
 
 

POZIV ZA VSTOP V PARTNERSTVO  

V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

NA OBMOČJU OBČIN ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

 

LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline  vse zainteresirane vabi k 

sodelovanju za ustanovitev Lokalne akcijske skupine (LAS), ki bo ustanovljena z namenom 

izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), za programsko obdobje 2014 – 

2020.  

 
Lokalna akcijska skupina (LAS), je bila v preteklem programskem obdobju organizirana kot 

društvo za potrebe črpanja sredstev LEADER. V letu 2015 se bodo v skladu z Lokalnim 

razvojem, ki ga vodi skupnost (Uredbo CLLD) vse lokalne akcijske skupine po Sloveniji 

vzpostavljale na novo, skladno z nacionalnimi predpisi in zahtevami strateških in operativnih 

dokumentov za črpanje evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020. V tem 

programskem obdobju morajo biti vse LAS v Sloveniji organizirane kot pogodbeno 

partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na izbranem območju, kar pomeni, da bo LAS 

ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji.  

 

Vabimo vas, da postanete član LAS v  programskem obdobju 2014-2020 

in najkasneje do 22. junija 2015 

na naslov Zavoda Savinja, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji, 

posredujete izpolnjeno izjavo o nameri za vstop v pogodbeno partnerstvo. 

 

Partnerstvo v LAS bo sestavljeno po načelu tripartitnosti s predstavniki javnih in zasebnih 

sektorjev, to je: 

- javnega sektorja (občine, javni zavodi),  

- ekonomskega sektorja ( podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske 

inštitucije), ter  

- zasebnega sektorja  (posamezniki, kmetje, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih 

organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).  

V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge 

pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS. 

 

Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, torej dostopno vsem pod enakimi pogoji. 

Na ravni odločanja pa v skladu s predpisi posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 

49 % glasovalnih pravic.  

 

Pravice pogodbenih partnerjev (članov) so:  

- da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,  

- da volijo in so izvoljeni v organe LAS,  

- da sodelujejo pri podajanju predlogov in pripravi letnih programov dela LAS,  

- da so seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,  

- da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS,  

- da uresničujejo druge pravice, določene s partnersko pogodbo in sklepi organov LAS.  

 



Vsi, ki boste izrazili namero o vstopu v partnerstvo LAS boste lahko sodelovali pri 

oblikovanju vsebine Partnerske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine. V primeru, 

da načrtujete aktivnosti, ki jih nameravate uresničiti v obravnavanem obdobju, k izjavi o 

nameri dodajte tudi izpolnjen projektni predlog.   

Po potrditvi oziroma objavi Uredbe CLLD v Uradnem listu bo sklicano srečanje partnerjev, ki 

boste podpisali Izjavo o nameri za vstop v pogodbeno partnerstvo. Na srečanju boste odločali 

o tem, ali bo LAS ustanovljen na območju Zgornje Savinjske ali se bosta LAS-a Zgornje 

Savinjske doline in Šaleške doline združila ter tako pripravila skupno Strategijo razvoja na 

območju obeh dolin. Strategija bo morala slediti naslednjim tematskim področjem ukrepanja: 

1. ustvarjanje delovnih mest, 

2. razvoj osnovnih storitev, 

3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter 

4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

Po srečanju partnerjev bo organizirana Ustanovitvena skupščina in podpis Pogodbe o 

ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS.  

 

Javni poziv je stalen. K partnerstvu boste lahko pristopili  tudi po ustanovitveni skupščini.  

 

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite na elektronskem naslovu 

savinja.ivica@siol.com. 

 

 

Izjava o nameri za vstop v pogodbeno partnerstvo  

Projektni predlog  

 

 

Na Ljubnem ob Savinji, dne 22. 5. 2015 
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