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V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014-2020 (Uradni list RS 42/2015 z dne 16.06.2015), partnerji v iniciativni skupini Občina 
Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju,  objavljajo    
 
 

JAVNI POZIV 
ZA VSTOP V PARTNERSTVO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS)  

V OBDOBJU 2014 - 2020, 
 

 ki bo delovala na  območju občin Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju 
 
 
Junija 2015 je bila v Uradnem listu RS št. 42/12 objavljena Uredba o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Ta uredba 
omogoča in finančno podpira izvedbo Strategije Lokalnega Razvoja (SLR), ki jo pripravi in 
kasneje izvede tripartitno sestavljena Lokalno Akcijska Skupina (LAS) po principu “od spodaj 
navzgor”.   
 
Lokalno akcijska skupina je lokalno partnerstvo, ki se ustanovi za izvajanje lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost (skrajšano:CLLD) v programskem obdobju 2014-2020.  
 
Lokalno partnerstvo se vzpostavi z namenom priprave Strategije lokalnega razvoja 
(skrajšano: SLR) in uresničevanja zastavljenih ciljev lokalnega razvoja, opredeljenih v SLR, 
preko izvedbe projektov LAS. 
 
LAS bo organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, s stalnim 
prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na 
Pohorju. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa. 
 
Zaradi priprave pogodbe o ustanovitvi LAS, ki jo bodo člani podpisali na ustanovni skupščini 
in bo pred tem javno objavljena, iniciativna skupina zbira informacije o nameri za včlanitev v 
LAS.  
 

Zato vse zainteresirane za vključitev v LAS, 
vabi in prosi, 

da priloženo Pristopno izjavo za vstop v LAS posredujejo do 31.12.2015 na enega od  
naslednjih naslovov: 

 
 Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali na e-mail: obcina@ruse.si 
 Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi ali na e-mail 

info@selnica.si 
 Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju ali na e-mail: 

obcina@lovrenc.si 
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OPIS POSTOPKA ZA VZPOSTAVITEV LAS 

 Objava javnega poziva za vzpostavitev LAS in članstvo v LAS 
 Zbiranje pristopnih izjav, do 31.12.2015 
 Objava osnutka pogodbe o ustanovitvi LAS 
 Sklic ustanovne skupščine; izvolitev organov LAS, podpis pogodbe o ustanovitvi 
 Vzporedno s tem:izvedba delavnic in aktivnosti za pripravo SLR, zbiranje projektnih 

predlogov (november, december 2015), vključevanje zainteresirane javnosti, priprava 
strateškega dela SLR ( od objave tega poziva do 12.01.2016) 

 Obravnava in sprejetje SLR 
 

Sklic ustanovne skupščine je predviden v januarju 2016 in bo objavljen na spletnih straneh 
občin Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Na teh naslovih bodo objavljena tudi vsa 
vabila na delavnice in osnutek ustanovne pogodbe. Vsi, ki boste na pristopnih izjavah navedli 
vaš elektronski naslov, boste vse informacije prejeli na vaš e-naslov.  
 
Včlanitev v LAS DRVA bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za 
vstop v partnerstvo LAS DRAVA bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014-2020. 
 
Kontakt za dodatne informacije v zvezi z vzpostavitvijo LAS:  
Dragomira Zelenik, tel. 02 460 50 80, GSM 040 314 377, e-mail egida.doo@siol.net.. 
 
V Rušah, 12.11.2015 
 
Iniciativna skupina: 
Občina Ruše 
Občina Selnica ob Dravi 
Občina Lovrenc na Pohorju 
 
 
Priloge: 

 Priloga 1: Pristopna izjava za vstop v partnerstvo LAS 
 Priloga 2: Povabilo k predložitvi projektnih predlogov 
 Priloga 3: Obrazec, predlog projekta za umestitev v SLR 

 


