L1{nl!!j!9y!l.r]!

Skup5iirraLokalncakcijskeskupineSrceSlovenijeje na svoji 1.sejidne 15.4.2015
ter
na svoji2. sejidne 28.9.2015
sprejela

POSLOVNIK O DELU RAZVOJNEGASVETA
LOKALNE AKCIJSKESKUPINESRCESLOVENIJE

I. SPLOSNE
DOLOEBE
l. tlen
Ta poslovnik ureja organizacijo natin dela in odlotanja Razvojnegasveta Lokalne
akcijskeskupine
Slovenije. (v nadaljevanju:Razvojnisvet).
"Srce
2. tlen
Razvojni svet je organ odlodarja,ki ga sestavljajo:
. 3 predstavniki javnega sektorja(obtine, krajevne skupnosti,ja\Tri zavodi, javne
agencije javni skladi in druge osebejavnegaprava),
3 predstavniki ekonomskega sektorja (gospodarske druibe, osebe, ki
samostojnoopravljajo dejavnosl kmetje,ki opravljajo trino dejavnost(osnovno
ali dopolnilno dejavnost na kmetiji), druge pravne osebe zasebnegaprava,
ustanovljeneza ustvarjanjeali delitev dobitka),
3 predstavniki zasebnegasektorja(druitva, zasebnizavodi, ustanove in druge
nevladne organizaciie oziroma pravne osebe zasebnega prav4 ki mso
ustanovljene za namene ustvarjanja dobiika ali opravljanja pridobitne
dejavnosti in ki preseZka prihodkov ne delijo, kmetje ki ne opravljaio
dejavnostina trgu, posamezniki).

ilane Razvojnega
sveta voli in razreduje
SkupSiinaLAS.
Ltanl Kazvolnega sveta

se izvolijo za 3-letno mandatno obdobje in so laiko po

izteku mandataponovno izvoljeni.
3. tlen
Kot opazovalcilahko na sejahRazvojnegasvetasodelujejo:
e predstavniki Koordinacijskegaodbora CLLD pisame,Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeZelja,Ministrstva za gospodarskirazvoj in tehnologijo,SluZbevlade
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Republike Slovenijeza razvoj in evropsko kohezijskopolitiko ter predstavniki
organov in organizacijv sestaviministrstva;
. predstavniki drugih ministrstev Republike Slovenijeter organov in organizacij
v njihovi sestavi;
. predstavnikievropski[ driavnihinregionalnihorganizacij/institucij;
o predstavniki parhrerskih LAS iz Slovenijeter iz drZav EU in iz drZav kandidatk
za ilanstvo v EU.

II. NALOGERAZVOJNEGASVETA
4. ilen
Naloge Razvojnegasvetaso:
. sklepao dnevnem redu,
. izvriuje odlotitve in sklepeskupiiine LAg
. pripravi pogodbo z Vodilnim partnerjemLAS,
. pripravi letni nairt aktivnosti in ga da v potrditev SkupSiini LAS,
. obravnava Strategijolokalnegarazvoja in poda njene morebitne spremembein
jih da v potrditev SkupSdiniLAS,
. obravnavamcrila za izbor operacijin jo da v potrditev Skupiiini LAg
. sprejema odlodi tv e v zvezi z izvajanjem Strategije lokalne ga nzvoja,
. sprejme letno poroiilo o delu in finandno poroiilo LAg ki ga pripravi Vodilni
partner in ga da v potrditev Skupiihi,
. na predlog Vodilnega pafne4a imenuje ocenjevalno komisijo, za oceno
prijavljenih operacijv okviru Strategijelokalnegarazvoja,
. na podlagi porodila Ocenjevalnekomisije potrdi izbor operacijza sofinanciranje
in jih posredujepristoinemu organu za konino odobritev operacije,
r predlagaoperacije,ki jih bo izvajal LAS,
. oblikuje in pripravi vsebinojavnegapoziv4
. obravnava spremembemeril za izbor in ocenjevanjeoperacij, za katere LAS
pridobi sredstvain jih posredujev potrditev Skupiiini,
. skrbi za uiinkovito delovanje LAg njeno plaiilno sposobnostin usklajenost
postopkov z veljavno za&onodajo,
. po potrebi imenuje delovna teles4 za udinkovito izvajanjeSLR,
. izvaja evalvacijorezultatov izbranih operacij/programov,
. odlota o drugih, s to pogodbo ali sklepi skupdiine LAS dolodenihzadevah.

V imenu RazvojnegasvetazastopaLAS v razmerjih do tretjih osebpredsednik LAS v
funkciii poobladdenca
LAS.
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5. ilen
Administrativne, tchniinc in strokovne naloge za Razvojni svet zagotavlja Vodilni
Partner.
Vodilni partner skrbi za pripravo sej Razvojnega sveta, za koordinacijo
administrativnih, tehnitnih in shokovnih nalog ter piSezapisnik.

III. SEJE
RAZVOJNEGA
SVETA
6. dlen
Razvojni svet dela in odloia na sejah.SeieRazvojnegasveta LAS sklicujePredscdnik
LAS oziroma njegov namestnik (v primeru predsednikove odsotnosti oziroma
nedosegljivosti)samoiniciativno ali na predlog Vodilnega partnerja ali na zahtevo
vsai tueginetlanov RazvojnegasvetaLAS.
V primeru sklica seje na zahtevo tlanov Razvojnegasveta LAS je potrebno na
Predsednika LAS nasloviti pisno zahtevo za sklic seje,navesti vzroke za sklic ter
zadeve,o katerih naj bi razvojni svet odlotal.
/, cten
Sklic seje razvojnega sveta s predlogom dnevnega reda se po51jeilanom najmanj
deset dni pred dnem, dolotenim za sejo.Gradivo za sejerazvojnegasveta se poglje
tlanom najmanj tri delovne dni pred dnem, dolodenimza sejopo eiektronskipoiti in
na posebnozairtevo ilana Razvojnegasvetav tiskani obliki po poiti. V primeru, da iz
objektivnih razlogov gradivo v roku za posredovanjeni pripravljeno oz. ni na voljo,
se gradivo predloZi ilanom Razvojnegasvetav tiskani obliki na sami seji.
8. tlen
Sejerazvojnegasveta so lahko dopisnein se sklidejona predlog PredsednikaLAS po
elektronskipo6ti skupaj z dnevnin redom in gradivom.
Dopisna seja je odpda za glasovanje predlaganih sklepov najmanj dva delor,rra
dneva. V primeru, ko je sejasklicanado 12. ure v dnevu, bo odprta za glasovanjedo
naslednjegadelovnegadne do 12.ure, V primeru, ko se sejaskliie po it2.uri v dnevu,
je odprta za Blasovanjedo 12.ure heqega(delovnega)dne.
Dopisne sejese skliiejo in izvedejo z usklajevanjemin glasovanjempreko elektronske

poste.
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9. dlen
Razvojni svet LAS veljavno odloia, ie seji prisostvujeveiina dlanov - predstavnikov
javnega sektorja, vetina ilanov - predstavnikov ekonomskega sektorja in vecina
ilanov - predstavnikov zasebnegasektorja;odloiitve pa sprejemaz vetino glasov na
seji prisotnih dlanov.
Navzodnost se ugotovi na podlagi podpisov na listi prisotnosti. Lista pdsohosti je
pdloga zapisnika seje.
Sklep Razvojnegasveta je veljaven, de je zanj glasovalavei kot polovica prisotnih
ilanov Razvojnegasveta.Vsak ilan razvojnegasveta ima 1 glas.
Clana Razvojnegasveta lahko na seji Razvojnegasveta zastopa zastopnik s pisnim
pooblastilom.V primeru, da se sejene udeleZiniti njegov namestnik,lahko dlanpoda
svojestaliiie oziroma obrazloZitcv pismenopred scjo.
Razvojni svet praviloma odloda z javnim glasovanjem,ki se opravi po koniad
razpravi o predlogu o katerem se odloia. Glasujese z vzdigovanjem rok, pri tem se
v zapisnik napiSe,koliko jih je glasovalo"2a",koliko "proti" predlogu in koliko sejih
"vzdrZi". Vsak tlan Razvojnegasvetaima pravico pred glasovanjemobrazloZitisvojo
odloditev.
Clani Razvojnegasveta morajo pri glasovanjuzagotoviti, da ne pride do konflikta
interesov. V primeru, da pri glasovanju o posameznempredlogu lahko pride do
konflikta interesov,morajo na to opozoriti preostalcilane Razvojnegasveta in se iz
glasovaniapri tem predlogu izloiiti.
Glasovanje o posameznem predlogu je lahko tudi tajno, te zato glasuje najmanj
polovica prisotnih dlanov.
Izid glasovanjaugotavlja PredsednikLAS.
10.ilcn
Na zaietku sejeRazvojni svet obravnavain potrdi dnevni red.
Pd doloianju dnevnega reda Razvolni svet najprej odloda o predlogill da se
posameznetoike umaknejo z dnemega reda in nato o predlogill da se dnevni red
raziid.
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11.tlen
Po doloditvi dnevnega reda Razvojni svct odloia o spreiemu zapisnika prejsnje seje
in se seznani/ uresniiitviio \klepov prejinje seje.

ilani Razvojnega
svetalahkona zapisnikudajopripombein dopolnila.
O utemeljenostizahtevanihspremembali dopolnitevzapisnikaprejinje sejeodloda
Razvojnisvetz vedinoglasovna sejinavzotihpredstarmikov.
PredsednikLAS ugotovi da je sprejetzapisnik,h kateremuni bilo pripomb, ali
zapisnik,ki je bil po sprejetihpripombahustreznospremenjen
ali dopoJnjen.
12.dlen
ilani razvojnegasvetase k razpravi prijavijo z dvigom rok in dobijo besedo,ko jih k
besedipozove PredsednikLAS.
Razpravena setipraviloma iasovno niso omejene,razen v primeru, ko Razvojni svet
na sejine sklenedrugade.
Med razpravo lahko dlan Razvojnegasveta predlaga prekinitev seje oz. preloZitev
lazprave o doloicni toiki dnevnega reda. Predsednikje dolZan tak predlog dati na
glasovanje.
13.dlen
O delu Razvojnegasveta se piSe zapisnik v katerem se vpiBejovsi sklepi in staliSda
ter pomembne ugotovitve Razvojnega sveta. Pdloga k zapisniku ie tudi lista
prisotnosti.Zapisllik pide predstavnik Vodilnega partnerjaLAS.
Sprejetizapisnik podpidetaPredsednikLAS in scstavljavcczapisnika.

IV, KONENE DOLOEBE
14.tlen
Ta poslovnik sprejme SkupSiina LAS na seji z dvohetjinsko vedino vseh navzoiih
tlanov.
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15.dlen
Sprcmcmbcin dopolnitvetegaposlovnikasesprejemajo
po enatr<em
postopkukot je
doloiennjegovsprejem.
16.ilen
Poslovnikzadneveljatiz dnem sprejemana sejiSkupdiineLokalneakcijskeskupine
,SrceSlovenije<.
Za pravilno tolmatenjein uporabo tega poslovnikaje odgovorenRazvoinisvet
Lokalnealc ijsLesLupine-SrceSloven
ije".
Skupifina Lcrkalnee <cijskeskupine>SrceSlovenijeuje sprejelata poslovnikna 1.
seji,dne 15.4.2015
ter njegovespremembe
na 2. seji,dne 28.9.2015.

SrceSlovenije:
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