JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO PARTNERSTVO LAS MEŽIŠKE DOLINE
Lokalno partnerstvo LAS MEŽIŠKE DOLINE vabi vse zainteresirane k vstopu v članstvo.

Dne 9.10.2015 se je s podpisom Pogodbe o ustanovitvi LOKALNEGA PARTNERSTVA – LAS
MEŽIŠKE DOLINE ustanovilo pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, kot ga
opredeljuje Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 41/15). Osnovna naloga LAS je priprava in izvajanje
strategije lokalnega razvoja za celotno programsko obdobje 2014-2020 in uresničevanje
zastavljenih ciljev na območju občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na
Koroškem (v nadaljevanju območje LAS).
S podpisom Pogodbe o ustanovitvi LOKALNEGA PARTNERSTVA – LAS MEŽIŠKE DOLINE je v
lokalno partnerstvo LAS Mežiške doline pristopilo 46 članov.
Vključitev v partnerstvo LAS je odprta, prostovoljna in dostopna vsem pod enakimi pogoji.
POZIV ZA VSTOP V PARTNERSTVO ostaja odprt za celotno programsko obdobje 2014 –
2020 in omogoča zainteresiranim, da se vključijo v partnerstvo LAS kot PRIDRUŽENI
PARTNERJI z enakimi pravicami in dolžnostmi, kot USTANOVNI PARTNERJI!
Vse zainteresirane prosimo, da izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VSTOP V
LOKALNO PARTNERSTVO LAS MEŽIŠKE DOLINE, pošljete oziroma dostavite osebno na
naslov vodilnega partnerja LAS Mežiške doline: A.L.P. PECA, d.o.o., Prežihova 17, 2390
Ravne na Koroškem,.
Dodatne informacije v zvezi z vstopom v pogodbeno partnerstvo LAS lahko dobite pri
Viktoriji Barbič (A.L.P. PECA, d.o.o.), na telefonski številki 059 091 080 ali na elektronskem
naslovu: viktorija.barbic@las-md.si .

LOKALNO PARTNERSTVO
LAS MEŽIŠKE DOLINE
Milan Škafar, predsednik LAS Mežiške doline
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Določila, ki se nanašajo na Članstvo v LAS (II. poglavje iz Pogodbe o ustanovitvi
LOKALNEGA PARTNERSTVA – LAS MEŽIŠKE DOLINE):

II.

ČLANSTVO V LAS

4. (pogoji za članstvo)
4.1. Člani LAS so podpisniki te pogodbe in osebe, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s
tem postanejo družbeniki LAS kot družbe.
4.2. K tej pogodbi lahko kadarkoli naknadno pristopi:
- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto
oziroma poslovno enoto na območju LAS,
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
- pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.
5. (postopek včlanitve oziroma naknadnega pristopa k pogodbi)
5.1. Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi, posreduje vodilnemu partnerju
pristopno izjavo v kateri izjavi, da pristopa k tej pogodbi in da sprejema pravice in
obveznosti članov LAS, ter izjavi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za naknaden
pristop k pogodbi.
5.2. Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi, postane članica oziroma član LAS (v
nadaljevanju član) in s tem družbenik LAS kot družbe, ko Upravni odbor s sklepom
potrdi, da izpolnjuje pogoje za pristop.
5.3. Stranke te pogodbe se strinjajo, da s potrditvijo Upravnega odbora, da oseba izpolnjuje
pogoje za pristop k tej pogodbi, ta oseba brez spremembe te pogodbe postane član LAS
in pridobi položaj stranke te pogodbe in s tem družbenika LAS kot družbe, ki je
enakopraven ostalim članom oziroma družbenikom LAS.
6. (pravice in obveznosti članov LAS)
6.1. Člani LAS so enakopravni.
6.2. Člani LAS imajo naslednje pravice:
- voliti in biti voljeni v organe LAS,
- glasovati na Skupščini,
- predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
- dati pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS in dobiti odgovor,
- sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
- uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS,
- biti seznanjen z informacijami o delu in poslovanju LAS,
- udeleževati se izobraževanj, strokovnih posvetov, strokovnih ekskurzij, ogledov dobrih
praks, katere bo organiziral LAS in
- druge pravice določene s to pogodbo in sklepi organov LAS.
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Člani LAS imajo naslednje obveznosti:
-

spoštovati to pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS,
skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in za
uresničevanje Strategije lokalnega razvoja,
- udeleževati se Skupščine LAS,
- redno poravnati članarino v višini, kot jo določi Skupščina,
- obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov,
- odgovarjati za obveznosti LAS iz 3. člena te pogodbe, ki so nastale po dnevu, ko so postali
člani LAS,
- posredovati LAS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
- delovati povezovalno in skrbeti za prenos znanj in izkušenj do drugih članov in
prebivalcev območja LAS,
- vzdržati se dejanj, ki bi kakorkoli škodovala ali bi lahko škodovala interesom LAS ali njenih
članov in
- varovati ugled LAS.
6.3. Vsak član LAS odgovarja izključno le za svoje obveznosti in za obveznosti LAS, ki izhajajo
iz te pogodbe. Posamezni člani tako ne odgovarjajo (kazensko ali materialno) za
neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter nastalo škodo, ki jo povzroči drug član LAS.
7. (prenehanje članstva)
7.1. Članstvo v LAS preneha:
- z izstopom člana, če ta vodilnemu partnerju posreduje pisno izjavo o izstopu iz LAS z
odpovednim rokom treh mesecev,
- s črtanjem na podlagi sklepa Upravnega odbora, če član ne izpolnjuje več pogojev iz
točke 4.2,
- z izključitvijo na podlagi sklepa Skupščine, če član kljub pisnemu opominu in dodatnem
roku ne izpolni svojih obveznosti do LAS ali če grobo krši določila te pogodbe, drugih
splošnih aktov LAS ali sklepov organov LAS ali če zaradi njegovega ravnanja ali opustitve
nastane ali bi lahko nastala LAS ali njenim članom materialna škoda,
- s smrtjo ali prenehanjem člana.
7.2. Član, ki poda izstopno izjavo, nima več pravice glasovanja v organih LAS z dnem, ko
vodilni partner prejme njegovo izjavo o izstopu.
7.3. Pred sprejetjem sklepa o izključitvi mora član imeti možnost zagovora.
7.4. Če oseba preneha biti član LAS, s tem ne prenehajo njene obveznosti do LAS, nastale v
času ko je bila član LAS.
7.5. S prenehanjem članstva v LAS osebi preneha tudi položaj stranke te pogodbe in položaj
družbenika LAS brez spremembe te pogodbe in brez prenehanja LAS.
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