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Pogodbene shanke:

Arboretum Voliii Potok Voliji Potok 3, 1235 Radomlje, davina Stevilka: 16505638, maLiina
ltevilka, ki ga zastopa zakonitj zastopnik Ocepek Alei,

Cii Anton - nosilec dopolnilne dejarmosti lra kmetiji, Dolsko 19, 1262 Dol pri Ljubljani,
davina ltevilka: 18905366, matiina Stevilka 2233681000,

Drudtuo enklaten teater, Ribde 49A, 1281 Kresnice, davina itevilka: 27306364 matiina
Stevilka: 116248900Q ki ga zastopa zakoniti zastopnik KriiSnik Klara,

Druitvo rokodelcev Moravdke doline, Vegova ulica 7,7257 Moravte, davina Stevilka:
47301201, matiina itevilka: 1813641000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Bizjan Branka,

Druitvo za ohranjanje in oiivljenie kultume dediSiine - Skrinica, Stajerska cesta 9, 1225
Lukovic4 davtna Btcvilka: 99785315, matiina itevilka: 4009096000, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik larc Metka,

DflrStvo za lazvoi in varovallje GEOSSAe Vaae 10, 1252 Vaie, davina ltevilka: 15826864
mati&1a itevilka: 1161865000, ki ga zastopa zaloniti zastopnik Kaplja Miroslav,

Druitvo za razvoi po deieljaLAZ, Zgornja Jablanica 1, 1275 Smaftro pri Litiji, davdna
itevilka: 73140592 matiina 6tevilka: 1152446000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Babid
Gabrijel4

In6titul za gozdno Pedagogiko, Vrhpolje pri Kalluliku 202, 1241 Kamnik, davina itevilka:
30463491, matidna ;tevilka: 3708047000, Li gr zdstopa zakoniti zastopnik Zeleznikar Peter,

JARINA, z. o. o., Kidriieva cesta 1, 1270 Litija, davina Itevilka: 71218220, matiina ltevilka:
1q070bq000, ki io rn' lopa ,/a lon i t i  , / .rclopnik iuieL Anica,

Jal.rri zavod Bog€ndperb Bogeniperk 5, 1275 Smartno pd Litiji, da!tna Stevilla: 450555p
matiina Stevilka: 1305336000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Vovk JoZi,

Javni zavod za kulturo, mladino in Sport Lifiia, Trg na Stavbah 8 A, 1270 Litija. davana
itevilka: 13109154 matiina Stevilka: 6301819000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Urbanc
AIenka,

KGZS Zavod LiubljanE Gospodinjska ulica 4 1000 Ljubljana, davina iLevilka. 88840620,
matiina ltevilka: 5129770000,ki ga zasfopa zaloniti zastopnik Benec Joie,

Korodec Joie - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiii Ftuuievka 1, 1219 Laze v Tuiinju,
davina 6tevilka: Sl 18480004 rnatiina Ste\.ilka: 231011200Q

Kullurno druStvo tamburaiki orkester Smarbro, Mala Kostrevnica 10 A, 1275 Smartno pri
Litiji, davina itevilka: 69694745, matiina Stevilka:4017161000, ki ga zastopa Saviek Marija,
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Kulturno in Sportno drudtvo Peie, Pete 50, 1251 Moravde, davtna ltevjlka: 79156512
matiina Stevilka: 1181670000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Lalii Ajda,

LB&T Vegov Hram, d. o. o,, D olsko 57, 1262 Dol pri Ljubljani, davina Stevilka: 93808925,
matitara Stevilka: 3271510000 ki ga zastopa zakoniti zastopnik Zupaniii Tine,

Lov6e Vania s.p., Hohovica 10, 1274 Gabrovka, davina itewilka: 49157469, matiina gtevjlka:

6268099000,

Mizarstvo Kos - Kos Joie s. p., Velila Preska 1, 1272 Po1!nik, davdna itevilka: 71800102
matiina itevilka: 5128337000,

Obdina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnil davina itevilka:28232801, matii:na ltevilka:
q874481000, Li jo za'topa zupan 5,rrft \4rrjan.

Obiina Litija, Jerebova ulica 1{ 1270 Litija, davina Stevilka: 18369529, matiina itevilka:
5874246000, kijo zastopa iupan Rokavec Franci,

Obiina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, davina ltcvilka: 19245331, matiina gtevitka:

5880491000, ki jo zastopa Zupan Kotnik Matej

Obiina Moravie, Trg svobode 4 :1251 Moravie, davdna itevilka: 41432851, matiina Stevilka:
5880505000, kijo zastopa iupan Rebolj Ma.tin,

Obiina Sma*no pri Litiji, Tornazinova ulica 2, 1275 Smartno pri Litiji, davina itevilka:
99744686, madina Etevilka: 1779737000, kijo zastopa Zupan Meserko Rajko,

Pustolovski park Geoss d. o. o., Slivna 15, 1252 Vaie, davina Stevilka: 62603159, matiina
6tevilka: 6133584000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Kimovec Miloi,

Razvoini cenler Srca Slovenije, d, o. o,, Kiddteva cesta 1, 1270 Litija, dav&ra itevilka:
35375701, matiina itevilka: 148920800Q ki ga zastopa zakoniti zastopnik Gradilek
Aleksandr4

Savii Zeljko, Dolsko 100a, 1262 Doi pri Ljubljani,

Smrkol Stanislav s. p., Stari trg 19, 1225 Lulovica, davina Stevilka: 43347819, matiina
Stevilka: 5032319000,

Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5, 1241 Kamnik, davinaitevilka:77293690,
matiina itevilka: 1488732000, ki ga zastopa zaloniti zastopnik Hribar Ivar,

Turistiino drudtvo Dolsko, Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani, davdna lrevilka: 78025699,
matiina Stevilka: 5094283000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Butkovii Agata,
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Turistiino druitvo Gora, Sv. Miklavi, Smarfno v Tuhinj8ki dolini, Smarho v Tuhinju 2Z
1219 Laze v Tuhinju, davina Stevilka: 77742796, matiina Stevilka: 1171895000, ki ga zasropa
zakonih ,/aslopnil Koroce( lo,/e,

Tulistiino drudtvo Kamn'k, Zgomje Palovie 5, 1241 Karmik, davina Stevilka: 13634330,
matiina itevilka: 1915428000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Ugoviek crega,

Tudstiino druitvo Poldnik, Velika Preska 1, 1272 PolEnik, davina Stevilka: 44483856,
matitna itevilka: 1162241000, ki ga zastopa Sladii Vozel Mateja,

Twistiino drudtvo Tuhiniska dolint Snovik 7, 1219 Laze v Tulinju, davina Stevilka:
94164479, matiina Btevilka: 1915827000, ki ga zastopa zaloniti zastopnik H bar Ivall,

V D d. o. o-, Truljice 1t 1241 Kamn&, davina ltev|lka 77746a30, natiina ltevitka:
5454727000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Vrhovnik Drago,

Vrf zdravilnih rasdin d. o. o,, Videm 24b, 1262 Dol pd Ljubljani, davina Stevilka: 42891787,
rnatiina itevilka: 6416705000, ki ga zastopa zakoniti zastopnil< Croiclj Sabina,

Zavod IRNT, Dolsko 92A,1262Doll;{i.Ljvbljani , davina itevilka: 41887239, matiina
itevilka: 3723062000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Novak lgnacij,

Zavod Velbi Siit I, 1275 Smartno pri Litiji, davina itevilka: 13407791, matitna 6tevilka:
6022774000, kr ga zastopa zakoniti zastopnik Lamut Sandra,

Zavod za turizem in Sport v Obiini Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, davina 6tevilka:
80971423, matitna dtevilka: 1511181000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Kramar Fianci,

Zdruienje ekolodkih kmetov Zdravo iivtjenje, Stari trg 1, 1225 Lukovic4 davina itevilka:
57526125, matiina Stcvilkar 1182358000, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Ocepek Jarez.
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dogovorijo in sktenejo sledeto

KONZORCTJSKO POGODBO
O USTANOVITVI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE SRCE SLOWNIJE

ZA PROGRAMSKO OBDOBIE 2014-2020

1. Sploine doloibe

Uvodna dolotba
logoJbcne .LranJ<e ugotd\ l idjo in si prizna'. ajo:

. da j€ bila dne 21.11.2007 skl€njena Konzorcijska pogodba o ustanovitvi Lokahe
akcijske skuPine "Srce Slovenije" s katero je bila ustanovljena druiba (societas) z
namenom vzpostavitve uiinkovitega javno-zasebnega partnetstva za pripravo in
izvajanje lokahe razvojne strate8ije LAS ,SRCE SLOVENIJE" v okviru Pobude
LEADER (4. os Evropskega sklada za razvoj podei:elja2]l7 2013),

o da Zelijo ohraniti ustarovljeno druZbo iz prejlnje alineje tudi za pdpravo in izvedbo
Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za programsko ob dobje 2014-2020,

. da sklepajo to pogodbo z nammom, da ta nadomesti Konzorcijsko pogodbo iz prve
aln.lcjc tcga ilcna, pri iemer to ne vpliva na izvajanje aktrvnosti in obvcznosti, ki
izhajajo iz Programskega obdobja 2007-2013, ki se morajo nemoteno dokoniati in

. da imajo de vedno skupen interes po zdruZevanju z namenom pospeicvanja lokalnega
razvoja na obrroiju, kot ga doloaa ta pogodba.

2. Predmet pogodbe

2. ilen

V skladu z dolotili izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu:
CLLD) v programskem obdobju 2014-2020, v skladu s Partnerskim sporazumom med
Slovenijo;n Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen s skleprrrn Evropskc
komisije it. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014, Programom razvoia podezelja
Republike Slovenije za obdobje 201+ 2020, Operativnim programom Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 in Operativnim programom Evropskcga sklada za pomorstvo
in ribiStvo, pogodbene sfianke s to poEodbo ustanavljajo Lokalto akcijsko skupnro (v
nadaljevanju: LAS) Srce Slovenije za programsko obdobje 2014-2020.
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3. Namen ustanovitve LAS

3. ilen

LAS >Srcc Slovenije< se ustanavlja za obmoije obdin: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litiia,
Lukovica, Moravie in Smartno pri Litiji z namenom vzpostavitve uainkovitega iavno-
zasebnega partlerstva za pdpravo in izvajanje Shategije lokalnega razvoja (v nadrljevaniu
SLR) LAS SRCE SLOVENUE v okviru izvajanja lokalnega razvojo ki ga vodi skupnost
(CLLD), v prograrnskem obdobju 2014-2020.

4. Irne in eedei LAS

4. ilen

-- LAS posluje z imenom: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA SRCE SLOVENIJE.
SkrajSano ime se glasi: LAS SRCE SLOVENIJE.
Ime LAS v angleiken prevodu jc: LOCAL ACTION GROUP (LAG) HEART OF SLOVENIA
Sedei LAS je na poslovnern naslovu Vodilnega partnerja, ki ga izbere skupiiina.

5. Pravna osebnost LAS

5. t len

LAS ni pravna oseba. Je druZba (societas) po obligacijskem pra.,'u, za katero sc subsidiamo
uporabljajo doloiila Obligacijskega zakonika OZ (Uradni list RS, iit. 83/01, 32/01, 28706 n1
40107).

V razme4ih do treqih oseb zastopa LAS Predsednik LAS (v nadaljevanju: poobla6ienec
LAS).

o. Llanstvo

6. tlen

Clarstvo v LAS je odprto in prostovoljno. ilan LAS lahko postane:
. Iiziina oseba, ki ina stalno prebivali;ie r-ra obmoiju LAg
. pravna oseba, ki irna sedeZ ali registrirano izpostavo, podruinjco, organizacijsko enoto

oziroma poslovno enoto na obmoiju LA$
o pravne osebe javnega pnva, drultva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem

inleresu, ki delujejo na obmofu vei LAS.

elanstvo v LAS sestavljaio:
. ustanovitelji (podpisniki te pogodbe);
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. novi ilani, ki nalnadno pristopijo k tej pogodbi in s tem postanejo druibeniki LAS kot
druZbe.

Ustanovitelji, kate h sestava je tripaftitna (predstavniki javrrega sektorja, ekonomskega
sektorja in civilne druibe), so podpisniki ustanovne pogodbe.

V LAS lahko kadarkoli, na naiin, ki ga doloti razvojni svet LAS, pristopijo novi ilani:
. iz javnega sektoda: lokahe samouprave (obiine), javni zavodi, javne agencije, javni

skladi in druge javne institucije;
. iz ekonomskega sektorja: gospodarske druibe, samostojni podjebdki posamezniki

fizitne osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna zdruZenja in drugi
gospodarski subjekti;

. orgar-dzacije civilne druZbe in fizidne osebe: nevladne organizacije, druitva, zveze
druitev in druBe organizacije civille druibe ter posamezniki.

Novi ilani pdstopijo s podpisom pdstopne konzorcijske pogodbe, ki je vsebinsko srniselno
usklajena z ustanovno pogodbo.
Pdstopna pogodbaje sklenjena rned novim tlanom in pooblaiiencem LAS.

Novi ilan odgovarja le za obveznosti LAS, ki so nastale po dnevu ko je postal ilan LAS.

7. ilen

Clanstvo v LAS preneha:
. z tzstopom/
. s iftanjem,
. z izkljunituijo,
. s smrqo ali prenehanjem ilana ali
. s prenehanjem LAS.

alan izstopi iz LAS tako, da Vodilncmu pa.tne4u posreduje pisno izjavo o izstopu iz LAS, ki
udinkuje z minimatno 90-dnevnim odpovednim rokom. Odpovedni rok iz prejBnjega
odstavka tega ilena teie od dne, ko VodiLri partner prejme odpoved.

Clana LAS se nfta s sklepom Razvojnega sveta, ie spreneni svoje stalno bivaUrie oziroma
poslovni naslov tako, da ni vei na obmoiju LAS.

Na podlagi pisnega predloga drugih dlanov LAS ali predsednika ali posameznih ilanov
razvojncga sveta LAS ali Vodilnega parnrerja lahko skupiinra LAS s skleporn odloii, da se
posamezni ilan izkljuti iz LA$ te za to obstajajo utemeljeni razlogi in sicer:

. ie ilan LAS kljub pisnemu opominu ne izpolni svojih zapadlih obveznosti do LAS
oziroma ravna v nasprotju s prevzetimi obveznostmi;

. ie ilan LAS grol,o krii dolonila L€ pogodbe ali sklepov or8anov LAt pa zaradi takinih
njegovih dejar-rj oziroma opustitev nastane ali bi lahko nastala LAS ali njenim ilanom
ali Vodilncmu partnerju materialna 5koda.

Pred sprejetjem sklepa o izkljuiitvi iz LAS mora ilan imeti moinos! da pojasni vsa dejstva in
okoliiiine, pon-renrbne za odlotitev.
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Zoper sklep skupddine LAS, ki mora biti obrazloien, rri dopustna pritoiba.

Izkljuteni tlan lahko v roku 30 dni po prejemu sklepa skupidine LAS, sprozi postopek za
varsfvo svojih pravic pred pristojnim sodiBiem.

Ne glede na doloiila prejinjih odstavkov tega ilena je izstopajoii oziroma izkljuieni ilan
dolZar-r izpolniti svoje obveznosti do LAg sprejete v tasu njegovega ilanstva bodisi na
podlagi soglasno sprejetega sklepa skupiiinc LAS bodisi na pogodbeni podlagi a1i na
podlagi pisnega pooblastila pooblaiiencu LAS.

S tem ko oseba preneha biti ilar LAS, LAS ne preneha z delovanjem, temvei preneha le
poloZajtakine osebe kot stranke te pogodbe in kot druZbenika LAS. S prenehanjem dlanstva
v LAS, se delei pravic in obveznosti osebe, ki ii je ilanstvo v prenehalo, in ki jih je imela kot
drulbenik LAS, pr€nesejo v enakern deleZu na druge ilane LAS kot dru;benike LAS in

^ sprememba te pogodbe ni potrebna.

Ne glede na prenehanje ilanstva, mora oseba, ki ji je tlanstvo prenehalo, izpohiti svoje
premoienjske ali civilie obveznosti do LAS, ki jih je sprejela prcd prcnchanjcm tlanstva.

7. Pravice in dolinosti ilanov LAS

8. ilen

Clani LAS so enalopravni; imajo enake pravice in obveznosti, razen de ta pogodba ali drugi
sploini akt LAS izjernoma ne doloia drugade, zaradi posebnega statusa ali poloiaja tli ra
LAS,

alani LAS imajo naslednje pravice:
. pravico sodelovanja in glasovalno pravico na skupiiini LAS (opazovatci njrnajo

glasovalne pravice),
o pravico voliti in biti voljeni v organe LAS,
. da sodelujejo pri pripravi, spreminjanju in izvajanju 5L&
r pravico do informacij o dclu nr poslovanju LAg
r pravico do pobud in vpraianj v zvezi z dclom in poslovanjem LAg
. da so obve6ieni o morebitnih drugih zadevai povezanih z LAt
. druge pravice, doloiene s to pogodbo in sklepi organov LAS.

ilani LAS so dolini:
. spogtovati in izvajati doloiila te pogodbe in na organih LAS sprejete sklepe,
. zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in za izvajante skupnih projcktov v

skladu z doloiili te pogoclbe, sklcpi skupiiine LAS ter v skladu z dolodili posebnih
pogodb za izvedbo posameznih plojektov,

. da skladno s svojimi razpoloZljivimi znanji in sposobnostmi zagotavljajo pogoje za
delovanje LA$
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da posredujejo LAS informacije, ki so potrebne za i.zvajanie skupno dogovorjenih
nalog,
da prena6ajo svoje izkusnje in znanje na nove ilane LAS,
da sc vzdriijo dejalj, kibi kakorkoli Skodovala ali bi lahko Skodovala interesom LAS in
da varujejo ugled LAS.

8. Organi LAS

f. ilen

Organi LAS so:
. Skupsiina LAS,
. Razvojni svet LAS,
r Predsednik LAS,
. Nadzomi odbor,
. Vodihi partner,
. Ocenjevalnakomisija.

9. Skupiiina LAS

10. ilen

Skupiiino LAS sestavljaio vsi ilani LAS.

Skupiiina LAS se sklicuje najmanj enkrat letno. Sklicuje jo predsednik LAS samoiniciativno
ali na pisno zahtevo Vodilne6a partrrerja ali na zahtevo najmdnj tretjine tlanuv LAS in ie se
zahtcvi predloZi dnevni red in gradiva. potrebna za odlotanje. Ce predsednika LAS na
podlagi takSne zahteve ne sklite Skupidine na naiin, da ta zaseda v 30 dnch od dneva
pleiema zahteve, lahko Skupiiino skliie Vodilni pa ner ali teqina ilanov, ki so sklic
zahtcvalj. TaIo sklicana skupSiina lahko odloia samo o zadevah, za katerc je bila sklicana.

Skupiiina je sklepina in veljavno odloia, ie ji p sostvuje vei kot polovica ilanov LAS.

Ne glede na doloiilo prejinjega odstavka Lega ilena lahko skupliina eno uro po sklicu
veljavno odloia ne glede na Stevilo navzotih alanov LAt ie so bili tlani na to posebej
opozo4eni v vabilu.

Scjo skupiiine vodi Predsednik LAs.

Vsa( i lan I AS imd nd skupit ini en gld-.

Odloditve na slupiiini se sprejemajo z veiino glasov ptisotnih ilanov, razen odloditev, s
katerimi se ilanom LAS nalagajo finanine in dmge obveznosti; za sprejem takine odloiitve
ie poheben konsenz vseh ilanov LAS.
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Vsak ilan ima na Skupiiirli en glas. tlana LAS lahko na Skupscini zastopa zastopnik s
pisnim pooblastilom.

Stranke pogodbe se izrecno strinjajo, da SkupSiina odlota o spremembi te pogodbe z
dvotre$insko vedino vseh tlanov LAS oziroma druZbenikov LAS kot druibe.

O poteku skupiiine LAS se vodi zapisnik, ki ga podpiieta predsedujoii skupidini LAS in
zapisnikar.

V skladu z doloibami tega ilena se lahko naiin sklica in poteka ter odloianja na skupiiini
LAS podrobneje dr:finira v poslovniku o delu Skupiiine T.AS.

11. ilen

Skupiilna LAS irna naslednje naloge:
sklepa o dnevncm redu,

. na predlog Razvojnega sveta potrdi leho poroiilo o delu in finantno poroiilo LAS,

. na predlog Razvojnega sveta potrdi letni nairt aktivnosti,

. splejema in spreminja sploine akte LAS, ki podrobneje urejajo delovanje LAt

. sodeluje pri pripravi SLR,

. potrdi Stategijo lokaL-rega razvoja in njene morebitne spremernbg pred
posredovanjem v pregled Koordinacijskem odboru CLLD,

. izmed svojih ilanov izvoli Predsednil<a LAg namestnika predsednika LAS, ilane
Razvojnega sveta in tlale Nazomega odbora,

. razredi Predsednika LAS, nameshika predsednika LAS, ilane Razvojnega sveta in
ilane Nadzomega odbora, ie ti delujejo v nasproqu s to pogodbo, splosnimi akti LAg
sklepi organov LAS ali v nasprogu z namcni in interesi LAS,

r razreii tlana Razvojnega sveta, ie je ta v obdobju enega leta odsoten na ved kot
polovici sej razvojnega sveta in imenuje novega, do izteka mandata dlanu, ki ga novi
ilan nadomesti,
odloia o izkljuiitvi dlana iz LAS,

. odloia o finaninjl-r in drugih obveznostih ilanov LAS,

. izbere Vodilnega partncrja, ki LAS zastopa v upravnih in finalinih zadeva ter ima
ushezen kader za opravljanje nalog,

. potrdi meriJr za izbor operaL i j .

. potrdi operacije ki jih bo izvajal LAS in

. potrdi pravila delovanja LAS in druge potrebne pravno formalie dokumente LAS,

. odloia o sprejemu novih ilanov LAS kot druibenikov LAS,

. odloia o utovorih in piitozbah zoper sklepe drugih organov LAS,

. odloia o drugih, s to pogodbo in drugimi pravnimi akti doloienih zadevah,
pomembnih za delovanje in poslovalje LAS.
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10. Razvoini svet LAS

12. i len

Razvojni svet LAS je organ upravljanja, ki ga sestavljajo:
. 3 predstavniki javnega s€ktoda (obiine, krajevne skupnosti, javni zavodi, javne

agencije, javni skladi in druge osebe jar,nega prava),
. 3 predslavniki ekonomskega sekto4a (gospodarske druibe, osebe, ki samostojno

opravljajo dejalnost, kmetje, ki opravljajo trino deja\,Tlost (osnor,'no ali dopolnilno
dejavnost na kmetiji), druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene za ustvaianje
ali delitev dobitka),

. 3 predstavniki zasebnega sektorja (dru5fua, zasebni zavodi, ustanove in drldge
ncvladne organizacije oziroma pra\,ne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za
namene ustvadanja dobiika ali opravljanja pridobitne dejavnosti in ki preseZka
prihodkov ne delijo, kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na tlgu, posamezniki).

ilane razvojnega sveta izvoli in razreiuje Skupliina LAS.

Clani razvojncga sveta se izvolijo za 3-letno mandaho obdobjc ln so lahko po izteku
mandata ponovno izvoljeni.

13. i len

Razvojnj svet odloia na sejah.

Seje Razvojnega sveta LAS sklicuje Predsednik LAS oziroma niegov nameshrik (v primer-u
predsednikove odsotnosti oziroma ncdoscgljivosti) samoiniciativno ali na predloE Vodihega
partne4a ali na zahtevo vsaj hetjine ilanov razvojnega sveta LAS.

V pdmeru sklica seje na zaitevo ilanov Razvojnega sveta LAS je potrebno na predsednika
LAS nasloviti pisno zaitevo za sklic scjc, navesti vzroke za sklic rer zadeve, o karerih naj bi
razvojni svet odloia1.

Razvojrli svet LAS veljavno odloia, ie seji pdsostvuje veiina tlanov - predstavnikov javnega
sektorja, veiina ilanov predstavnikov ckonomskega sektota in veiina ilanov -
predstavnikov zasebnega sektorja; odloiitve pa sprejema z veiino glasov na seji prisotnih
ilarov.

Sktep Razvojncga sveta je veljaver! ic je zanj tlasovala vei kor polovica prisornih ilanov
Razvojnega sveta. Vsak dlan razvoinega sveta ima 1 glas. elana Razvojnega sveta lahko na
seji Razvojnega sveta zastopa zastopnik s pisnim pooblastilom.

14. i len

Naloge Razvojnega sveta so:
. sklepa o dnevnem redu,
. izvdujc odloiitve in sklepe skup6iine LAS,

KonzorciFka poSodba o ustanovit\.i LAS Srcc Slovenije 2014 2020 iistopls 12.10.2015
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. pdpravi pogodbo z Vodilnim partne4em LAS,

. pripravi letni natrt aktivnosti in ga da v potrditev Skupiiini LAS,

. obra'"nava Stlatcgijo lokalnega razvoja in poda njene morebitne spremembe in jih da v
potrditevSkupiiini LAS,

. obravnava merila za izbor operacij in jo da v potrditev Skupiiini LAS,

. sprejema odloiitve v zveziz tzvajanjem Strategije lokalnega razvoja,

. sprejme letno porotilo o delu in finanino poroiilo LAS, ki ga pdplavi Vodilni partner
in ga da v potrditev Skupliini,

. na predlog Vodilnega partnerja imenuje ocenjevaLro komisijo, za oceno pijavljerrih
operdcij v okviru Shdlegijc iok.rhega razvojr.

. na podlagi poroiila Ocerrjevahre komisiie potrdi izbor operacij za sofinanciranje in jih
posreduje pristoinemu organu za konino odobritev operacije,

. predlaga operacije, ki jih bo izvajal LAt

. obl ikuie in priprar i  v,ebino javncgJ poziva,

. obra\,.nava spremembe meril za izbor in ocenjevarje operacij, za katere LAS pddobi
sredstva in jih posreduje v potrditev Skupiiini,

. skrbi za uiinkovito delovanje LAS, njeno platilno sposobnost in usklajenost postopkov
z veljavno zakonodajo,

. po potebi imenuje delorma telesa, za uiinkovito izvajanje SL&

. izvajaevalvacijorezultatovizbranihopemcij/programov,

. odloia o drugih, s to pogodbo ali sklepi skupitine LAS doloienih zadevah.

V imen! razvoinega sveta zastopa LAS v razmerjih do hetjih oseb predsednik LAS v funkciii
poobla!ienca LAS.

Pooblaiienec LAS prevzema finanine in drugc obvcznosti v imenu ilanov LAS le, ie je za to
izrecno pooblaBien s sklepi skupidine LAS; v imenu posameznih itanov LAS pa le na
podiagi in v mejah pjsnega pooblastila oztoma pisne pogodbe.

-. V posJih, ki od stranl<c, ki jih sklepa zahrevajo pral11o osebnost LAS zasropa pooblaliena
pravna oseba,

Pooblaidena pravna oseba prevzema finanane in druge obveznosti v imenu vseh ilanov LAS
samo, ie je za to izrecno poobla6icna s sklepom Razvojnega sveta in ie gleoe yrevzerrra s
tak6nim tlanom sklene pisno pogodbo o ureditvi medsebojnfi pravic in obveznosti.

(Jdgovornosf za namensko porabo sredstev nosijo nosilci operacij, za delovanje LAS pa
orsani L.{S.
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11. Pred8ednik LAS

15. i len

Predsednik svoje delo opravlja v skladu s smernicami in navodilj Skupiiine in Razvojnega
sveta.

Za svoje deloje Predsednik LAS odgovoren Skupiiini LAS in Razvojnemu svetu LAS.

Predsednik LAS lahko za podpisovanje dokumentov in listin v imenu LAg potrebnih za
poroianje financerjem LAS pooblasti shokor-.nega vodjo ali finaninega vodjo.

I'redsednika LAS voli Skupiiina LAS za 3-letno mandatno obdobje in je lahko po izteku
mandata ponovno izvoljen.

16. i len

Predsednik LAS nna naslednje pristojnosti in naloge:
. samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS,
. skrbi za izvajanje sklepov Razvojnega sveta in Skupiiine LAS,
. podpisuje dokumente in listine v imenu LAS,
. sklicuje in vodi seje Razvojnega sveta LAS,
. -kl iruie in vodi scje Skupscire LAS.
. zagotavlja javnost delovanja LAS,
. opravlja druge naloge v skladu s to pogodbo, drugirni splolnimi akti LAS ali sklepi

Skup;iinc LAS in Razvojnega sveta.

Nameshrik Predsednika LAS

Namestnik predsednika LAS ima vse pristojnosti in naloge LAS, vkljuino z zastopanjem
LAS in podpisovanjcm listin v imenu LAS, ie je predsednik LAS odsoten, nedosegtjiv,
nczmozen za delo ali ie ga pooblasti za opravljanje svojih pdstojnosti ali nalog.

V primeru, da je predsednik LAS izvoljen izmed predstavnikov javnega sektorja, se njegov
narnestnik izvoli izmed predstavnikov ekononskega ali zasebnega sekto4a in obratno: ie je
za predsednika izvoljen predstavnik ckonomskega ali zasebncga sektoia, se za njegovega
namestnika izvoli prcdstavnik javneEja sektorja.

Za svoje delo je namestnik Predsedrika LAS oclgovore^ Sklrplaini LAS in Razvojnemu svetu
LAS.

Namestnik Predsednika LAS se izvoli za 3-letno mandatno obdobje in je lal*o po izteku
rnartdata porovno izvoljen.
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11. Nadzorni odbol

18. i len

Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh ilanov in sicer: enega
predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika ekonomskega sektorja in enega
pred't.rrmi la zasebncg.) -ektorja.

ilane Nadzomega odbora volj in razreiuje Skupltina za mandatno dobo treh let, po preteku
katere je lahko ista oseba veikrat ponovno izvoljena. Skupiiina za isto mandatno dobo izvoli
tudi enega nadomestnega ilana Nadzomega odbora, ki je la-hlo predstavnik kateregakoli
sektoia in ki opravlja naloge dlana Nadzornega odbora v primeru njegove odsotnosti,
nedosegljivosti ali nezmoznosti za delo.

ilall Nndr"-ega odbora ne more biti ista oseba, ki je ttan Razvojnega sveta, sbokovrri
^ vodj4 linanini vodja LAS ali oseba, ki opravlja delo pri Vodilnemu partneiu.

19. i len

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti in naloge:
r nadzira finantno in materialno poslovanjc LAS,
. nadzira delo Razvojnega sveta, Predsednika LAS in namesbtika predsednika LAS,
r nadzira delo Vodiln€ga parherja,
. obravnava in daje soglasje k predlogu letnega naita aktivnosti, ki ga pripravi Razvojni

svet
. najmanj enkrat letno o svojem delu poroia Skupiiini LA'
. izmcd svojih ilanov izvoli predsednika Nadzornega odbora,
. druge naloge v skladu s to pogodbo ali drugimi sploBnimi akti LAS.

-. Clan Nadzomega odbora lahlo sodeluje na sejah Razvojnega sveta brez pravice glasovalja.

Za svojc delo je Nadzomi odbor odgovoren SkupBiini LAS.

20. ilen

Nadzorni odbor sklicujc in vodi predsedrik Nadzornega odbora glede na potrebe LAS, a
najmanjenkrat leho.

Nadzomi odbor lal <o odloia ie so prisotni vsi ilani Nadzomega odbora oziroma, ce enega
nadomeiia nameshik ilana Nadzomega odbora.

Sklep Nadzornega odbora je veljaven, ie sta zanj glasovala vsa, dva ilana Nadzomega
odbora oziroma vsajen ilan Nadzomega odbora in nameshik.
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Vabilo na sejo Nadzomega odbora se najmanj deset dni pred sejo poilje dlanom Nadzornega
odbora in sicer na elekhonski naslov, kot gaje ilan Nadzomega odbora sporoiil LAS. Skupaj
z vabilom se po!1je tudi dnevni red in gradiva, potrebna za odloianje.

alani LAS lahko vodilnemu parhledu posredujejo predloge vsebin za razpravo na
Nadzomem odboru. O uvrstitvi na dnevni red odloii predsednik Nadzomega odbora.

12, Vodilni partnel

21. ilen

Vodilni partner zastopa LAS v upravnih in finaninih zadevah.

Naloge Vodilnega partnerja so predvsem:
org,r-r izirr delo\ anje L A5,

. sodeluje pri pripravi Strategije Lokalnega razvoja,

. skrbi za izvajanje in nadzor nad izvedbo Strategije lokalnega razvoja,

. pripravlja gradiva za Skup6iino LAS, Razvojni svet in Nadzomi odbor,
r nudi strokovno svetovanje nosilcem projektnih idej,
. zbira projektne ideje, ki jih predlagajo ilaii LAS,
. sodeluje s partneii na terenu in institucijami na razliinih ravneh pri pripravi in

izvajanju razvojnih projektov jn investicij,
. opravlja nad zor nad izvedbo operacij in financiranjem,
. koordinira operacije med-regionaliega in mednarodnega sodelovanja med LAS,
. pripravlia promocijsko gradivo s katerim predstavlja SLR in izvaja promocijo LAS,
. izvaja informiranje, animacijo, usposabljanje, izobraZevanje in motivacijo prebivalcev

in drugih subjektov,
. zagotavlja vodenje finaltnega poslovanja skladno z zahtevami koriidenja evropskih

sredstev,
zagotavlja Iinanino in materialno posrovanje LAs nr vodi postopke LAS v skladu z
veljavnimi predpisi, sklenjenimi pogodbami in zaitevami pristojnega ministrstva,

r vodi loien transakcijski raiun za LAS in ga upravlja,
. vodi posebne postavke in konte za namene delovanja LAS v poslor,nih knjiga[
. zagotavlja sledljivost izplaiil za vse izvedene opelacije, za katere je LAS zagorovil

sredstva,
. izvaja finanine obveznosti LAS,
. zagotavlja sprejefr poite za LAS in zagotavlja varcn elektronski predal za prejem

elektronske poSte za LAS i]r kvalilicirano elektfl:nsko porrdilo za oddajo vlog in
zahtevkov,

. zagotavlja in upravlja spletno stran LAS,

. priplavlja in vodi operacije ter opravlja nadzora nad njihovo izvedbo in financiranjem,

. pripravlja vioSe nrjih oddaja orgallu v kontno potrdirev,

. priptavlja zahtevke za powaiila in ugotavlja upraviienost
o nudi organom in delovnim telesom LAS vso potrebno prostorsko, logistiino,

administrativno in telmiino podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delo,
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. opravlja druge naloge, ki mu jih naloZita Skupiiina LAS ali Razvojni svet ki so
doloiene s sploinimi akti LAS ali s pogodbo med LAS in VodiL-rim parhe4em.

Naloge VodiJnega partne4a se podrobneje dolotijo v pogodbi, ki jo podpiieta izbrani Vodilni
paftner in v imenu LAS Predsednik LAS.

Vodilni partner imenuje strokovno vodjo LAS in finanino vodjo za pripravo zahtevkov,
splemljanje finaninega toka in vseh ostalih nalog povezanih s financami LAS. O imenovanju
strokovne vodje in {inaninega vodje Vodilni partner obvesti Razvoini svet.

Vodil'rega partneia izberc Skupiiina LAS, upoBtevajoi njegove stokovne, kadrovske in
druge sposobnosti za strokovno in projektno delo na podroiju razvoja podeielja in izvajanja
nalog LAS. Ce Skup6iirra LAS izmed svojih ilanov LAS ne izbere Vodilnega partne44 naroai
Razvojnemu svctu, da izvede postopek izbora Vodilnega partnerja ob upo6tevanju pravil, ki

^ veljajo za ja\,Tra naroiila. Tako izbranega Vodilnega parhrerja potrdi SkupSiina LAS.

13. Ocenjevalna komicija

22. ilen

Ocenjevalla komisija jc dclovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijavc na javne pozive
LAS, ter o tem poroia Razvojnemu svefu.

Naloge Ocenjevalie komisije so predvsem:
. preveri popolnost in ushcznost prejetih vlog, kar pomeni, da se preved ie vloga

vsebuje vse z javnim pozivom zahtevane priloge in obtazce ter je prispela v
predvidencm roku,

. oceni in izbcre prelele r loge o,/ iroma pri ja\ e,

. p pravi poroiilo za Razvojni svet o prejetih vlogah in izboru operacij.

Ocenjcvalna komisija ima tri do pet ilanov in je sestavljena iz neotlvisnih strokovnjakov, ki
imajo znanja s podroija poliHj h strateikih smerric EU, drZave, regije, razvoja podeZelja,
stratelke8a in projektnega management4 ratunovodstv4 davkov, registracijc in poslovanja
organizacij, posarnealikov in gospodarskih druib ali drugih podroiij.

Clane Ocenjevalnc komisije na predtoS Vodilnega partnerja imenuje Razvojni svet za 3
letno rnandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.

Razvoini svet lahko razreii tlana ocenjevahe komisije, ie ta deluje v nasprotju s to pogodbo,
sploinir akti LAS, sklepi organov LAS, ie svojega dela ne optavlja sfokovno, korektrlo in
ncodvisno ali ae ugotovi, da je priSlo do konflikta interesov.

Natanineje se navodila tlanom ocenjevalne komisije za oceno projekb:rih predlogov opredeli
v splosnih akt i LAS.
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14. Javnost dela

23. ilen

Delo LAS in njenih organov je javno ob upoitevanju varstva osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti LAS in ob varovanju interesov LAS in ilanov LAS.

Vodilri partner obve5ia ilane LAS o svojem delu preko elektronske poBte in obiiajne poite,
preko sredstev javnega obveiianja in preko glasil. LAS obvelia lirso javnost o svojem delu
tako, da organizira posvete, okrogle mize, tiskor,,ne konference in na seje Skupltine LAS vabi
predstavnike zainteiesiranih organov, ustanov, organizacijin civilne druibe ter predstavnike
sredstev iavnega obveiianja.

Javnost dclovanja LAS se zagotavlja tudi z omogoianjem pdsotnosti opazovalcev na sejah
organov T.AS. Kot opazowalci lahlo na sejah orgalov LAS sodelujejo:

predstavniki Koordinacijskega odbora CLLD pisarne, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdatstvo in prehrano, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeZclja, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologiio, SIuZbe vlade Republike
Sloverrije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter pledstavniki organov in
organizacij v sestavi ministrstva;

r predstavniki drugih ministrstev Republike Slovenijc ter organov in organizacij v
njihovi sestavi;

. predstavnikjewopski[driavnihinregionallihorganizacij/insritucij;
r predstar.rriki padnerskih LAS iz Slovenije tet iz drl,av EU in iz driav kandidatk za

ilanstvo v EU.

Za zagotovitev javnosti dcla jc odgovoren Predsednik LAS. Predsednik LAS lahko za stike z
Iavnosgo pooblasti Vodilnega partne4a, ki v tem p meru odgovarja za resniinost in
praviliost ja vnosti posredovanjh podatkov.

15, Financiranie LAS

24. ilen

LAS pridobiva sredstva:
. iz evropskih sredstev (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeielja, Evropski sklad za

regionalni razvoj, Evropski sklad za pomorstvo in ribidtvo in drugih evropskih
skladov),

. iz driavnega proraauna,

. iz proraiunov lokalnih skupnosti,

. s kandidiranjem na javnih razpisih na lokalli, regionalni, drZavni in mednarodni rami,

. s prispevki ilanov in drugil-l parhe{ev pl'i skupnlh operacijah,

. s prispevki donato4ev in sponzoiev in

. iz drugih virov v skladu z zakonom.

Sredstva LAS rnorajo biti porabljena namensko.
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16. Trajanje pogodbe

25. ilen

LAS se s to pogodbo ustanavlja za nedoloten ias.

17. Konine dolotbe

Morebitne spremembe ali dopohitve te pogodbe se uiejajo s pisnimi ar-reksi k pogodbi.

27. ilen

Pogodbene stranke so soglasne, da si bodo morebitne spore iz te pogodbe prizadevale
rcSevati z medscbojnim dogova4anjem, sporazumevanjem ali na drug miren naiin. te pa na
tak naiin ne bi bilo mogoie doseii kons€nza, ie za reievanF sporov prjstoino Okrotno
sodi6ie v Ljubljani.

28. tlen

V primeru, da je ta pogodba ob sklenitvi ali kasneje v neskladju s predpisi, ki urcjajo
delovanje LAS, njegovo financiranje ali izvajanje Strategije lokaliega razvoja. se ta pogodba
v tem delu ne uporablja, temvei veljajo neposredno ommjeni predpisi dokler Skupsiina ne
sprejme ustreznih sprememb te pogodbc.

V primeru, da splobnj akt LAS, ki velja ob sklenitvi te pogodbe, ni skladen s to pogodbo, se v
takinem delu ne uporablja, temvei velja neposrcdno ta pogodba, dokler SkupSdina ne
sprejmc ustrcznih spremernb takineta sploinega akta.

29. ilen

Ustalovna pogodba jc napisana v 3 enakih izvodjh, na katerih so izvirniki vseh pogodbenih
strank in ki se hraniio v prostorih pooblaiiene pravne osebe LAS. Vsaka pogodbena stranka
dobi kopijo podpisane pogodbe, v izvirnike pa lahko kadarkoli pogleda.

30. iletr

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vsch ustanoviteljev LAS.
Z drrem veljavnosti te pogodbe preneha veljati dne 27.11.2007 sklenjena Konzotcijska
pogodba o ustanovitvi Lokalre dkcijske skupine ,Srce Slovenije", ki jo nadomesti ta

Pogodba.
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31. alen

Konzorcijski partnedi so si soglasni, da do oblikovanja nove skup6iine in imenovanja drugih
organov organa LAt naloge skupiiine in drugih otganov LAS izvrluje skupitina in drugi
organi LAS, ki so imenovati na podlagi konzorcijske pogodbe z dne 21.17.2007.

32. tlen

Ne glede na doloibe te pogodbe o namenu LAS glede izvajanja Strategije lokalnega razvoja
za obdobje 2014-202 LAS nemoteno izvaia altivnosti in obveznosti, ki izhajajo iz
Programskega obdobja 2007-2013 in izpolni vse svoje pogodbene obveznosti iz tega naslova.

Kraj in darum: Litija, 12.10.2015

4grlKo >avrc
Predsednik LAS

L. '11  !^aK. r rsu  s ru f  rNA
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