Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

POGODBA O USTANOVITVI IN DELOVANJU PARTNERSTVA
ZA IZVAJANJE PRISTOPA LEADER NA OBMOČJU REGIJE POSAVJE
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Partnerji uvodoma ugotavljajo, da:
- bo Slovenija v programskem obdobju 2007-2013 upravičena do novih EU
sredstev za razvoj podeželja, to je sredstev LEADER kot 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (potrjenega s
strani Komisije EU št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 12.9.2007);
- da so pravne podlage za koriščenje sredstev LEADER:
o Uredba Sveta EU št. 1698/2005 z dne 20.09.2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
o Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15.12.2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP),
o Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa za razvoj podeželja RS
2007-2013 (Ur. l. RS, št. 94/07),
- da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 29.02.2008 v
Ur. l. RS, št. 21/08, objavilo javni razpis za izbor in potrditev Lokalnih
akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER, ki
navaja, da je Lokalno akcijsko skupino mogoče ustanoviti na podlagi
zavezujoče pogodbe med partnerji;
- da se s to pogodbo dogovorijo za ustanovitev in delovanje partnerstva za
izvajanje pristopa LEADER, to je Lokalne akcijske skupine Posavje (v
nadaljevanju LAS) na območju celotne regije Posavje, to je občin Bistrica
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
- pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja,
ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in
sodelovati pri njeni izvedbi;
- osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje
zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje
lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih
območjih in širjenje inovativnosti.
2. člen
S to pogodbo se ustanavlja LAS v pogodbeni pravni obliki, ki ni registrirana kot
pravna oseba s svojo davčno in matično številko, ima pa svoj podračun.
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Ta pogodba določa namen in naloge LAS, način in prenehanje LAS, organe LAS,
njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja, sestavo organov,
način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo oziroma imenovanja in
razrešitve, način sprejemanja sprememb in dopolnitev pravil, pravice in dolžnosti
članov ter organov, zastopanje, financiranje LAS in način opravljanja nadzorstva
nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi in razpolaganje s premoženjem v tem
primeru ter način zagotavljanja javnosti dela LAS.
Zakoniti zastopnik LAS v pravnem prometu je Regionalna razvojna agencija
Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, ki bo za LAS:
- odprla podračun pri Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila,
Območni enoti v Krškem;
- za LAS pripravila in vložila prijavo na javni razpis MKGP za izbor in
delovanje Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do izvajanja pristopa
LEADER;
- skupaj s predsednikom LAS bo odgovorna oseba zakonitega zastopnika
sopodpisala pogodbo z MKGP za pridobitev sredstev za delovanje LAS in
izvajanje projektov LEADER;
- skupaj s predsednikom LAS bo odgovorna oseba zakonitega zastopnika
sopodpisovala pogodbe z izvajalci projektov, ki bodo vključeni v letni
izvedbeni načrt za sredstva LEADER;
- opravljala druga dela in naloge v pravnem prometu, za katere jo bo
pooblastila LAS.
3. člen
LAS kot skupina javnih, ekonomskih in zasebnih partnerjev deluje neprofitno na
območju celotne regije Posavje, to je občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, vključno z vsemi naselji po
občinah, ki so navedena v prilogi 1 te pogodbe.
Naziv LAS:
Lokalna akcijska skupina Posavje
Skrajšan naziv: LAS Posavje
Sedež LAS:

CKŽ 46, 8270 KRŠKO
4. člen

Pogodbene stranke pristopijo k pogodbi s pristopno izjavo, ki je del te pogodbe.
5. člen
Delovanje LAS izhaja iz sedmih načel pristopa LEADER:
1. Lokalna razvojna strategija izhaja iz območja – območje LAS je homogeno
in povezano, prebivalci imajo skupne razvojne potrebe in pričakovanja.
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2. Pristop »od spodaj navzgor« - upoštevanje pristopa od spodaj navzgor
zagotavlja sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev glede
razvojne strategije območja in pri izbiri prednostnih nalog za doseganje
razvojnih ciljev.
3. Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno razvojno javno-zasebno
partnerstvo, ki pripravi in izvaja lokalno razvojno strategijo ter sprejema
odločitve o razdelitvi in upravljanju s finančnimi sredstvi.
4. Inovativnost – inovacije pomenijo razvoj novih produktov in pristopov,
lahko pa tudi prenos in prilagoditev dobrih praks, znanj in izkušenj od
drugod ter iskanje novih rešitev razvojnih problemov in aktiviranju
razvojnih priložnosti.
5. Povezani in večsektorski ukrepi in aktivnosti – pri pripravi in izvajanju
strategije se povezujejo akterji iz različnih sektorjev lokalne ekonomije,
ukrepi in projekti v strategiji morajo biti med seboj povezani.
6. Povezovanje v mreže - povezovanje v mrežo lokalnih partnerstev
predstavlja izmenjavo izkušenj, dosežkov, znanja ipd. znotraj LAS in med
ostalimi LAS-i ter krepi vezi med ljudmi, projekti in podeželskimi območji.
7. Sodelovanje: LAS se povezuje in sodeluje z drugimi območji, regijami in
državami pri skupnih projektih, s katerimi razširi svoje lokalne dejavnosti,
razreši nekatere razvojne dileme, poveča dodano vrednost lokalnim virom
in krepi promocijo območja.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE LAS
6. člen
Namen LAS kot javno-zasebnega partnerstva je spodbujati trajnostni razvoj
podeželja na območju regije Posavje skozi združevanje razpoložljivih človeških,
prostorskih in finančnih virov. S pomočjo načel LEADER naj bi partnerstvo
prispevalo k izboljšanju sodelovanja in povezovanja med posameznimi
podeželskimi akterji za doseganje sinergijskih učinkov in zagotavljanju potrebne
kritične mase za pripravo skupnih programov in večsektorskih ukrepov. Ti se naj
bi izvajali skozi projekte, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno
območje delovanja LAS Posavje.
7. člen
Cilji LAS so:
- spodbujati sodelovanje razpoložljivih človeških, prostorskih in finančnih
virov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja pri pripravi in izvajanju
lokalne razvojne strategije,
- spodbujati inovativnost na področju novih izdelkov, storitev, tehnologije,
trga ali pri posodabljanju tradicionalnih oblik znanja in izkušenj,
- spodbujati povezovanje v mrežo in projektno sodelovanje z drugimi
podeželskimi območji in regijami na ravni države in med državami
članicami EU ali s tretjimi državami,
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-

izboljšati konkurenčnost in prepoznavnost regije Posavje v državi in svetu,
spodbujati trajnostni razvoj posavskega podeželja.
8. člen

Naloge LAS so:
- sodeluje pri pripravi in izdelavi lokalne razvojne strategije in je odgovorna
za njeno izvedbo;
- vzpostavlja učinkovit in pregleden sistem za oceno in izbiro izvedbenih
razvojih projektov;
- spodbuja javne, ekonomske in zasebne partnerje k povezovanju v javnozasebna partnerstva na lokalni ravni, podpira njihovo ustanavljanje ter
medregijsko in čezmejno sodelovanje;
- ocenjuje in izbira projekte in zagotovi, da so izbrani v skladu s cilji in
nameni lokalne razvojne strategije;
- skrbi za permanentno informiranje in usposabljanje svojih članov in drugih
zainteresiranih na LEADER območju za potrebe pridobivanja LEADER
sredstev;
- letno pošilja izbor izvedbenih projektov v obliki letnega izvedbenega načrta
lokalne razvojne strategije za prihodnje (naslednje) leto skupaj s
finančnem načrtom v potrditev LEADER pisarni;
- upravlja z dodeljenimi finančnimi sredstvi LEADER;
- vlaga zahtevke za povračilo sredstev;
- skrbi za iskanje potrebnih lastnih virov za izvajanje ukrepov LEADER;
- LEADER pisarni letno predloži poročilo, v katerem so opisani izvedeni
projekti in aktivnosti v preteklem letu;
- LEADER pisarni redno pošilja zahtevane podatke za vse indikatorje, ki so
predpisani na ravni programa.

III. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA LAS
9. člen
Člani LAS so lahko javni, ekonomski in zasebni subjekti, ki prebivajo ali imajo
sedež na LEADER območju, opredeljenem v 3. členu.
Zainteresirani javni, ekonomski in zasebni subjekti morajo imeti na tem območju
prijavljeno stalno prebivališče ali registriran svoj sedež. Prav tako pa se v
partnerstvo lahko včlanijo tudi vse druge javne in razvojne institucije, ki sicer
nimajo svojega sedeža na tem območju, s svojo dejavnostjo pa pomembno
vplivajo na razvoj tega območja. Do sofinanciranja projektov s sredstvi LEADER
pa so upravičeni samo pod pogojem, da z ustreznimi dokazili dokažejo, da je
projekt prinesel koristi oziroma so bili vanj vključeni upravičenci s sedežem ali
stalnim naslovom na območju regije Posavje.
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Član LAS je lahko pravna oseba. Pravno osebo v LAS zastopa pooblaščenec, ki ga
določi pravna oseba sama. Odločitev o pooblaščencu sprejme organ pravne
osebe, ki je sprejel odločitev o članstvu pravne osebe v LAS.
Zainteresirana fizična ali pravna oseba je lahko član samo v eni LAS, kar jamči in
za to odgovarja s podpisom pristopne izjave za članstvo v LAS. Pri članih, ki jim
je zaradi narave dela omogočeno biti član v več LAS, pa morajo v vsako LAS
imenovati drugega predstavnika.
Zainteresirana fizična ali pravna oseba se s podpisom pristopne izjave zaveže, da
sprejema pravila in pogoje delovanja LAS.
10. člen
Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa. V LAS se lahko vključi vsak, ki
bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS. Vključitev v LAS
zahteva odgovorno in aktivno delovanje v prid razvoju celotnega območja.
Članstvo se pridobi avtomatično s podpisom pristopne izjave k pogodbi, s
katero član izjavi, da sprejema obveznosti, določene v tej pogodbi, ter s plačilom
članarine.
Prav tako je mogoče v LAS pristopiti naknadno s podpisom pristopne izjave, s
katero se član zaveže, da bo deloval v skladu s to pogodbo in drugimi notranjimi
akti LAS, ter s plačilom članarine.
11. člen
Upravni odbor na podlagi izpolnjene pristopne izjave odloča, ali kandidat za člana
izpolnjuje pogoje za članstvo. Upravni odbor s sklepom članstvo potrdi ali zavrne.
Kandidat, ki mu Upravni odbor s sklepom potrdi članstvo, postane pogodbena
stranka te pogodbe in prevzame vse pravice in obveznosti, izhajajoče iz te
pogodbe.
12. člen
Članstvo v LAS preneha:
- z izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo in
- s smrtjo.
13. člen
Član LAS lahko vsak trenutek izstopi iz LAS, svojo odločitev pa mora v pisni obliki
predložiti upravnemu odboru.
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Član se črta iz članstva, če po ugotovitvi upravnega odbora daljše obdobje ni
plačeval članarine, ki jo določi zbor članov oziroma upravni odbor LAS.
Člana LAS se lahko iz članstva izključi, če mu upravni odbor izreče ta ukrep, ker
je huje kršil pogodbo o partnerstvu, o pritožbi zoper sklep upravnega odbora
odloča zbor članov kot organ druge stopnje.
Članstvo lahko preneha iz razlogov, navedenih v 11. in 12. členu tudi partnerju,
ki je pogodbena stranka te pogodbe.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV LAS
14. člen
Člani
-

LAS imajo naslednje pravice:
udeleževati se rednih sestankov LAS, zbora članov in drugih prireditev,
voliti in biti izvoljeni v organe LAS,
aktivno sodelovati pri delu LAS ter podajati pobude, postavljati vprašanja
in izrekati različna mnenja,
- predlagati obravnavo strokovnih vprašanj,
- sodelovati pri delu LAS,
- udeleževati se strokovnih seminarjev in drugih dogodkov partnerstva, pod
pogoji, ki jih določi upravni odbor.
15. člen

Člani
-

LAS so dolžni:
uresničevati namen LAS v skladu z načeli LEADER,
ravnati po pravilih LAS in po sklepih organov LAS,
sodelovati pri izvajanju letnega programa,
redno plačevati članarino ali drugo obliko prispevka v LAS, ki ga določi
Upravni odbor.

V. ORGANI LAS
16. člen
Organi LAS so:
- Zbor članov,
- Upravni odbor (UO),
- Nadzorni odbor (NO),
- Predsednik LAS,
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17. člen
Zbor članov je najvišji organ LAS, ki ga sestavljajo vsi člani LAS. Zbori članov
so redni in izredni.
18. člen
Redni zbor članov sklicuje upravni odbor najmanj enkrat na leto.
Redni zbor članov razpravlja in odloča o vseh vprašanjih s področja dela LAS.
19. člen
Izredni zbor članov skliče upravni odbor na lastno iniciativo.
Upravni odbor pa mora sklicati izredni zbor članov, če to zahteva najmanj petina
vseh članov LAS ali nadzorni odbor.
V primeru, da upravni odbor ne skliče izrednega zbora članov v 30 dneh po
prejemu pisne zahteve, ga lahko skliče tisti, ki je zahteval njegov sklic, če je
upravičen predlagatelj. V tem primeru sklicatelj sam predloži predlog dnevnega
reda in potrebno gradivo za zbor članov.
Izredni zbor članov razpravlja in sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je bil
zahtevan sklic, drugih vprašanj dnevni red izrednega zbora ne more obsegati.
20. člen
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov LAS, pri
čemer mora biti zagotovljena prisotnost članov iz vseh treh sektorjev, to je
javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.
V primeru, da zbor članov ni sklepčen, se pričetek zasedanja zbora odloži za 30
minut, nakar se šteje, da je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj desetina vseh
članov LAS.
21. člen
Zbor članov vodi predsednik LAS.
Sklepi zbora članov se sprejmejo z večino navzočih članov. Če zbor ne določi
drugače, se sprejmejo sklepi in opravijo volitve organov LAS z javnim
glasovanjem.
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22. člen
Naloge in pristojnosti Zbora članov:
- sprejema pravila delovanja LAS, njegove spremembe in dopolnitve,
- sprejema Lokalno razvojno strategijo,
- obravnava in sprejema letna poročila organov LAS, upravljavca in
finančnega organa LAS,
- voli in razrešuje predsednika, člane upravnega odbora in nadzornega
odbora,
- sklepa o prenehanju LAS,
- sprejema letni program dela LAS skupaj s finančnim načrtom.
23. člen
Najvišji izvršilni organ je upravni odbor (UO). Je izvršilni organ zbora
članov, ki opravlja organizacijska in strokovno-tehnična dela ter vodi delo LAS po
programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.
UO šteje 7 članov. UO sestavljajo: predsednik LAS in 6 članov. Predsednika LAS
in člane UO izvoli zbor članov za programsko obdobje evropske finančne
perspektive 2007-2013, upoštevaje možnost podaljšanja mandata za 2 leti v
skladu z evropsko pravico črpanja sredstev po pravilu n+2. Člani so lahko
ponovno izvoljeni.
UO mora biti sestavljen v razmerju, da najmanj 60 % predstavljajo ekonomski in
zasebni partnerji in največ 40 % javni partnerji.
UO morajo biti sestavljen tako, da so v njem najmanj 3 ženske članice in največ
4 moški člani.
En član UO mora biti na dan izvolitve članov v UO mlajši od 25 let.
Mandat članov UO LAS Posavje in s tem predsednika je vezan na programsko
obdobje evropske finančne perspektive 2007-2013, to je od izvolitve dne
05.06.2008 do 31.12.2013, upoštevaje možnost podaljšanja mandata za 2 leti v
skladu z evropsko pravico črpanja sredstev po pravilu n+2.
Člani so lahko ponovno izvoljeni.
Vsak član ima tudi svojega nadomestnega člana, to je ista oseba, ki jo je član
LAS Posavje navedel v pristopni izjavi k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju
partnerstva za izvajanje pristopa LEADER pod nadomestni član stalnega
predstavnika.
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24. člen
Naloge in pristojnosti UO LAS:
- sklicuje zbor članov,
- izvršuje odločitve in sklepe zbora članov,
- pripravlja letne načrte dela LAS in skrbi za njihovo izvrševanje,
- poroča zboru članov o svojem delu,
- potrjuje letni izvedbeni načrt lokalne razvojne strategije skupaj s
finančnim načrtom,
- imenuje ocenjevalno komisijo za oceno prijavljenih projektov v okviru
javnega poziva za pripravo letnega izvedbenega načrta,
- odloča o sklepanju pogodb in o finančnih transferjih,
- odloča o izpolnjevanju pogojev za pridobitev članstva partnerstva in
ugotavlja pogoje za črtanje članov partnerstva,
- odloča o izključitvi članov partnerstva,
- odloča o višini plačila članarine in o vseh ostalih vprašanjih, ki niso v
izrecni pristojnosti zbora članov,
- izbere upravljavca LAS Posavje,
- izbere finančni organ LAS Posavje,
- potrjuje poročila upravljavca in finančnega organa,
- je odgovoren za prvo stopnjo administrativne kontrole ter za kontrolo na
kraju samem pred pripravo zahtevka za povračilo za posamezen projekt,
za kar lahko imenuje posebno komisijo,
- je odgovoren za spremljanje izvajanja projektov iz letnega izvedbenega
načrta in poročanje MKGP o njihovem napredku na podlagi indikatorjev,
predpisanih s strani MKGP ob predložitvi zahtevka za izplačilo,
- organizira strokovna posvetovanja,
- organizira aktivnosti pri izvajanju nalog LAS,
- za posebne naloge in po potrebi imenuje delovna telesa,
- odloča in sprejema druga pravila in stališča o pomembnih vprašanjih s
področja delovanja in nalog LAS v skladu s Smernicami in priporočili MKGP
za izvajanje pristopa LEADER v RS v programskem obdobju 2007-2013.
25. člen
UO se sestaja po potrebi.
Seje UO sklicuje predsednik LAS. Seja UO je sklepčna, če je navzočih več kot
polovica članov UO.
UO odloča z večino glasov vseh prisotnih članov UO.
Članu UO je odvzeta pravica glasovanja v primerih, ko je nosilec izvedbenega
projekta, o katerem odloča UO glede vključitve v letni izvedbeni načrt.
Delovanje UO bo podrobneje opredeljeno v Poslovniku o delu UO.
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26. člen
Predsednik LAS odgovarja za javnost in zakonitost delovanja LAS.
Pristojnosti predsednik LAS so:
- sklicuje UO LAS,
- zastopa in predstavlja LAS v javnosti,
- skupaj z odgovorno osebo zakonitega zastopnika partnerstva zastopa in
predstavlja LAS v pravnem prometu,
- preko upravljavca sodeluje z LEADER pisarno.
V odsotnosti predsednika LAS ga nadomešča član UO, ki ga za to pooblasti
predsednik LAS.
27. člen
Nadzorni odbor (NO) ima tri člane, iz vsake skupine partnerjev po enega
člana. NO izvoli neposredno zbor članov. NO izvoli izmed sebe predsednika.
Člane NO izvoli zbor članov za programsko obdobje evropske finančne
perspektive 2007-2013, upoštevaje možnost podaljšanja mandata za 2 leti v
skladu z evropsko pravico črpanja sredstev po pravilu n+2. Člani so lahko
ponovno izvoljeni.
Mandat članov NO LAS Posavje in s tem predsednika je vezan na programsko
obdobje evropske finančne perspektive 2007-2013, to je od izvolitve dne
05.06.2008 do 31.12.2013, upoštevaje možnost podaljšanja mandata za 2 leti v
skladu z evropsko pravico črpanja sredstev po pravilu n+2.
Člani so lahko ponovno izvoljeni.
Vsak član ima tudi svojega nadomestnega člana, to je ista oseba, ki jo je član
LAS Posavje navedel v pristopni izjavi k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju
partnerstva za izvajanje pristopa LEADER pod nadomestni član stalnega
predstavnika.
28. člen
Pristojnosti NO:
- nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, zlasti pa celotno
gospodarsko, finančno in materialno poslovanje LAS,
- ima pravico in dolžnost prisostvovati zboru članov, sejam UO ter njihovih
delovnih teles in imeti na razpolago vsa gradiva,
- poroča o svojih ugotovitvah zboru članov in o njih sproti obvešča UO,
- obravnava in daje soglasje k predlogu letnega izvedbenega načrta, ki ga
pripravi UO,
- je za svoje delo odgovoren zboru članov.
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29. člen
NO odloča na sejah. Te sklicuje predsednik po potrebi, mora pa jo sklicati vsaj 15
dni pred zborom članov, ki bo obravnaval finančno poslovanje.
NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. NO veljavne sklepe sprejema
z večino glasov prisotnih članov NO.
Član NO ne more biti hkrati član UO ali predsednik-ca LAS Posavje.
30. člen
UO LAS imenuje upravljalca, ki za LAS opravlja vse strokovne naloge in
administrativno-tehnične je usposobljen za projektni management, hkrati pa
nima pravice odločanja o nobenem področju dela LAS.
LAS z upravljalcem sklene pogodbeno razmerje, v katerem so opredeljene
naloge, medsebojne obveznosti, pravice in dolžnosti strank.
Upravljalec je za svoje delo odgovoren UO LAS.
Pri poslovanju LAS Posavje se bo za upravljalca uporabljal izraz »Tehnična
pisarna LAS Posavje«.
31. člen
Upravljalec za LAS opravlja predvsem naslednje naloge:
- organizira delovanje LAS in njenih organov,
- predstavlja kontaktno točko LAS v razmerju do lokalnega okolja in do
LEADER pisarne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- sodeluje pri pripravi lokalne razvojne strategije,
- skrbi za izvedbo lokalne razvojne strategije,
- zbira ideje za projekte, ki jih predlagajo različne ciljne skupine na
podeželju,
- nudi pomoč pri pripravi in vodenju projektov,
- opravlja nadzor nad izvedbo projektov in financiranjem,
- pripravlja pogodbe s končnimi upravičenci projektov, ki bodo sofinancirani
s strani sredstev LEADER,
- skupaj s finančnim organom pripravlja zahtevke za povračila in ugotavlja
upravičenost izdatkov ter skrbi za izplačevanje vseh drugih finančnih
obveznosti LAS,
- skupaj s finančnim organom pripravlja letna poročila o napredku izvajanja
lokalne razvojne strategije na podlagi indikatorjev, predpisanih s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- skupaj s finančnim organom pripravlja četrtletna poročila o izvajanju
projektov, ki so vključeni v letnih izvedbeni načrt LAS Posavje,
- za potrebe nadzora in kontrole izvaja v sodelovanju z organi LAS Posavje
in finančnim organom prvo stopnjo administrativne kontrole ter kontrolo
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-

-

na kraju samem pred pripravo zahtevka za povračilo za posamezen
projekt,
pripravlja promocijsko gradivo, s katerim predstavlja lokalno razvojno
strategijo in spodbuja lokalno prebivalstvo k sodelovanju,
sproti posodablja evidenco o izvedenih projektih, hrani račune in druga
dokazila o izvedenih projektih še vsaj pet let po končanju projekta oziroma
programskega obdobja 2007-2013,
ločeno vodi dokumentacijo in dokazila za delovanje LAS še vsaj pet let po
končanju programskega obdobja 2007-2013,
opravlja animacijo, izobraževanje in usposabljanje lokalnega prebivalstva,
se redno udeležuje usposabljanj, ki jih za področje sredstev LEADER in
delovanje LAS pripravlja MKGP, drugi LAS doma in v tujini,
predstavlja delovanje in projekte LAS javnosti doma in v tujini,
poroča LEADER pisarni,
pripravlja obdobna poročila o izvajanju nalog upravljavca in jih posreduje
UO LAS Posavje v obravnavo in potrditev ter
opravlja druge naloge, ki mu jih poveri LAS.
32. člen

UO LAS izbere ustrezno usposobljen finančni organ, to je finančnoračunovodsko službo ali posameznika, ki izkazuje zmožnost upravljanja z javnimi
skladi in za LAS opravlja vse naloge, povezane z upravljanjem z javnimi sredstvi
LEADER.
LAS s finančnim organom sklene pogodbeno razmerje, v katerem so opredeljene
naloge, medsebojne obveznosti, pravice in dolžnosti strank.
Finančni organ je za svoje delo odgovoren UO LAS.
Pri poslovanju LAS Posavje se bo za
»Računovodski servis LAS Posavje«.

finančni

organ

uporabljal

izraz

33. člen
Finančni organ za LAS opravlja predvsem naslednje naloge:
- izvaja računovodske storitve za LAS Posavje,
- skrbi za izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS Posavje,
- poroča upravljavcu, upravnemu odboru in zboru članov LAS Posavje o
porabi finančnih sredstev,
- zagotavlja sledljivost izplačil za vse izvedene projekte,
- skupaj z upravljavcem LAS Posavje pripravlja zahtevke za povračila in
ugotavlja upravičenost izdatkov ter skrbi za izplačevanje vseh drugih
finančnih obveznosti LAS Posavje,
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-

-

-

-

skupaj z upravljavcem pripravlja letna poročila o napredku izvajanja
lokalne razvojne strategije na podlagi indikatorjev, predpisanih s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
pripravlja letna finančna poročila o napredku izvajanja lokalne razvojne
strategije,
skupaj z upravljavcem pripravlja četrtletna poročila o izvajanju projektov,
ki so vključeni v letni izvedbeni načrt LAS Posavje,
za potrebe nadzora in kontrole izvaja v sodelovanju z organi LAS Posavje
in upravljavcem prvo stopnjo administrativne kontrole ter kontrolo na
kraju samem pred pripravo zahtevka za povračilo za posamezen projekt,
pripravlja obdobna poročila o izvajanju nalog finančnega organa in jih
skupaj z dokazili o izvedenih nalogih posreduje UO LAS Posavje v
potrditev,
opravlja druge naloge, ki mu jih poveri LAS Posavje.

Pri opravljanju pogodbenih nalog finančni organ tesno sodeluje z LAS Posavje, še
posebej pa z izbranim upravljavcem LAS Posavje.
34. člen
Postopek volitev v organe LAS ureja Pravilnik o volitvah v organe LAS.

VI. ZASTOPANJE PARTNERSTVA
35. člen
LAS v javnosti zastopa in predstavlja Predsednik LAS.
V pravnem prometu in premoženjskih zadevah LAS zastopa Predsednik LAS
skupaj z odgovorno osebo zakonitega zastopnika partnerstva iz 2. člena te
pogodbe.
Odgovorna oseba zakonitega zastopnika partnerstva iz 2. člena te pogodbe lahko
za podpisovanje določenih listin v okviru pravnega prometa LAS pooblasti
Predsednika LAS.

VII. FINANCIRANJE LAS IN NADZOR NAD RAZPOLAGANJEM S
FINANČNIMI SREDSTVI
36. člen
LAS pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- z darili in volili,
- s prispevki sponzorjev in donatorjev,
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-

iz javnih sredstev,
iz osnovne dejavnosti partnerstva ter materialnih pravic,
prihodki od nepremičnih in premičnih stvari partnerstva in
iz drugih virov.
37. člen

Člani LAS plačujejo letno članarino, katere višino in način plačevanja določa
Pravilnik o članarini. UO letno s sklepom določi višino članarine za tekoče leto.
38. člen
Redno finančno poslovanje LAS se opravlja na podlagi sprejetih sklepov UO LAS.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta je predsednik LAS, finančne
listine pa podpisujeta hkrati predsednik LAS in odgovorna oseba zakonitega
zastopnika partnerstva.
Za izredno razpolaganje s sredstvi partnerstva izven okvira finančnega načrta je
potreben sklep UO.
39. člen
Sponzorji in donatorji so po pogodbi fizične ali pravne osebe, ki partnerstvu
finančno, moralno, materialno, ekonomsko, pravno ali kako drugače pomagajo.
Sodelujejo lahko na sejah zbora članov LAS in imajo le posvetovalni glas.
Pravice, dolžnosti in obveznosti med LAS in sponzorji se določijo v pogodbi.
40. člen
Projekti, ki jih LAS vključi v letni izvedbeni načrt, morajo biti skladni z Lokalno
razvojno strategijo in s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor projektov.
41. člen
LAS mora zagotoviti podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu
s predpisi in računovodskimi standardi, za kar je zadolžen finančni organ LAS.
Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in Pravilnik o članarini ne smeta
biti v nasprotju s to pogodbo in morata biti sprejeta najkasneje v roku 3 mesecev
po podpisu te pogodbe.
LAS upravlja in gospodari s svojim premoženjem kot dober gospodar.
42. člen
LAS preneha po volji članov s sklepom zbora članov.
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O sklepu zbora članov o prenehanju LAS mora zakoniti zastopnik partnerstva v
30 dneh obvestiti pristojni organ.
43. člen
Po prenehanju LAS se javna sredstva vrnejo proračunu, morebitno premoženje
pa preide na zakonitega zastopnika partnerstva.

VIII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA PARTNERSTVA
44. člen
Delo LAS je javno. Javnost dela uresničuje LAS tako, da obvešča svoje člane ter
zainteresirane organizacije in javnost o svojem delu preko javnih glasil in
sredstev javnega obveščanja ter omogoča članom in drugim organizacijam
vpogled v svoje delo, vabi novinarje na seje organov in jim pošilja ustrezna
gradiva.
Za zagotavljanje javnosti je pristojen Predsednik LAS, ki odloča o prisotnosti
novinarjev in drugih predstavnikov javnosti na sejah organov LAS. Prav tako je
pristojen za dajanje informacij o delu in stališčih LAS.

IX. PREDHODNE IN KONČNE ODLOČBE
45. člen
Vse pogodbene stranke postanejo avtomatično člani LAS na dan uveljavitve te
pogodbe.
Vsi zainteresirani partnerji, ki postanejo člani LAS naknadno s podpisom
pristopne izjave v skladu z 9. členom te pogodbe, se štejejo za stranke te
pogodbe.
46. člen
Vse naloge, vezane na delovanje LAS, v času od podpisa pogodbe do izvolitve
organov LAS ter imenovanja upravljalca in finančnega organa izvaja Regionalna
razvojna agencija Posavje.
Volitve članov LAS v organe bodo izvedene v roku 30 dni po podpisu te pogodbe.
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47. člen
Pogodba je veljavna od dne, ko pristopno izjavo, ki je del te pogodbe, podpišejo
vsaj po trije partnerji iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.
48. člen
Pogodba preneha veljati z dnem sprejema sklepa Zbora članov LAS o ukinitvi LAS
Posavje.
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PRISTOPNA IZJAVA
ZA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI POSAVJE
Ime in priimek fizične osebe /ali polni naziv pravne osebe:

________________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe:

________________________________________________________
Ime in priimek stalnega predstavnika pravne osebe v Lokalni akcijski skupini
Posavje:

________________________________________________________
Ime in priimek namestnika stalnega predstavnika pravne osebe v Lokalni akcijski
skupini:

________________________________________________________
Naslov, poštna številka in občina stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe:

________________________________________________________
Davčna številka: __________________
Matična številka: __________________
Telefon: _________________________
E-pošta: _________________________
S podpisom te pristopne izjave podpisnik izjave (v nadaljevanju podpisnik)
pristopa za pogodbenika k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju partnerstva za
izvajanje pristopa LEADER na območju regije Posavje. O pristopu novega
pogodbenika odloča Upravni odbor Lokalne akcijske skupine Posavje. Odločitev
Upravnega odbora bo podpisniku posredovana v pisni obliki ali po elektronski
pošti.
Podpisnik s podpisom pristopne izjave potrjuje, da je seznanjen s pogoji Pogodbe
o ustanovitvi in delovanju partnerstva za izvajanje pristopa LEADER na območju
regije Posavje, skupaj z obveznostmi in pravicami.
Pristopna izjava je podpisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme 2 izvoda
pristopni član, dva izvoda pa se arhivirata na sedežu Lokalne akcijske skupine
Posavje.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

______________

________________________
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Priloga 1: Seznam naselij po občinah, ki so upravičena do sredstev
LEADER
Občina Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, Dekmanca, Črešnjevec ob Bistrici, Hrastje ob Bistrici, Križan
Vrh, Kunšperk, Ples, Polje pri Bistrici, Srebrnik, Trebče, Zagaj.
Občina Brežice
Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas,
Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Veliki Dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice,
Brvi, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec,
Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Dečno selo, Dednja vas,
Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica, Dolenja vas pri Artičah, Dolenje Skopice,
Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice,
Globočice, Globoko, Glogov Brod, Gorenja Pirošica, Gorenje Skopice, Gornji
Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamence,
Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze, Loče, Mala Dolina, Mali
Cirnik, Mali Obrež, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli,
Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem, Pavlova
vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje pri Pišecah, Podgračeno,
Podvinje, Ponikve, Poštena vas, Prilipe, Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica,
Rigonce, Sela pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, Slovenska vas, Sobenja vas,
Spodnja Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas - Bizeljsko, Stojanski Vrh,
Trebež, Velika Dolina, Velike Malence, Veliki Obrež, Vinji Vrh, Vitna vas, Volčje,
Vrhje, Vrhovska vas, Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas,
Župelevec.
Občina Kostanjevica na Krki
Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici,
Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Ivanjše,
Jablance, Karlče, Kočarija, Koprivnik, Kostanjevica na Krki, Male Vodenice,
Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike Vodenice,
Vrbje, Vrtača, Zaboršt.
Občina Krško
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri
Raki, Armeško, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri
Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog, Brod
v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Črešnjice nad Pijavškim, Čretež pri
Krškem, Dalce, Dedni Vrh, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrova, Dol,
Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji
Leskovec, Dolga Raka, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga,
Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu,
Gorenje Dole, Gorenji Leskovec, Gorica pri Raztezu, Gorica, Gornje Pijavško,
Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Jelenik,
Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce-Naklo, Kališovec, Kobile, Kočno, Koprivnica,
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Koritnica, Kostanjek, Kremen, Krško, Kržišče, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna,
Loke, Lokve, Lomno, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo
Mraševo, Mikote, Mladje, Mrčna sela, Mrtvice, Nemška Gora, Nemška vas, Nova
Gora, Osredek pri Trški Gori, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v
Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol,
Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka,
Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Sela pri Raki, Selce pri
Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slivje, Smečice, Smednik, Spodnja
Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari Grad, Srednje Arto, Srednje
Pijavško, Sremič, Stari Grad v Podbočju, Stari Grad, Stolovnik, Stranje, Straža
pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo Rebro, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas
pri Krškem, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo,
Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrh pri Površju, Vrhulje, Zabukovje pri
Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinek, Ženje.
Občina Radeče
Brunk, Brunška Gora, Dobrava, Čimerno, Goreljce, Hotemež, Jagnjenica, Jelovo,
Log pri Vrhovem, Loška Gora, Močilno, Njivice, Obrežje, Počakovo, Prapretno,
Radeče, Rudna vas, Stari Dvor, Svibno, Vrhovo, Zagrad, Zavrate, Žebnik.
Občina Sevnica
Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Brezje, Brezovo,
Budna vas, Cerovec, Dedna Gora, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje
Impolje, Dolnje Orle, Drožanje, Drušče, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Gabrijele,
Gabrje, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hinje, Hinjce,
Hudo Brezje, Jablanica, Jelovec, Jeperjek, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško,
Kaplja vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko,
Krajna Brda, Križ, Križišče, Krmelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina,
Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, Lukovec,
Mala Hubajnica, Malkovec, Metni Vrh, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad,
Okroglice, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri
Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob
Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu,
Preska, Prešna Loka, Primož, Radež, Radna, Račica, Razbor, Rogačice, Rovišče
pri Studencu, Selce nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Spodnje
Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjanž,
Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina,
Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek,
Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri
Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol.
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