čistopis
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju partnerstva za izvajanje
pristopa LEADER na območju regije Posavje je Upravni odbor Lokalne akcijske
skupine Posavje na svoji 1. seji dne 18.06.2008 sprejel

PRAVILNIK O ČLANARINI
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE

1. člen
Ta pravilnik ureja višino in način plačevanja članarine za člane Lokalne
akcijske skupine Posavje (v nadaljevanju LAS Posavje).
2. člen
Članarina se plačuje enkrat letno v znesku in roku, ki ga s sklepom najkasneje
do 31. januarja v tekočem letu določi Upravni odbor LAS Posavje.
V letu ustanovitve LAS Posavje Upravni odbor sklep o višini članarine za leto
2008 sprejme v čim krajšem roku po svojem konstituiranju, člani pa so jo
dolžni poravnati v roku 30 dni od sprejetja sklepa Upravnega odbora o višini
članarine za leto 2008.
3. člen
Člani nakažejo letno članarino na podračun LAS Posavje, ki ga je Regionalna
razvojna agencija Posavje za potrebe LAS Posavje odprla pri Uprave RS za
javna plačila, Območni enoti UJP v Krškem.
4. člen
Višina članarine se letno določi in uskladi z višino planiranih stroškov
delovanja LAS Posavje v tekočem letu.
5. člen
Članarina je različna za različne skupine partnerjev, kar je razvidno iz sklepa
Upravnega odbora LAS Posavje.
6. člen
V izjemnih primerih so člani LAS Posavje oproščeni plačila članarine za tekoče
leto, o čemer odloči Upravni odbor LAS Posavje.
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7. člen
Članarina se porablja za kritje letnih stroškov delovanja LAS Posavje,
morebitni presežek članarine pa se lahko uporabi kot lastni vir pri izvedbenih
projektih, katerih nosilka je LAS Posavje.
8. člen
Upravni odbor najmanj enkrat letno pregleda seznam članov, ki so v tekočem
letu plačali članarino, skupaj z njeno višino za posameznega člana.
Člane, za katere upravni odbor ugotovi, da niso poravnali članarine za
preteklo koledarsko leto, upravni odbor pozove k plačilu članarine v roku 30
dni. V kolikor v tem roku član svoje obveznosti ne poravna ali ne poda
utemeljenega razloga za oprostitev plačila članarine, se črta iz seznama
članov LAS Posavje.
9. člen
Člani LAS Posavje so dolžni Upravni odbor LAS Posavje obvestiti o vseh
spremembah, ki bi lahko bistveno vplivale na višino članarine najkasneje v
roku 8 dni od nastale spremembe.
10. člen
Pravilnik o članarini LAS Posavje začne veljati z dnem sprejetja.

Krško, dne 18.06.2008
Predsednik Upravnega odbora
LAS Posavje
Franc BOGOVIČ
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