
     
 
 
 

 
 

    
Celje Laško Štore Vojnik 

 

JAVNI POZIV K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA UMESTITEV  

V STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA 2014-2020 

 

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

lokalne akcijske skupine (LAS), vabi vse zainteresirane k predložitvi projektnih predlogov za izvajanje vsebin na 

območju naštetih občin. 

 

Uravnotežen lokalni razvoj temelji na razvojnih zmogljivostih območja in aktivnem vključevanju prebivalstva v 

skupno načrtovanje, odločanje in izvajanje. EU takšen razvoj po pristopu »od spodaj navzgor« spodbuja preko 

ukrepa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (angl. Community Led Local Development; CLLD), ki lokalnemu 

prebivalstvu omogoča, da oblikuje lokalna partnerstva v obliki LAS. LAS se organizira kot pogodbeno 

partnerstvo, njen cilj pa je uresničevanje lokalnih razvojnih potreb z izvajanjem vsebinsko raznolikih projektov, 

sofinanciranih s sredstvi CLLD.  

 

Podlaga za delovanje vsake LAS je Strategija lokalnega razvoja (SLR), ključni dokument, na podlagi katere se 

izberejo projekti za izvedbo ter posledično delijo in upravljajo finančna EU sredstva, ki so posamezni LAS 

dodeljena. SLR za območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik je trenutno v fazi priprave. 

 

Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor projektnih predlogov za umestitev v SLR za celotno 

programsko obdobje 2014-2020, zato pozivamo vse zainteresirane skupnosti, društva, zavode, podjetja, javne 

inštitucije in posameznike, da nam posredujejo svoje projektne ideje. Podrobnosti glede tematskih področij 

ukrepanja in drugih potrebnih opredelitev vsebin skozi projektne predloge najdete v priloženem obrazcu. 

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. 

 

Predlagatelji projektnih predlogov so fizične in pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih 

družbah, kmetje, kmetija z dopolnilno dejavnostjo, osebno dopolnilno delo, javne institucije/organizacije ter 

nevladne organizacije. Obrazec mora biti izpolnjen v elektronski obliki in na način, kot zahteva Obrazec 

projektni predlog. 

 

Rok za oddajo projektnih predlogov je do vključno 24. julija 2015. Prosimo vas, da projektne predloge na 

OBRAZCU ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA UMESTITEV V STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA 

2014-2020 posredujete na e-naslov: info@raznolikost-podezelja.si ali na naslov Društvo »Raznolikost 

podeželja«, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje.  

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo in oddajo projektnih predlogov lahko dobite pri Primožu Krofliču (KGZS – 

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