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VABILO NA DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA (SLR) – PRILOŽNOST ZA 

FINANCIRANJE PROJEKTOV SKUPNEGA LOKALNEGA RAZVOJA 

 

Društvo »Raznolikost podeželja« v sodelovanju z občinami Celje, Laško, Štore in Vojnik v procesu vzpostavljanja 

lokalne akcijske skupine (LAS), širšo javnost obvešča, da je pričelo z aktivnostmi priprave strategije lokalnega 

razvoja (SLR) območja za novo programsko obdobje 2014-2020 (SLR je ključni dokument za delovanje vsake 

LAS, na podlagi katere se izberejo projekti za izvedbo ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so 

posamezni LAS dodeljena). 

 

SLR območja štirih občin bo ključna podlaga za delovanje LAS in bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in 

merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem procesu je bistvenega pomena aktivno in 

množično sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev, javnega, ekonomskega in 

civilnega. 

 

Vabimo vse, ki želite aktivno sodelovati pri pripravi SLR, da se nam pridružite na eni od delavnic, ki bodo 

potekale po naslednjem programu: 

Datum in ura Lokacija 

Torek, 14. 7. 2015 ob 17:00 uri Otročji center KINO, Trubarjeva 13, Laško 

Sreda, 15. 7. 2015 ob 17:00 uri Kulturni dom Štore, Cesta XIV. divizije 29, Štore 

Četrtek, 16. 7. 2015 ob 17:00 uri Narodni dom Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje 

Sreda, 22. 7. 2015 ob 17:00 uri Kulturni dom Vojnik, Celjska Cesta 23a, Vojnik 

 

Posamezne delavnice bodo predvidoma trajale do 20:00 ure. V kolikor se delavnice zaradi vaše zadržanosti v 

vašem kraju ne morete udeležiti, ste vljudno vabljeni tudi na druge termine in lokacije delavnic. Zaradi lažje 

organizacije vas prosimo za prijavo vaše udeležbe na delavnicah preko kontaktnih možnosti, ki so navedene na 

koncu vabila. 

 

Delavnica bo potekala v dveh delih. Po uvodni predstavitvi širšega pristopa ukrepa »Lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost« (angl. Community Led Local Development; CLLD) za obdobje 2014-2020 in pregledu dobrih praks 

projektov izvedenih v okviru LAS v preteklem programskem obdobju 2007-2013, bomo v drugem delu skupaj 

izvedli analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT) razvojnih potreb in potencialov območja LAS 

ter skupaj opredelili dolgoročne glavne cilje, prioritetna tematska področja ukrepanja (z določitvijo vrst 

ukrepov).  

 

Na delavnici bo možno oddati tudi projektne predloge/ideje za umestitev v SLR (OBRAZEC ZA PREDLOŽITEV 

PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA UMESTITEV V STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA 2014-2020). Opozarjamo, da ne 

gre za razpis za prijavo projektov, ampak za povabilo k zbiranju projektnih idej, da bomo v SLR celovito določili 

cilje, tematska področja in vrste ukrepov za izvedbo do leta 2020, ki odražajo dejanske potrebe območja. Razpis 

za kandidaturo za pridobitev EU sredstev za projekte bo objavljen po potrditvi SLR, kar bo predvidoma spomladi 

2016. 

 

Predvidene so dodatne delavnice za pripravo SLR z izvedbo do oktobra 2015, katere bomo organizirali in na 

katere boste vabljeni: 

- po potrebi bomo v mesecu juliju 2015 organizirali dodatno skupno delavnico na temo določitve 

glavnih ciljev, tematskih področij ukrepanja in vrst ukrepov,  
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- v mesecu septembru 2015 bomo organizirali dodatno skupno delavnico za projekte Sodelovanja LAS, 

- v mesecu septembru 2015 bomo organizirali dodatno skupno delavnico za končno določitev glavnih 

ciljev, določitev tematskih področij ukrepanja, določitev vrst ukrepov ter finančno razporeditev 

sredstev med tematska področja ukrepanja, s predstavitvijo SLR za obdobje 2014-2020. 

 

Prosimo, da prijavo udeležbe na delavnicah opravite do enega delovnega dneva pred terminom delavnice, ob 

prijavi nam prosimo javite: kraj delavnice, ime in priimek, institucija (po potrebi), telefon in elektronski naslov. 

 

Dodatne informacije v zvezi z delavnicami in prijavo udeležbe na delavnicah uredite pri Primožu Krofliču (KGZS 

– Zavod CE) na telefonski številki 03/490 75 81 ali na elektronskem naslovu info@raznolikost-podezelja.si.  

 

Če želite črpati sredstva iz razpisov LAS, se v proces vključite že v fazi oblikovanja dokumenta, ki bo podlaga za 

razpise! Veselimo se skupnih aktivnosti z vami! 

 

Društvo »Raznolikost podeželja« v sodelovanju z občinami Celje, Laško, Štore in Vojnik 

 

 Alja Založnik, 
predsednica društva 
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