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člani Lokalne akcijske skupine LAs ZA MEsTo lN VAs na območju občin Domžale, Komenda,
Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (v nadaljevanju: LAS):

dogovorijo in sklenejo sledeči

ANEKS šr. r r PoGoDB!o USTANoVITV!
tN DELoVANJU LoKALNE AKCIJSKE SKUPINE NA oBMočJU oBčIN

DoMŽALE, KoMENDA, MEDVoDE, MENGEš, TRzlN lN VoDlcE

L. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
je bila dne2Ż'6'2oL5 sklenjena Pogodba o ustanovitvi ĺn delovanju Lokalne akcijske skupine
na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (v nadaljevanju:
pogodba),

se je tekom postopka potrditve Strategije lokalnega razvoja izkazalo, da je potrebno nekatere
vsebine v pogodbi podrobneje opredeliti, kar je tudi razlog za sprejem tega aneksa.

2. člen

Prvi odstavek 19. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

>Na seji Skupščine lahko glasujejo le člani LAS. Člana LAs, kije pravna oseba, lahko na seji Skupščine
zastopa njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec s pisnim pooblastilom zakonitega
zastopnika. Vsak član ima en glas. Glasovanje je javno, vendar se lahko prisotni člani odločijo za tajno
glasovanje. Za tajno glasovanje mora glasovati več kot polovica prĺsotnih in zastopanih članov. Volitve
niso javne.<

3. člen

V prvem odstavku 24' člena pogodbe se spremeni trinajsta alineja tako, da se glasi:

> - na podlagi poročila ocenjevalne komisije odloča o izbirĺ projektov za financĺranje ĺn o tem poroča

Skupščini,<.

4' člen

Prvi odstavek 26. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi

>ocenjevalna komisija šteje tri (3) člane ĺn dva (2) nadomestna člana, ki jih izbere in imenuje Upravnĺ
odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja,
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strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Člani ocenjevalne komisije med seboj izvolijo
predsednika komisije, ki vodi seje ocenjevalne komisije, sklicuje pa jih Vodilni partner. Upravni odbor
lahko razreši člana ocenjevalne komisije, če ta krši pogodbo, predpise ali sklepe organov, deluje
nestrokovno, ne deluje neodvisno, ali če deluje v nasprotju z nameni in interesi LqS. Član ocenjevalne
komisije se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni poziv, kadar je zasebno ali poslovno
povezan s prijaviteljem ali njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugĺh razlogov nastalo
navzkrižje interesov.<

5. člen

Ta aneks je sklenjen v sedmih (7) origínalnih izvodih, od katerih prejme vsaka občina podpisnica
pogodbe en orĺginalen izvod, en izvod pa ostane v arhivu LAS. Vsĺ ostali člani LAS prejmejo kopijo
aneksa po elektronski pošti.

6. člen

Ta aneks stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu sprememb pogodbe s strani Skupščine

Kraj in datum Predsednik LAS:

Aco Franc Šuštar

Vodice, 23.3.2016


