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Ustanovni
dlaniiz
JAVNEGASEKTORJA
ObcinaSelnicaob Dravi,Slovenskitrg 4, 2352 Selnicaob Dravi,ki jo zastopaJurij Lep,
2upan,
OsnovnaSolaSelnicaob Dravi,Mariborska
c. 30,2352Selnicaob Dravi,kijo zastopaJo2ica
Ozmec,ravnateljica
in
ZUNANJEINSTITUCIJE
Obmodnaobrtno-podjetniSka
zbornicaRuie, Jamnikova
ulica2,2342RuSe,kijo zastopa
MarijanHerti5,predsednik,
Centerza socialnodeloRuSe,Solskaulica16 a,2342Ru5e,ki ga zastopaSimonaEferl,
direktorica,
CEZAMRuSe,Trgvstaje3,2342RuSe,ki ga zastopaMihaelKranjdevic,
direktor,
ZavodRSza zaposlovanje,
Obmodna
enotaMaribor,Gregordideva37,2000
Maribor,ki ga
zastopaValentinaPlemenita5,
direktorica,
Regionalni
skladdelaPodravje,
Razlagova
22, 2OO0
Maribor,
ki ga zastopaDu5ankaLular
Sajt,izvr5ilna
direktorica,
eimCenterrazvoja6love5kih
virov,Razlagova22,2000
Maribor,kiga zastopaSonjaGavez,
prokuristka,
Preskok,
svetovanje,
usposabljanje
in razvoj,VanjaHazls. p.,Pobre5ka
c. 20,2000Maribor,
VanjaHazl,direktorica,
Zavodza gozdoveSlovenije,
Vednapot2, 1000Ljubljana,
ki ga zastopaJoStJak5a,direktor,
JavniskladRS za kulturnedejavnosti,
Stefanova
5, p.p.1699,1000Ljubljana,
ki ga zastopa
mag.lgorTer5ar,direktor
in
EKONOMSKEGA
SEKTORJA
ToplakCvetos. p.,VelikiBoe12,2353Sv. Duhna Ostremvrhu,ki ga zastopaCvetoToplak,
S. H. WELZd.o. o., Mariborska
cesta56,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaSaSoKrivec,
Stargastd. o. o., SpodnjiSlemen6,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopalgorGoji6,
Diafitd. o. o., SpodnjiSlemen6,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaVerenaGoji6,
Cvetlidarna
JasminKatrin
s. p., SpodnjiSlemen50 a, 2352Selnicaob Dravi,ki jo zastopa
JasminKatrinMravlak,
Rometd. o. o., Mariborska
cesta1,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaRobertStrm5nik,
Sovend. o. o., Belingerjeva9,2352
Selnicaob Dravi,ki ga zastopaMarijaSrblin,
KZ Selnicaob Draviz. o. o., SpodnjaSelnica5, 2352Selnicaob Dravi,ki jo zastopaJanko
Stojkovi6,
Tacerlvans. p., Gradi5dena Kozjaku54, 2361Oibdt ob Dravi,ki ga zastopalvanTacer,
KopAdolfs. p., Sla5cidarna
Daniela,ere5njevec
ob Dravi9 a,2352 Selnicaob Dravi,ki jo
zastopaAdolfKop,
Jurales,JurijLeps. p., Lovskaulica1,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaJurijLep,
Brstd. o. o., Sp.Selnica83,2352Selnicaob Dravi,kiga zastopaStanislava
Breznik,
proizvodnja,
prevozi,AvrelijaKotniks. p., Mariborska
Trgovina,
c. 63, 2352Selnicaob Dravi,
kijo zastopaAvrelijaKotnik,
PulkoVentilid. o. o.,Mariborska
c.48 a,2352Selnica
ob Dravi,ki ga zastopa
AleSPulko,
MajsterR9i,ZS.Selnica2,2352Selnicaob Dravi,kiga zastopaMojcaRoj,,
Sadjarstuo
Cebelarstvo
MarjanCepe,Sp.Slemen7,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaMarjaneepe,
lzletni5ka
kmetijaVali5er,Sv. Duh na Ostremvrhu35, 2353Sv. Duh na Ostremvrhu,ki jo
zastopaMarjanaVali5er,
Turistidna
agencijaODYSSEI,
Tedajd. o. o.,Zg. Selnica31 c,2352Selnicaob Dravi,kijo
zastopaAngelaTour6Silanec,
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SadjarstvoKmetijaKo5an,Mariborska79 a, 2352 Selnicaob Dravi,ki jo zastopaAntonija
KoSan
in
ZASEBNEGA
SEKTORJA
KfD JanezUrbas,SpodnjiSlemeng4 a,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaJanezUrbas,
Krajevnaorganizacija
RK Selnicaob Dravi,ZgornjaSelnica2 a, 2352Selnicaob Dravi,ki jo
zastopaAntonijaMajster,
Turistidno
druStvoSelnicaob Dravi,Slovenskitrg 4, 2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopa
lvankaFre5er,
CountryClub Selnicaob Dravi,Vodovodna32, 2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaJani
Dolin5ek,
Dru5tvoupokojencev
Selnicaob Dravi,Slovenski
trg 4,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopa
lvanMajster,
KarateklubSelnicaob Dravi,ere5njevec
ob Dravi3 a,2352 Selnicaob Dravi,ki ga zastopa
JankoStojkovi6,
KUDArnoldTovornik,
Slovenski
lrg 4,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaTincaKmetec,
SD Turbina,Slovenski
trg 1,2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaJanezMiuc,
- Miro,Fala34, 2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaMiro
glasbenodru5tvo>K<<
Amatersko
Kobal,
Dru5tvopode2elskih
Zenain dekletSelnicaob Dravi,Zg. Selnica2,2352Selnicaob Dravi,ki
ga zastopaMojcaRoj,
eebelarskodru5tvoSelnicaob Dravi,JanZevagora24 a, 2352 Selnicaob Dravi,ki ga
zastopaJankoSarman,
TabornikiKobanskirod,Zg. Selnica31 d, 2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaMilanFras,
CB RadioklubSelnica,Slovenskitrg
4, 2352Selnicaob Dravi,ki ga zastopaZdenkoPetelin,
dr. VlastaKrmelj,Fala40 a,2352Selnicaob Dravi,
MoZi6Cecilija,ereinjevecob Dravi15a,2352Selnicaob Dravi,
Stojkovid
Janko,ZgornjaSelnica59,2352Selnicaob Dravi
Majsterfvan,ZgornjaSelnica2a,2352 Selnicaob Dravi,
Fre5erlvanka,Mariborska
cesta24,2352Selnicaob Dravi
Dolin5ek
Jani,Vodovodna
32,2352Selnicaob Dravi,
KobalMiro,Fala34,2352Selnicaob Dravi,
Selnica4,2352Selnicaob Dravi,
UrbasJanez,Tgornja
KotnikAvrelija,Mariborska
cesta63,2352Selnicaob Dravi,
StrminikRobert,Mariborska
c.1,2352Selnicaob Dravi,
MauridEmiljana,
Sirokaulica5, 2352Selnicaob Dravi,
Perku5Polonca,
Selni5ka
cesta10,2352Selnicaob Dravi,
27
Mau6nik
Jasna,Fala ,2352Selnica
ob Dravi,
BreznikJoZe,Sp.Selnica83 a,2352Selnicaob Dravi,
Dolin5ek
Zdravko,SpodnjiSlemen45 a,2352Selnicaob Dravi,
KalzerOlga,Ob gozdu10,2352Selnicaob Dravi,
KajzerBogdan,Ob gozdu10,2352Selnicaob Dravi,
JarcJanez,SpodnjiSlemen55 b, 2352Selnicaob Dravi,
PokerZnik
Adela,Gasilska3,2352Selnicaob Dravi,
ZunkoDanica,Lovskaulica6, 2352Selnicaob Dravi,
Nada,SpodnjiSlemen45 a,2352Selnicaob Dravi,
Dolin5ek
KojzekJoZe,SpodnjiSlemen40 j,2352 Selnicaob Dravi,
KojzekSonja,SpodnjiSlemen40 j, 2352Selnicaob Dravi,
Verhovdak
Ur5ka,ZgorilaSelnica2 a,2352Selnicaob Dravi,
Fala
14,2352Selnicaob Dravi,
SilerJoZe,
ob Dravi25,2352Selnicaob Dravi,
GrahorLucija,e re5njevec
TajkeFranc,Zg. Slemen41,2352Selnicaob Dravi,
TajkeBranka,Zg. Slemen41,2352Selnicaob Dravi,
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TajkeAndreja,Zg, Slemen41,2352Selnicaob Dravi,
RatDorci,ZgorryaSelnica43 b,2352Selnicaob Dravi,
PraznikMiran,Gradi56e
na Kozjaku58,2361OZbaltob Dravi,
PraznikMarica,Gradi56e
na Kozjaku58,2361OZbaltob Dravi,
Bernarda,
ZgorryaSelnica20,2352Selnicaob Dravi,
Gru5ovnik
ValherHerman,VelikiBod18,2353Sv. Duhna Ostremvrhu,
gora38 a,2352Selnicaob Dravi,
Le5nikDragica,
JanZeva
Gru5ovnik
Vida,Mariborska
cesta55,2352Selnicaob Dravi,
PernekAnton,Obrtni5ka
ulica10,2352Selnicaob Dravi,
Gru5ovnik
Ana,Vrtnaulica6, 2352Selnicaob Dravi,
JarcLucija,SpodnjiSlemen55 b, 2352Selnicaob Dravi,
LazarStefka,ZgornjiBod8 c,2352Selnicaob Dravi,
PajtlerPeter,Kurirskapot2, 2352Selnicaob Dravi,
cesta6,2352Selnicaob Dravi,
CepecRajko,Mariborska
Krivokapid
BoZidar,
Sp.Selnica
4 d,2352Selnica
ob Dravi,
JesenekDragica,Ob potoku9,2352Selnicaob Dravi,
JesenekJanez,Ob potoku9,2352Selnicaob Dravi,
GlazerTerezija,Zgornji
Slemen38,2352Selnicaob Dravi,
GlazerFranc,ZgornjiSlemen38,2352Selnicaob Dravi,
KarcovnikAlojzrla,
SpodnjaSelnica4 a,2352Selnicaob Dravi,
PetelinDu5an,ZgorilaSelnica37 a,2352Selnicaob Dravi,
Strm5nik
Janko,Mariborska
cesta1,2352Selnicaob Dravi,
TacerAndrej,Gradi5ce
na Kozjaku54,2361OZba|t
ob Dravi,
TacerMarija,Gradi5ce
na Kozjaku54,2361OZbaltob Dravi,
gora38 a,2352Selnicaob Dravi,
lvanu5aNikola,JanZeva
FurhJelka,Fala23,2352Selnicaob Dravi,
Brun5ekZdenka,Sp.Selnica97,2352Selnicaob Dravi,
BalohMetod,ereSnjevec
ob Dravi35,2352Selnicaob Dravi,
HericDamjan,Sv. Duhna Ostremvrhu47,2353Sv. Duhna Ostremvrhu,
Leplvan,Fa\a7,2352Selnica
ob Dravi.

LAS JABOLKO
Na podlagiugotovljenihrazvojnihpotrebin razvojnihmoZnostipodeZeljana obmocjuObcine
Selnicaob Draviter z namenomizvedbeskupnerazvojnestrategijena obmodjuObdineSelnica
ob Dravi podpisnikipristopne ilave kot soustanoviteljilokalne akcijske skupine za razvoj
podeZelja
v ObciniSelnicaob Dravi
sklepajo
Konzorcijsko pogodbo
o ustanovitvi,organizacijiin delovanju
Lokafne akcijskeskupineza razvojpodeieljaJABOLKO
na obmodjuObdineSelnicaob Dravi

I. UVODNEDOLOCBE
1 .O l e n
potreb
po
Zaradi ugotovljenih
skupnemsodelovanjuin koordiniranju
aktivnostihz namenom
izkori5danja
in izbolj5evanja
razvojnihmoZnostipodeZelja
na obmodjuObdineSelnicaob Dravi(v
nadaljevanju
obmocje)podpisniki
te pogodbe(v nadaljevanju
clani)ustanavljajo
Lokalnoakcijsko
podeZelja
skupinoza razvoj
JABOLKO(v nadaljevanju
LAS).V ta namenbododlanizdruZevali
svojerazpoloZljive
vire,znanjain sposobnosti.
2. 6len
Podlageza ustanovitevin delovanjeLASso zlasti:
- Uredbao ukrepih1.,3. in 4. osi Programarazvoja
podeZelja
(Ur.l. RS,5t.
RS 2007-2013
9alo7);
- Uredba Sveta (ES) 5t. 1698/2005z dne 20. septembra2005 o podporiza razvoj
podeZelja
(EKSRP),(UL L, sL.277
iz Evropskega
kmetijskega
skladazarazvojpodeZelja
z d n e 2 1 .1 0 . 2 0 0 5s,t r .1 ) ;
- UredbaKomisije(ES)5t. 197412006
z dne 15. decembra2006o podrobnihpravilihglede
uporabeUredbeSveta(ES)5t. 1698/2005o podporiza razvojpodeZeljaiz Evropskega
kmetijskega
(EKSRP),(UL L, 5t. 368 z dne 23. 12.2006,str.
skladaza razvojpodeZelja
15 ) ;
- ProgramrazvojapodeZelja
RepublikeSlovenije2007- 2013,ki ga je potrdilaKomisijaEU
z odlodbo5t.CCI2007Sl 06 RPO001dne 12.septembra2007;
- Razvojnastrategija
za obmocjeOb6ineSelnicaob Dravi.
II. PREDMETPOGODBE
3. clen
S to konzorcijskopogodbo (v nadaljevanjupogodba)6lani urejajo medsebojnepravice in
obveznostiv zveziz ustanovifuijo,
organiziranjem
in delovanjem[AS, ki bo skrbelaza pripravoin
uresnidevanjeRazvojnestrategijeza obmocjeObdineSelnicaob Dravi (v nadaljevanjurazvojna
strategijaobmodja)ter razvojnihprojektovin programov.
III.TEMELJNANAEELA.CILJIINNALOGELAS
4. clen
elani sprejemajonaslednjatemeljnanadelapristopaLEADERkot temeljnanadeladelovanja
LAS:
- endogenirazvojobmodja,ki temeljina potencialih
in povezanosti
obmo6ja,skupnitradicijiin
lokalniidentiteti;
- pristop "od spodaj navzgor", ki vkljuduje vse zainteresiraneakterje razvoja in druge
javnosti
zainteresirane
;

a
-
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javno-zasebnopartnerstvojavnega,ekonomskegain zasebnegasektorja;
inovativnost,ki se kaZev ustvarjanjuin izrabljanjuinovacijskihpriloZnosti;
povezovanjemed ved sektorji,
mreZnopovezovanje
medskupinamiin institucijamivkljudenimiv
razvojpodeZelja
znotrajEU;
in povezovanje
z drugimiskupinamina skupnihprojektih.
sodelovanje

Zenskin mladine.
Ob tem si bododlaniLAS prizadevaliza
enakopravno
vkljudevanje
5. dlen
razvojnestrategijeobmocjaob zagotavljanjukakovostiZivljenjaljudi in
Cilj LAS je uresniCevanje
okolja,pogojevza trajnostnirazvojin druZbeniodgovornostido prihodnjihrodov.
NalogeLAS so zlasti:
- sodelujepri pripraviin izdelavirazvojnestrategijeobmocjain je odgovona za njenoizvedbo;
- daje predlogein pobude ter predlagaukrepe za doseganjerazvojnihciljev in prioritet
obmodja;
- pripravljain sprejemaprogramedela in finan6nenadrteLAS;
- imenuje organe LAS in druge potrebnestrukturev LAS z namenom udinkovitegain
uspe5negavodenjater delovanja;
- vzpostavljaudinkovitin pregledensistemza ocenoin izbiroizvedbenihrazvojnihprojektov;
- oceniin izbereizvedbeneprojektein zagotovi,da so izbranivskladus ciljiin namenirazvojne
strategijeobmocjaLAS;
- sodelujes pisarnoLEADERin ji v potrditevpo5iljapredlogeizvedbenihprojektov,letna
porocilain drugezahtevanedokumente;
- v njenem imenu poobla56enipredstavnikLAS vlaga zahtevke za povra6ilosredstev,jo
zastopa in predstavljain je odgovornaoseba za urejanjevseh pravnihter administrativnih
zadevi
- obravnavain se odzivana aktualneteme povezanez razvojemobmodja;
- aktivnosodelujein se povezujez drugimi l-AS, razvojnimiodbori/institucijami
ter drZavnimi
v Sloveniji;
organi/organizacijami
- vzpodbujamedregijskoin dezmejnosodelovanje;
- skrbiza pridobivanje
strokovnih
znanjin animacijoobmodja;
- daje pobude in predlogeza razvoj podeZeljater pobudeza spremembopravno formalnih
okvirov,ki so potrebnizauspe5enrazvojpodeZeljain
- obravnavadrugezadeve,ki so pomembneza razvojobmo6ja,in nalogev okviruprograma
LEADER.
IV. ORGANIZACIJSKO.PRAVNA
OBLIKA,IME IN SEDEZ
6.6len
LAS kot konzorcij,kije posebnaoblikadruZbe(societas)in nima
elani s to pogodboustanavljajo
partnerstva.
naravepravneosebeter je neprofitnaoblikarazvojnegajavno-zasebnega
7. dlen
je
ime
konzorcija:Lokalnaakcijskaskupinaza razvq podeZeljaJABOLKO,
elani sogla5ajo,da
ime:LASJABOLKO.
skrajSano
SedeZl-ASje na naslovu:SlovenskiIrg 4,2352 Selnicaob Dravi.
V. ELANSTVOV LAS
8. dlen
LAS je sestavljenpo nadelutripartitnostiin ga sestavljajo6lani iz javnega, ekonomskegater
zasebnegasektorja.
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LASsestavljajo
ustanovitelji,
ki so podpisnikitepogodbe,in novidlani.
Podlagaza sprejemnovihdlanovje podpisanain datiranapisnapristopnai4ava, iz katereizhaja,
da se podpisnikstrinjas pravicami,obveznostmi
in odgovornostmi,
ki izhajajoiz te pogodbe,ter
pravila,
programe
usmeritve,
nadela,
da sprejema
strategijoin
LAS.O sprejemuv dlanstvoodloca
skup5dina.
9. clen
Pravicein obveznosti
vsehdlanovso izenadene,
razen6e ni dolodenodrugade.
PravicedlanovLAS obsegajozlastipravico:
- volitiin bitivoljenv organeLAS,
- do informacij
LAS,
o deluin poslovanju
- do pobudin vpra5anjv zveziz delomin poslovanjem
LAS,
- pravicodo uresnidevanja
osebnihin javnihciljevpovezanih
z LAS,
- pravicosodelovanjapri pripraviin izvedbirazvojnihdokumentov,strategij,projektovipd.
ehni LASso dol2nizlasti:
- spo5tovatiin izvajatidolodilakonzorcijskepogodbe,sprejetesklepein drugedokumenteLAS,
- zagotavljatipogojeza delovanjel-AS in zaizvajanjeskupnihprojektov,
- s svojim delovanjemaktivno vplivati na izvajanjerazvojnestrategijeobmodja,doseganje
zastavljenih
ciljevin promocijo
ter ugledLASv Sir5ijavnosti.
1 0 .c l e n
elansfuov LAS je odprtoin prostovoljno.
elan LAS lahko postanevsakafizidnaoseba s stalnim
na obmo6juLASter dru5tvo,pravnaosebaali institucija
bivaliScem
s sedeZemna obmodjuLAS.
elani LAS so lahko tudi druge organizacije,
institucijeali pravneosebe,ki nimajosedeZana
obmoeju LAS, vendar izvalqo svojo dejavnost na obmocju LAS oziroma so zaradi svojih
aktivnostipomembnepri pripraviin izvedbirazvojnestrategijeobmo6ja.
1 1 .d l e n
Kot opazovalcilahko v l-AS sodelujejopredstavnikinacionalneLEADERpisarneMinistrstuaza
gozdarstvoin prehranoin ministrstev,
predstavniki
kmetijstvo,
evropskih,drZavnihin regionalnih
predstavniki
partnerskih
institucijin
LAS iz Slovenijein tujine.
1 2 .c l e n
elanstvov LAS preneha:
- s prostovoljnim
izstopomposameznega6lana,
- zizk\ueitvijo6lana,
- s smrtjodlana,
- s prenehanjem
oziromaizbrisomorganizacije
iz sodnegaalidrugegapristojnega
registra,
- s prenehanjemdelovanjaLAS.
elan prostovoljnoizstopi iz LAS s pisno izstopno ifavo, ki jo s priporodenopo5to posreduje
upravljavcuLAS. lzstopdlana ne sme biti v materialnoSkodoLAS. V roku 30 dni od dneva
prejemaizstopneizjave,prenehadlanstvoin vse morebitnefunkcije,kijih je clan imelv organih
LAS ali drugihorganih,kamorga je delegiralLAS. lzstop6lanadokoncnopotrdiupravniodbor
LAS.
Posameznega
6lanase lahkoizkljuci,ce:
- delujev nasprotjus to pogodbo,drugimiaktiin sklepiLAS,
- delujev nasprotjuz interesiLAS,
- nenamensko
porabidodeljenafinandnasredstva,
- v drugih utemeljenihprimerih,ko kljub pisnemuopominuupravnegaodbora,ne preneha
ravnativnasprotjus pogodbooziromane izvajadogovorjenih
dolZnosti.

Konzorciiska
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O izkljuditvi
dlanaodlocaupravniodbor.Predizkljuditvijo
mora6lanimetimoZnost,
da pojasnivsa
pomembneza odloditev.
dejstvain okoli5dine
Zopersklepupravnega
odborase lahkoclan pritoZi
je dokoncna.
na skup5cinoLASv roku15 dni od prejemasklepa.Odloiitevskup5dine
VI. ORGANIZACIJA
SKUPNEGADELOVANJA
1 3 .6 l e n
OrganiLASso:
- skup5dina,
- upravniodbor,
- predsednik/ca
LAS,
- nadzorniodbor.
SkupS6ina
1 4 .c l e n
vsi6lani.Vsak6lanimaen (1)glaszizjemodlanoviz drugegaodstavka10.
Skup5dino
sestavljajo
dlena.Prvatako nima glasovalnepraviceupravljavecLAS. Na skup5cinilahkoglasujev imenu
6lanatudioseba,kijo je dlanpisnopooblastilzasodelovanje
in glasovanje
na skup5cini.
Vsakdlan,ki ni fizicnaoseba,poimensko
imenujepo enegapredstavnika
za programsko
obdobje
2007-2013.
1 5 .d l e n
Nalogein pristojnosti
skup5cine:
- sprejemarazvojnostrategijo
obmocja,njenespremembe
in dopolnitve,
- sprejemato pogodbo,njenedopolnitve
in spremembe,
- obravnavain sprejemaletnefinandnein programske
dokumenteo delu,
- obravnavain sprejemaletnafinandnain programska
porodilao delu,
- predlaga,imenujein razreSuje
upravniodborin nadzorniodbor,
- predlaga,imenujein razre5uje
predsednika
in podpredsednika
LAS,
- sprejemanoveclaneLAS,
- odlocao SiritviobmocjaLAS,
- odlocao pritoZbah
zopersklepeorganovLAS,
- odlocao uvedbiin viSinidlanarine,
- odlocao drugihzadevah,kijih predlagajo
6laniin so skladnas cilji,nameniin nalogamiLAS
ter razvojnostrategijoobmocja,
- odlocao prenehanju
LAS.
16.6len
Skup5cina izmed dlanov izvoli predsednika/coin podpredsednika/co,
ki sta hkrati tudi
predsednikica
in podpredsednikica
upravnegaodbora.
1 7 .c l e n
Skup5cinase sestajana rednihin izrednihsejah. Rednaskup5dinase sklice najmanjenkrat
letno.
Seje sklicujein vodi predsednik/ca,
v 6asu njegoveodsotnostipa podpredsednik/ca.
Vabiloz
dnevnimredomza sejoskup5dine
morabitiodposlanos po5tnopo5iljkonajmanjsedemdni pred
sklicemskupScine.
lzrednaseja skup5dinese sklidena podlagisklepa upravnegaali nadzornegaodboraali na
podlagizahteveved kot tretjinedlanovali na predlogupravljavca.
je dolZan/a
Predsednik/ca
sklicatiizrednosejov roku30 dni od prejemazahteveza sklic.
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roku,jo lahkosklicepredlagatelj,
ki mora predloZiti
vabiloz
ee seja ni sklicanav predpisanem
dnevnimredom in ustreznimgradivom.Na izredniseji se lahko obravnavajole zadeve, zaradi
katerihje bilasejasklicana.
1 8 .d l e n
Seja skup56ineje sklepdna,de je na njej prisotnihved kot polovicavseh 6lanov. ee seja
skup5dineni sklepdna,se pridetekseje odloZiza 30 minut.Po potekutega dasaje skup5dina
sklepdna,ne gledena Stevilonavzodih6lanov,de se ugotovi,da so bilivsi dlanina sejo pravilno
vabljeni.
Seje so javne, prisotni6lani pa se lahko odlodijo,da se seja za javnost zaprc. Za vodenje
ZapisnikpodpiSeta
zapisnikaje odgovorenupravljavec.
zapisnikarin predsednik/ca.
19.6len
Skup5dinaveljavno odloda z vedino prisotnihdlanov z glasovalnopravico.Glasovanjeje
javno.elani se lahkoodlodijo,
praviloma
da se o posamezni
zadeviglasujetuditajno.
O spremembite pogodbeali o prenehanjuLAS se odlodaz dvotretjinskovedino vseh na seji
prisotnih6lanov.
20.clen
Na seje skup5dineLAS so lahkovabljenipredstavniki
ministrstev,
drugihdrZavnihin regionalnih
organov, lokalnihskupnosti,institucijin drugi gostje, katerih delo je neposrednopovezanoz
obravnavanoproblematiko.Gostje nimajo glasovalnepravice, razprave pa se udeleZujejoz
dovoljenjempredsednika/ce.
Upravniodbor
2 1 .6 l e n
Upravniodborje organodlodanjain izvrSilni
organLAS.
elane upravnegaodbora predlaga,imenujein razre$ujeskup5cinaz vedino glasov na seji
prisotnihdlanov.
22.6len
Upravniodbor sestavljasedem (7) 6lanov,in sicer en (1) predstavnikjavnega sektorja,trije (3)
predstavnikiiz zasebnegasektorjain trije (3) predstavnikiekonomskega
sektorja.
Upravni odbor ima predsednika/co,podpredsednika/coin 6lane upravnega odbora.
Predsednik/ca in podpredsednik/ca upravnega odbora sta hkrati predsednik/ca in
podpredsednik/ca
LAS.
Mandatnadoba upravnegaodboraje 2 leti z moZnostjoponovneizvolitve.
23.clen
naloge,
ki
sodijo
v
njegovo
Upravniodboropravlja
delovnopodrodjein naloge,ki mu jih naloZi
skupScina:
-

pripravljain sprejemapredloge,
kise nana5ajona upravljanje,
in delovanjeLAS,
organizacijo
in uresnicevanjem
razvojnestrategije
sprejemaodloditvev zvezi s pripravo,dopolnjevanjem
obmodja,
skrbi zazakonitoin transparentnomaterialnoin finan6noposlovanjeLAS,
vzpostaviucinkovitin pregledensistemza oceno in izbiroprojektov,ki se bodo na obmocju
izvajalis pomodjofinandnihsredsteviz programaLEADER, '
imenujeocenjevalnokomisijozaizbor projektovza financiranjeiz programaLEADER,
nadzornemu
obravnavain sprejemapredlogprogramadela LASin ga posredujeskupSciniter
odboru,
obravnavain sprejmepredlogletnegaizvedbeneganadrta,
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-

letno po5iljaizbraneprojekte,ki se bodo na obmodjuizvajalis pomodjosredstevLEADER,v
pregledin potrditevna pristojnoministrstuo,
skrbi zaizvrSevanjeprogramov,projektovin sklepovskupScineLAS,
obravnavain sprejemaporodilao delu in ga posredujeskup5dini,nadzornemuodboruin
pristojnim
institucijam,
pripravljapredlogein gradivaza skup5dino
LAS,
daje usmerituein navodilaza delo upravljavcaLASter nadziradelo upravljavcaLAS,
pridobivaoziromai5dedodatnefinandnevireza delovanjeLAS in izvajanjeprojektovrazvojne
strategijeobmodja,
sprejemapristopnein izstopneizjavedlanov,
odlodao izkljuditvidlanov,
predlaga, imenuje in razre5uje predstavnikeLAS v drugih institucijah,organih in
organizacijah,
skrbi za udinkovitprenosinformacijin odloditevter obveicanjevseh zainteresiranih
skupino
nadaljnjih
aktivnostih,
spodbujadlaneLAS in 6laneorganovLAS k stalnemuizobraZevanju
in izpopolnjevanju
na
vseh potrebnihpodrocjih,
podajapobudein predlogein se odzivana aktualneproblemeobmo6jaLAS,
nalogeopravljastrokovnoin s skrbnostjodobregagospodarjain je za svoje delo odgovoren
skup56ini,
opravljadrugenalogepo pooblastilu
skup5cineLAS.

24.6len
Upravniodbor se sestaja po potrebi,vendar najmanjdvakrat letno. Sestankesklicuje in vodi
predsednik/ca,v njegovi odsotnostipa podpredsednik/ca.
Vabilo z dnevnim redom za sejo
upravnegaodboramorabiti posredovano
dlanoms po5tnopo5iljkoali s pomodjodrugihsodobnih
tehnicnih sredstev najmanj sedem dni pred sejo. V izjemnihprimerih,ki jih tako oceni
je rokza sklicsejelahkotudikrajSikot sedemdni.
predsednik/ca,
Na sejo upravnegaodbora se lahko vabi tudi druge clane LAS, zunanje predstavnike,
porodevalceali goste.Le-tine morejoglasovatio sklepihupravnegaodbora.
25.dlen
Vsak 6lan upravnegaodboraima en (1) glas. Upravniodbor veljavnoodloda,de je prisotnih
vedina dlanov odbora. Odlodanjeje javno. Sklep je sprejet,6e zanj glasuje vedina prisotnih
dlanov.V primeru izenadenegaizida, se Steje,da je sprejet sklep, za kateregaje glasoval
predsednik/ca.
26.dlen
Funkcijadlanaupravnegaodborapreneha:
- s potekommandata,
- s prostovoljnimizstopomclanaiz upravnegaodboraali LAS,
- z izkljuditvijo,
- s smrtjoclana,
- s prenehanjem
oziromaizbrisomorganizacije,
iz katereprihajadlan,iz sodnegaali drugega
pristojnegaregistra,
- s prenehanjemdelovanjaLAS.
O prenehanjufunkcije dlana upravnegaodbora odloda skup5dina.Odloditevskup5dineje
dokonCna.
V primeruprenehanjafunkcijedlana upravnegaodbora iz kateregakolirazlogaje skup5dina
dolZnav roku60 dni imenovatinovega6lana.
27. Elen
Upravni odbor lahko po potrebi imenuje delovne skupine LAS za obravnavanjerazvojne
problemati
ke povezanez uresnidevanjemrazvojne strategije obmocja.

ba LAS JABOLKO
Predsednik/ca
28.clen
in podpredsednika/co
LAS ima predsednika/co
LAS, ki ju skup5cinaizvoli z vedino glasov
prisotnihdlanovz glasovalnopravico.Njuna mandatnadoba je dve leti z moZnostjoponovne
izvolitve.Skup5cinaju lahko tudi predcasnorazre5iz vecino glasov na seji prisotnihclanov
skup5cine.
LAS sta hkrati tudi predsednik/cain podpredsednik/ca
Predsedniklcain podpredsednik/ca
upravnegaodbora.
Odgovornasta za delovanjeLAS v skladu s to pogodbo,predpisi,internimiakti, navodiliin
smernicami
delovanjav programuLEADER.
29.clen
Predsednik/ca
opravljazlastinaslednjenaloge:
- zastopa,predstavljater vodi LAS,
- sklicujein vodisejeskup5cineLASter upravnegaodbora,
- nadzirain skrbizazakonitostin finandnopreglednost
delovanjaLAS,
- skupajs poobla5ceno
oseboupravljavca
odobravafinandnetransfereLAS, ki so vezanina
delovanjeLAS in izvajanjerazvojnestrategije,
- podpisujepogodbein ostalodokumentacijo
v imenuin na radunLAS,
- opravljadrugenalogepo pooblastilu
skup$cinein upravnega
odboraLAS.
30.dlen
je poobla5cenla
Predsedniklca
za podpisovanje
obrazcevv finandnemprometuin finandnih
transferjevob predhodnem parafiranju poobla5cene
osebeupravljavca.
Nadzorniodbor
3 1 .6 l e n
Nadzorniodborima tri (3) clane,kijih predlaga,imenujein razre5ujeskup5cinaLAS za obdobje
dveh let z moZnostjoponovneizvolitve.
V nadzorniodbor ne morejobiti imenovaniclani upravnegaodborain predstavniki
upravljavca
LAS.
32.clen
elanstvov nadzornemodborupreneha:
- s potekommandata,
- s prostovoljnim
izstopomposameznega
clanaiz odboraali iz LAS,
z izkljuditvijo
6lana,
- s smrtjoclana,
- s prenehanjem
oziromaizbrisomorganizacije,
iz katereprihajadlan,iz sodnegaali drugega
pristojnega
registra,
- s prenehanjem
delovanjaLAS.
prenehanjadlansfuav nadzornemodboru,upravniodbor do potrditve
V primerupreddasnega
LAS,imenujezadasnega
novegaclanas straniskup56ine
clana.
33.6len
odborana svojiprvisejiizmedsebeizvolijopredsednika.
elani nadzornega
34. clen
Nadzorniodborima naslednjenaloge:
- nadziradelo upravnegaodborain upravljavcaLAS,
- nadzirafinandnoposlovanjeLAS,
- pripravljaletnaporocilao opravljenem
nadzorus predlogiukrepov,
- najmanjenkratletnoporodaupravnemu
LAS.
odboruin na skupScini

10

I

Konzorci

I-ASJABOLKO

Nadzorniodbor sklepe in odloditvesprejemajavno. Sklepje sprejet,6e zanj glasujevedina
prisotnihdlanov. V primeru izenadenegaizida, se Steje,da je sprelet sklep, za kateregaje
glasovalpredsednik/ca.
35. dlen
Upravniin nadzorniodbor lahko sklepesprejematatudi koresponden6no
oziromas pomodjo
lahkoopravikorespondendno
zasedanjele, kadar
drugihsodobnihtehnidnihsredstev.Skup5dina
ne gre za odlodanjeo zadevahiz razvojnestrategijeobmodjaalifinanciranja.
Korespondendna
seja se izvede na nadin,da vsi elani organa LAS dobijo obrazloZenpredlog
ga v navedemroku povratnopisno
sklepa.ee 6lanis sklepomoziromapredlogomsoglaSajo,
potrdijo(po elektronskipo5ti,faksu ali po po6tina naslovupravljavca).
Upravljavecvodi evidenco
povratnihodgovorov,sestaviporodiloin z izidomglasovanjaseznaniorgan.
36. dlen
SkupS6ina,
upravniin nadzorniodborlahkosprejmejoposlovnik,
s katerimnatandnoopredelijoin
urejajosvojedelovanje.
Komisija za izbor projektov
37. 6len
Za potrebe izbora projektov LAS upravni odbor imenuje komisijo za izbor projektov (v
nadaljevanjukomisija).
elani komisijene smejo biti clani upravnegaali nadzornegaodborain morajopri svojemdelu
upo5tevatipravilaprojektnegadela in vodenja.
38.clen
KomisijaStejesedem(7) dlanov.lzmedsebedlanidolodijopredsednika/co.
39. clen
Komisijase sestajanajmanjenkratletnooziromapo potrebi.
pomoci upravljavcapripravirazpis za nabor projektovin
Komisijaob administrativno-tehnidni
izvede izbor projektovza potreberazpisa.Komisijapri tem upo5tevasprejetekriterijeza izbor
projektovLAS v okviru programaLEADER.Zapisnik s predlogi izbranih projektovse preda
izvedenadaljnjepotrebneaktivnosti.
upravnemuodboru,ki o izboruporodaskup5dinioziroma
VII. UPRAVLJAVECLAS
40. dlen
delovanjeLAS in finandnoposlovanje
Upravljavecskrbi za ucinkovitoadministrativno{ehnidno
LAS.
4 1 .d l e n
Upravljavcadolodi in razre5ujeskupSdinaz vedino glasov na seji prisotnihdlanov. Mandatna
je neomejena,
razende skup5dina
ne odlodidrugace.
dobaupravljavca
se lahkokadarkoliodlocijo,da nalogeupravljavca
s pogodboprenesejona drugo
elani skup5dine
pravno
osebo.
organizacijoali da za te nalogeustanovijonovo
42. 6len
so:
Nalogein dolZnosti
upravljavca
- organiziradelovanjeLAS, s tem da zagotavljatehnidno,strokovnoin administrativno
pomodpri delovanjuLAS in organovLAS ter uresnidevanju
razvojnestrategijeobmodja,
- sodelujepri pripravirazvojnestrategijeobmodja,njenihspremembahin dopolnitvah,
- skrbiza izvedborazvojnestrategijeobmodja,
- zbiraidejein predlogeprojektov(projektepredlagajorazlidniakterjina podeZelju),

ska
-

LAS JABOLKO

pripravljain vodiprojekteLASter opravljanadzornad njihovimfinanciranjem,
pripravljazahtevkeza povradilain ugotavljaupravidenost
izdatkov,
porodapristojnemu
ministrstvu
in je kontaktnatodkamed LASin ministrstvom,
sodelujez LEADERpisarnoin drugimiinstitucijami,
projektov,
in transnacionalnih
sodelujez drugimiLASza pripravoskupnihmedregijskih
se rednousposabljazaizvalanjenalogupravljavcaLAS,
prebivalstva,
podeZelskega
izobra2evanje
in usposabljanje
skrbizaanimacijo,
dlanovLAS in drugihjavnostio delovanjuLAS,
skrbiza stalnoinformiranje
izvalapromocijolokalnerazvojnestrategijein LEADERprogramav okolju,
gradiv,
skrbiza arhiviranje
po potrebio svojemdeluporodaskup5dini
in upravnemu
odboru,
odboraLAS.
opravljadrugenalogepo pooblastilu
skup5cinein upravnega

43. clen
Upravljavecsklene z LAS, ki ga zastopa predsednik/caLAS, pogodbo o medsebojnem
v kateriso opredeljnenaloge,medsebojneobveznosti,pravicein dolZnostiobeh
sodelovanju,
pogodbenih partnerjev.
44. clen
Upravljavecse je dolZanorganiziratina nadin, da bo opravljanjeadministrativno{ehnicnih,
in financnihzadevza LAS lodenoin transparentno.
organizacijskih
Vso poslovanjeza LAS je upravljavecdolZan izvajati skladno z veljavnimi predpisi,
racunovodskimistandardi,pogodbenoopredeljenimizahtevami,strokovnoin s skrbnostjo
dobregagospodarja.
vilt. F|NANCLIvlnllAs
45. clen
Financniviriza delovanjeLASso:
- donacije,
- proradunska
sredstvaobdine,
- drugijavniin zasebniviri,
- STCdSIVA
LEADER,
- drugiviri.
elani sogla$ajo,da bodo v okvirusvojegainteresa,potrebin finandnihzmoZnostisofinancirali
delovanjein projektel-AS.
46. clen
Upravljavecizkljudnoza potrebe LAS odpre novi ra6un oziromapodradun.Upravljavecse
obvezuje,da bo omogociluporaboradunaoziromapodracunaza 6astrajanjapogodbemed njim
in LAS in da bo ta ra6un oziroma podradunnamenjenizkljucnoza potrebe delovanjain
poslovanjaLAS.
47. clen
je
podpisnik
financnih
transferjev
in transakcijLAS ob sodasnemparafiranju
Predsedniklca
pooblaScene
upravljavca.
osebe
48. clen
LAS.
Vsakclanima pravicodo vpogledav finandnodokumentacijo
Nadzornad namenskorabofinandnihsredstevizvalanadzorniodbor.
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IX.PREHODNE
49. clen
skliceZupanObcineSelnicaob Dravi.
Prvosejoskup5cine
50.6len
Olani soglaSajo,da naloge upravljavcaLAS za programskoobdobje 2007-2013opravlja clan
za ta namenodpre
ObcinaSelnicaob Dravi,Slovenskitrg 4,2352 Selnicaob Dravi.Upravljavec
je pooblaScen
podracunpri UJP SlovenskaBistrica,BankaSlovenije.Upravljavec
vlagateljLAS
na razpiszaizbor in potrditeLAS,upravidenihdo sredstevzaizvalanjepristopaLeader.
5 1 .c l e n
imenuje
in podpredsednika/co
elane upravnegaodbora,nadzornegaodbora,predsednika/co
skup5dina
na svojiprvisejiz ve6inoglasovvsehprisotnihdlanov.
v roku 30 dni od imenovanjadlanov na
Prvo sejo upravnegaodbora sklide predsednik/ca
poobla5ceni
predstavnik
v roku30 dni
Prvo
sejo
nadzornega
odbora
sklice
upravljavca
skup5dini.
na
dlanov skup5dini.
od imenovanja
52. clen
LASje ustanovljenza nedolocendas.
V primerihprenehanjadlanstvaiz 12. 6lena te pogodbeLAS ne prenehadelovati,temvec
nadaljujes svojodejavnostjo
s preostalimi
6lani.LAS lahkoprenehana podlagisklepaskup56ine.
53.dlen
Ta pogodba je sklenjenaza cas trajanja programsk'egaobdobja do leta 2013 in se lahko
podalj5a.
54. dlen
in sta dostopnavsem
Ta pogodbaje napisanav dveh (2) enakihizvodih,ki jih hraniupravljavec
dlanom LAS. Vsak dlan LAS prejme kopijo pogodbe.Pogodbain drugi dokumentiLAS so
objavljenina spletnistraniLAS.
55.6len
vedinoin zacnejoveljati
te pogodbesprejemaskup5cina
z dvotretjinsko
Spremembein dopolnitve
takojpo sprejemuna skup5cini.
56.clen
v kolikorpa do sporazumane
elani bodo morebitnesporeiz te pogodbere5evalisporazumno,
pristojno
pride,je za re5evanje
sporov
sodi5cev Mariboru.
57.clen
ali poobla5dencev
Pogodbazaeneveljatis podpisomvseh dlanovoziromazakonitihzastopnikov
pogodbenih
vseh
strank.

V Selniciob Dravi,8. januarja2009
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