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SkupJiinaLokalneakcijskeskupineSrceSlovenije(v nadaljevanju
LAS)na podlagi
10.ilena Konzorcijske
pogodbeo ustanovitviLokalneakcijskeskupineSrce
Slovenije,z dne 12.03.2015,
sprejema:

POSLOVNIK O DELU SKUPSCINE
LOKALNE AKCIJSKESKUPINESRCESLOVENIJE

I. SPLOSNE
DOLOEBE

1. dlen
Ta poslovnik ureja naiin sklica, poteka in odlodanja Skupiiine Lokalne akcijske
skupine
Slovenije. (v nadaljevanju:Skupiiina).
"Srce
2. ilen
Skupidina LAS ie organ upravljanja LAS, kijo sestavljaiovsi ilani LAS.
3. ilen
Kot opazovalcilahko na sejahSkupiiine LAS sodelujejo:
o predstarmikiKoordinacijskegaodbora CLLD pisame, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeZelja,Minishstva za gospodarskirazvoj in tehnologijo SluZbevlade
Rcpublikc Slovcnile za razvoj in evropsko kohezijskopolitiko ter predstavniki
organov in organizacijv sestaviministrstva;
r predstavniki dmgih ministrstev Republike Slovenijeter organov in organizacij
v njihovi sestavi;
. predstavniki evropskilf drzavnih in regionalnih organizacij/instihrcij;
r predstavniki partnerskih LAS iz Slovenijeter iz drzav EU in iz drZav kandidatk
za tlanstvo v EU.
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II. SEJESKUPSCINELAS

Skupitina LAS dela in odloda na sejah.SejeSkupidine LAS sklicuje predsednik LAS
samoiniciativno ali na pisno zahtevo Vodilnega partneria ali na zahtevo najmanj
tretjine ilanov LAS in ie se zahtevi predloZi dnevni red in gradiva. potrebna za
odloianje. Ce predscdnika LAS na podlagi tak5ne zahteve ne sklide SkupBiine na
nati4 da ta zaseda v 30 dneh od dneva preiema zahtevc, lahko Skup3tino skliie
Vodilni partner ali tretjina dlanov, ki so sklic zahtevali. Tako sklicana skupiiina
lahko odlota samo o zadevafuza katereje bila sklicana.
5. ilen
Sklic sejeSkupiiine s predlogom dnevnegareda se po5lje ilanom najmanj deset dni
pred dnem, doloienim za sejo.Gradivo za sejeSkupidine sepoilte tlanom naimanj t
delovnc dni pred dnem, dolodenim za sejo po elektronski poiti in na posebno
zahtevo ilana Skup6dine v tiskani obliki po poiti. V pdmeru, da iz objektivnih
razlogov gradivo v roku za posredovalrjeni pripravljeno oz. ni na voljo, sc gradivo
predloZi ilalrom Skupdiine v tiskani obliki na sami seji.
6. dlen

Seje SkupSiine so lahko dopisne in se skliiejo na predlog Predsednika LAS po
elektronskipoiti skupaj z dnevnim redom in gradivom.
Dopisna seja je odprta za glasovanje predlaganih sklepov najmanj dva delovna
dneva. V primeru, ko je scjasklicanado 12.ure v dnevq bo odprta za glasovanjedo
naslcdnjegadeloltrega dne do 12.ure. V primeru, ko se sejaskliie po 12.uri v dnevu,
je odpta za glasovanjedo 12.ure tueqega(delovnega)dne.
Dopisne sejese sklidejoin izvedejoz usklajevanjemin glasovanjempreko elektronske
poSte.

7.dlen
Skupitina je sklepinain veljavnoodloia, te ji prisostvujeved kot polovicailanov
LAS,
Ne glede na doloiilo prejinjega odstavka tega dlena lahko skupitina eno uro po
sklicu veljavno odloia ne glede na dtevilonavzotih tlanov LAS, te so bili ilani na to
posebcjopozorjeniv vabilu.
Sejoslupiiine rodi PredsednikLAS.
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Vsak ilan LAS ima na skupbdinien glas.
Odloditve na skupdiini se sprejemajo z vcdino glasov prisobrih ilanov, razen
odloiitev, s kateimi se dlanom LAS nalagajo finandne in druge obveznosti; za
sprejemtakdneodlotitve je pohcben konsenzvseh ilanov LAS.

Vsakilan ima na Skupidinien glas.ClanaLAS lahkona SkupStinizastopazastopnik
s pisnimpooblastilom.
8. ilen
Skupiiina pravilomaodloia z javnim glasovanjem,
ki seopravi po kondanirazpravi
o predlogu, o katerem se odloia. Glasujese z vzdigovanjemrok, pri tem se v
zapisniknapibe,koliko jih je glasovalo"2a",koliko "proti" predloguin koliko sejih
"vzdrii". Vsak dlan Skupdiine ima pravico pred glasovanjemobrazloiiti svojo
odloiitev.
f. ilen
elani Skupbiinemorajopri glasovanjuzagotoviti,da ne pdde do konJliktainteresov.
V primerr, da pri glasovanjuo posameznem
predlogu lalrlo pride do konflikta
interesov,morajona to opozoritipreostaletlaneSkupiiine in seiz glasovanja
pri tem
predloguizloaiti.
Glasovanjeo posameznempredloguje lahko tudi taino, te zato glasujenalmar;
polovicaprisotnihtlanov.
Izid glasovanja
ugotavljaPredsednikLAS.
10.ilen
Na zadetkusejeSkupddinaobravnavain potrdi dnevni red.
Pri doloianju dnevnegareda Skupdiina najprej odlota o predlogi[ da se posamezne
totke umalnejo z dnevnegarcda in nato o predlogih, da se dnevni red razBiri.
11.ilen
Po doloditvi dnevnegareda Skup3tinaodlodao sprejemuzapisnika prejBnjesejein se
seznaniz uresniiitviio5klepovprejsnjeseje.
ilani Skupiiine lahko na zapisniku dajo pripombe in dopolnila.
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O utemeljenostizahtevanihspremembali dopolnitevzapisnikaprejinje sejeodlota
SkupBiinaz vetino glasovna sejinavzoiihpredstar.nikov.
PredsednikLAS ugotovi, da je sprejetzapisnik,h kateremuni bilo pripomb ali
zapisnilgki je bil po sprejetihpripombahustreznospremenjen
ali dopolnjen.
12.ilen
ClaniSkupltinesek razpravipdjavijoz dvigomrok in dobijobesedo,ko jih k besedi
pozovePredsednikLAS.
Razpravena sejipravilomatasovnonisoomejene,razenv primenL ko Skupiiina na
sejine sklenedrugate.
Med razpravolahko ilan Skup5dine
predlagaprekinitevsejeoz. preloZitevrazprave
je dolZanta&predlogdati na glasovanje.
o doloienitotki dnevnegareda.Predsednik
:13.dlen
O delu Skupiiine se pide zapisnil! v kateremse vpiSejovsi sklepi in staliSiater
pomembneugotovitve Skupidine.Priloga k zapisniku je tudi lista prisotnosti.
ZapisnikpiSepredstavnikVodilnegapartne4aLAS.
SprejetizapisnikpodpiSeta
PredsednikLAS in sestavljavec
zapisnika.

III. KONENE DOLO'BE

14.dlen
Ta poslovnik sprcjme Skupiiina LAS na seji z dvotreqinsko vedino vsch navzotih
tlanov.
15.ilen
Spremembein dopolnitve tega poslovnika se sprejemajopo enakempostopku kot je
doloden
njegov spreiem.
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Poslovnikzaine veljatiz dnem sprcjcmana sejiSkupiiine Lokalneakcijskeskupine
SrceSlovenije.
Za pravilnotolmatenjein uporabotegaposlovnikaje odgovornaSkup3tinaLokalne
akcijskeskupineSrceSlovenije.
Skupitina LokalneakcijskeskupineSrceSlovenqe.
ie sprejelata poslor.nikna 1. seji,
dne 15.4.2015.

SrceSlovenije:
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