- vodisejeSkup5dine
LAS,
- opravljadruge naloge,dolocenes to pogodbo,drugimisploSnimi
akti LAS ali
predpisi,
in naloge,ki mujih naloZiUpravni
odborali Skup5cina.
v skladuz navodili
10.3.Predsednik
svojedeloopravlja
Skup5cine
in Upravnega
odbora.
LASodgovoren
Skup5dini
in Upravnemu
10.4.2asvojedeloje Predsednik
odboru.
1 1 .( P o d p r e d s e d n i k )
opravljanalogePredsednika
in ima vse njegovepristojnosti
11.1.Podpredsednik
v primeru,
predcasno
odsoten,nedosegljiv,
nezmolenza delo,ce Predsedniku
ce je Predsednik
prenehamandatali 6e ga Predsednikpooblastiza opravljanjesvojih pristojnosti
ali
nalog.
ni clanUpravnega
odbora.
ll.2.Podpredsednik
odgovorenSkup5cini,Upravnemuodboru in
11.3.Za svoje delo je Podpredsednik
Predsedniku.
12.( Nadzorniodbor)
je nadzorniorgan
LAS,kiga sestavljajo
trijeclani,in sicer:
Nadzorniodbor
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- en predstavnik
javnegasektorja
- en predstavnik
gospodarskega
sektorja
- en predstavnik
zasebnega
sektorja
QJ. e. ,niNadzornega
odborana prvisejiizmedsebeizvolijopredsednika.
Q.2.elan Nadzornega
odborane moreOltietanUpravnega
bOOor"ali Ocenjevalne
komisije,
oseba,ki opravljafinancno-racunovodske
posleza LAS, oseba,ki opravljadelo pri
partnerju
vodilnem
alidrugaoseba,ce bi prislodo navzkrizja
interesov.
12.3.Nadzorniodbor skli6e predsednikNadzornegaodbora, glede na potrebeLAS.
PredsednikNadzornegaodborasklideNadzorniodbor na pisnozahtevoene tretjine
clanovNadzornega
odbora,Upravnegaodboraali vodilnegapartnerja.Zahtevamora
vsebovativzrokeza sklic in predlogsklepov.0e predsednikNadzornega
odborana
podlagizahtevene skliceNadzornega
odborana nacin,da ta zasedav 15 dnehod
prejemazahteve,lahko Nadzorniodborsklicejoclani Nadzornega
odbora,Upravni
odborali vodilnipartner,ki so skliczahtevali.
TakosklicanNadzorni
oborlahkoodlo6a
samoo zadevah,za katereje sklican.
12.4.Vabilona sejo Nadzornegaodborase po5ljeclanom Nadzornegaodboranajmanj
sedemdni predsejo na elektronski
naslov,kot so ga ti sporociliLAS.Skupajz vabilom
se po5ljetudidnevnired in gradiva,potrebnaza odlodanje.
lzjemoma,se gradivolahko
predstavina seji Nadzornegaodbora,kadar ga iz objektivnihrazlogovni mogode
pripraviti
prej.
12.5.Nadzorni
odborvodipredsednik.
12.6.Nadzorni
odborimaslededenalogein pristojnosti:
- izmedsvojihclanovizvolipredsednika
Nadzornega
odbora,
- nadzirafinandnoin materialno
poslovanje
LAS,
- nadziradeloPredsednika,
Podpredsednika
in Upravnega
odbora,
- nadziradelovodilnegapartnerja,
- nadziragospodarnost
poslovanja
LAS,
- na zahtevo Predsednikaali Upravnegaodbora poda oceno o pravilnostiali
gospodarnosti
posameznega
poslaLASalidelovanja
partnerja,
vodilnega
- najmanjenkratletnoo svojemdeluporocaSkup5cini,
- predsprejemomletnegaporocilao deluin finandnega
porodilaLAS,podaSkup$cini
svojemnenjeo obehporodilih,
- dajeUpravnemu
odborusoglasjek letnemunacrtuaktivnosti
LAS,
- opravljadruge naloge,dolocenes to pogodbo,drugimisplo5nimiakti LAS ali
predpisi.
127.eh,niNadzornega
odboralahkosodelujejo
na sejahSkup5dine
in Upravnega
odbora
brezpraviceglasovanja.
12.8.Nadzorni
odborimapravicodo vpogleda
v vselistinein dokumentacijo
LAS.
1 2 . 9 . 2 as v o j ed e l oj e N a d z o r n i o d boodr g o v o r eSnk u p S c i n i .
13. (Ocenjevalna
komisija)
13.1.Ocenjevalna
popolnost
komisijapregleduje
prijavnajavnepoziveLAS,jih
in ustreznost
predlagateljev
ocenjujeter preverjazmogljivosti
projektaza njihovoizvedboin o tem za
porodilo.
Upravni
odborpripravi
13.2.Ocenjevalna
komisijaima pet clanovin dva nadomestna
clana,ki jih imenujeUpravni
odbor izmed neodvisnihstrokovnjakov
s podrocjarazvoja_
podeZelja,regionalnega
razvoia,strate5kega
in projektnega
nadrtovanja
in podobno.e lan Ocenjevalne
komisije
ne morebiticlanUpravnega
odboraali Nadzornega
odbora.
13.3.elani Ocenjevalne
komisijena prviseji izmedsebe izvolijopredsednika.
Upravniobor
lahkorazre5iclana Ocenjevalne
komisije,ce ta kr5ito pogodbo,drugesplo5neakte
LAS,predpiseali sklepeorganovLAS,ce delujenestrokovno,
ce ne delujeneodvisno
ali6e delujev nasprotju
z nameniin interesi
LAS.
13.4.Clan ocenjevalnekomisijese izloci iz pregledovanja
in ocenjevanjaprijav na javni
pozivein ga nadomestinadomestni
dlan,kadarje zasebnoali poslovnopovezans
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v projektu,ali kadarbi iz drugih
pr|aviteljemna javni razpisali njegovimpartnerjem
interesov.
razlogovnastalonavzktiilJe
ocenjevalne
komisijesklicujevodilnipartner,vodi pa jih predsednik
13.5.Seje Ocenjevalne
komisije.
odboru.
Upravnemu
komisija
odgovorna
13.6.2asvojedeloje Ocenjevalna
14.(izdelavazapisnikov)
odborase
komisijein Nadzornega
odbora,Ocenjevalne
Upravnega
14.1.OsejahSkup5dine,
predsedujociorganu.
zakarje odgovoren
izdelazapisnik,
dnevnired,sprejete
sejezajemanajmanjdatumin krajseje,seznamprisotnih,
14.2.Zapisnik
sklepein po potrebikratekpovzetek.
vsemna sejiprisotnim
dnehpo sejiorganaposreduje
14.3. Zapisnikse v sedmihdelovnih
clanom.
IV.

VODILNIPARTNER

15. (Opredelitevvodilnegapartnerja)
zadevahin opravlja
in financnih
partnerje dlanLAS,ki zastopaLASv upravnih
15.1.Vodilni
slededenaloge:
- organizira
LAS,
LASin skrbizadokumentacijo
delovanje
- nudiorganomLAS prostorsko,
ki jo
in tehnidnopodporo,
administrativno
logisticno,
za svojedelovanje,
ti potrebujejo
- informira
claneLASo svojemdelu,
- sodelujepri pripraviStrategije
razvoiainjo promovira,
lokalnega
- izvajainformiranje,
ter drugihsubjektovin jih
animacijoin motivacijoprebivalcev
na javnihpozivihLAS,
spodbujak sodelovanju
- skrbi za krepitevlokalnihakterjevza razvoj in izvajanjeoperacij,vkljudnoz
izvajanjemstrokovnegasvetovanjain nudenja druge podpore pri pripravi,
in vodenjuprojektov,
upravljanju
- skrbiza tekodeizvajanjepostopkovizboraprojektov,kar zajematudi preverjanje
stroSkov,skladnostis Strategijolokalnegarazvolain operativnimi
upravicenosti
programt,
- predloZiizbraneprojektev potrditev
skladu,
ustreznemu
- informiraizvajalceprojektov
o njihovihpravicahin obveznostih,
- upo5tevajoc
sploineakte LAS pripravijavni pozivLAS in ga objavina spletnistrani
LAS,
- posredujevloge in zahtevke za izplalila, pri cemer pred tem preveri,da so
vsa pravilagledeoznacevanja,
upoStevana
- zagotavljavse potrebneinformacije,potrebneza omogocanjespremljanjain
lokalnegarazvoia,
Strategije
vrednotenja
- opravljanadzornadizvedboprojektovin financiranjem,
- nadzoruje
razvoja,
lokalnega
izvajanjeStrategije
- pripraviletnoporodiloo deluin financnoporodilo
LAS in ju da v sprejemUpravnemu
odboru,
- zagotavlja
radunza LASin ga upravlja,
locentransakcijski
predalza prejem
- zagotavljasprejempoSteza LAS in zagotavljavarenelektronski
potrdilo
za
oddalovlog in
po5te
elektronsko
in
kvalificirano
za
LAS
elektronske
zahtevkov.
javnipoziviLAS,
- zagotavlja
in upravljaspletnostranLAS,na katerise objavljajo
- zagotavljalocen racunovodski
kode za vse
racunovodske
ustrezne
sistem ali
LAS,
raduna
za
v okvirutransakcijskega
opravljene
transakc'rje,
- zagotavljapreglednostsvojegadelovanjaza LAS ter sledljivostin nadzornad
zakonitoporabojavnihsredstev,
- zagotavlja
javnostidelovanjaLASin opravljadejavnosti
stikovz javnostjo,
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- opravljadruge naloge,dolo6nev tej pogodbi,drugihsplo5nihaktih LAS ali v
predpisihin naloge,ki se 5e dodatnodolocijov pogodbimed LAS in vodilnim
partnerjem.
in upravnosposoben
voditiLAS.
financno
15.2.Vodilnipartnermorabitikadrovsko,
15.3.Vodilnipartnerne sme opravljatinalog za LAS, s katerimibi povzrocilnavzkriije
interesov.
z drZavnimi
organi,revizijskimi
in nadzornimi
organiv skladus
15.4.Vodilnipartnersodeluje
predpisi.
partneroziromanjegovpredstavnik
v organihLAS nima praviceglasovanja
v
15.5.Vodilni
zadevah,ki vplivajona poloZajvodilnegapartnerjav LASali gledepravicin obveznosti
partnerjav razmerjudo LAS.
vodilnega
partnerja
zastopaPredsednik.
do vodilnega
15.6.LASv razmerjih
16.(lzborvodilnegapartnerja)
partnerjaizmedclanovLAS izbereUpravniodbor,upoStevajoc
njegove
16.1.Vodilnega
zagotoviti
voditiLAS in njegovozmoZnost
financnein upravnesposobnosti
kadrovske,
potrdiSkup5dina.
partnerja
LAS.lzborvodilnega
delovanje
operativno
partner
pogodbo,
kr5i to
druge sploSneakte LAS, predpiseali sklepe
16.2.Cevodilni
z nameniin interesiLAS, ga Skup5cina
na
organovLAS, ali de delujev nasprotju
predlog
funkcije.
Upravnega
odboralahkorazre5ite
V.

JAVNOSTDELA

17.(Javnostdela LAS)
varstvaosebnihpodatkov,
17.1.Delo LAS in njegovihorganovje javno ob upo5tevanju
poslovnih
LASin njegovihclanov.
skrivnostiLASin ob varovanjuinteresov
17.2.JavnostLASse dosegapredvsemna sledecenacine:
- z obve5danjem
javnostio delovanju
LAS,
dlanovLASin splo5ne
- z organiziranjem
posvetov,
konferenc
in drugihjavnihdogodkov,
okroglihmiz,tiskovnih
povezanih
z delovanjem
LAS,
- z omogodanjem
na sejahorganovLAS brez praviceglasovanja,
udeleZbeopazovalcev
partnerjev
LASin drugi,
financerjev
LAS,nadzorihinstitucij,
karso lahkopredstavniki
javnostidela je odgovorenvodilnipartner,ki tudi odgovarjaza
17.3.2a zagotovitev
javnostiposredovanih
podatkov.
in pravilnost
resnidnost
VI.

FINANCIRANJE
LAS

LAS)
18.(Financiranje
za svojedelo:
sredstva
18.1.LASpridobiva
- iz Evropskegakmetijskegasklada za razvoj podeZelja,Evropskegasklada za
sredstev,
razvoj,in drugihevropskih
regionalni
- iz drlavnegaproracuna,
- proradunov
prvoletooziroma
clanicLASv viSini1 €/prebivalca
lokalnihskupnosti,
prispevka
prebivalca
se
lahko
spremeniz
leta;
viSina
tega
naslednja
0,5 €/
pogodbi,
k
tej
LAS
v
obliki
aneksa
skupnostmi
6lanicami
med
lokalnimi
dogovorom
- kot prispevekza delovanjeLAS nosilcevoperacij,v primeru,da se operacijaizvaja
pri
na obmocjuobdine,ki ni clanicaLAS in sicer20 % od vrednostisvojeudeleZbe
projektu,
- s prispevkidonatorjev
in
in sponzorjev
- iz drugihvirovv skladuz zakonom.
bodonamenjena:
Sredstva
- izvajanju
SLR,
- spodbujanjusodelovanjamed LAS-| tako na medregijskem,
kakor tudi na
nivoju,
cezmejnem
- vodenjuoziromadelovanjuLAS,
stran9 od 12

pogodboo ustonovitviLokalneakcijskeskupineBarjez zoledjem
Portnersko

pridobitvi
znanj,
strokovnih
za animacieobmodjaLAS,
zaizvalanie
drugihaktivnosti
v skladus sprejetimi
sklepiorganovLAS.

VII.

ODGOVORNOSTZAOBVEZNOSTI

19.Vsak pogodbenipartnerodgovarjaizkljucnole za svoje obveznosti.Posamezni
pogodbenipartnerjitako ne odgovarjajo(kazenskoali materialno)za neizpolnitev
pogodbenih
partner.
obveznosti
ter nastalo
Skodo,kijo povzroci
drugipogodbeni

DOLOEBE
VIII. KONENE
pogodbe)
20.(Sprememba
je lahko
20J.Ta pogodbase lahkospremeni,ce tako odloci2/3 clanovLAS. Odlocitev
takoda dlanipisnoposredujejo
LASsvoje
ali dopisno,
sprejetakot sklepna Skup5cini
Morebitnespremembe
ali dopolnitvepogodbese urejajos
soglasjek spremembi.
pisnimianeksik tej pogodbi.
21.(Trajanjepogodbe)
za nedoloden
das.
ustanavlja
21.1.LASse s to pogodbo
21.2.LAS preneha,ce tako odloci213clanovLAS.Odlocitevje lahkosprejetakot sklepna
k prenehanju
LASsvojesoglasje
ali dopisno,
takoda dlanipisnoposredujejo
Skup5dini
LAS.
22.(Reievanjesporov)
Z2.1.Strankete pogodbesi bodo morebitnespore iz te pogodbeprizadevalere5evatiz
sporazumevanjem
ali na drugmirennacin.
medsebojnim
dogovarjanjem,
23.(lzvodipogodbe)
je sklenjena
podpisov
vsehstrank
v enemizvodu,na kateremso izvirniki
23.1.Tapogodba
doklervodilni
oziromapri Predsedniku,
ki se hranipri vodilnempartnerju
te pogodbe,
partnerni izbran.Vsakastrankate pogodbedobikopijopodpisanepogodbe,v izvirnik
pa lahkokadarkoli
vpogleda.
24.(Veljavnostpogodbe)
vse strankepogodbe.
Ta pogodbapricneveljati,ko jo podpiSejo
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