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V skladu z Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS 161/22 z dne 23.12.2022) in na 
podlagi Javnega poziva za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja 
do leta 2027 (Uradni list RS 161/22 z dne 23.12.2022) partnerji v iniciativni skupini: Občina Lovrenc na 
Pohorju, Občina Podvelka, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ruše in Občina Selnica ob Dravi  
objavljajo    
 
 

JAVNI POZIV 
ZA OBLIKOVANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE KOZJAK- POHORJE IN PRIPRAVO 

STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA DO LETA 2027, 
 

 ki bo delovala na  območju občin Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ruše in Selnica 
ob Dravi   

 
 
V petek, 23. decembra 2022, je bila v Uradnem listu RS št. 161/22 objavljena Uredbo o delovanju 
lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko 
obdobje do leta 2027 (Uredba CLLD). Objavljen je bil tudi javni poziv, na podlagi katerega  lahko 
lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave 
novih strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027. 
 
Lokalno akcijska skupina KOZJAK – POHORJE (v nadaljevanju: LAS) bo tripartitno lokalno 
partnerstvo, ki se ustanovi z namenom priprave Strategije lokalnega razvoja do leta 2027 (skrajšano: 
SLR) in uresničevanja zastavljenih ciljev, opredeljenih v SLR po pristopu od spodaj navzgor. 
 
LAS bo organizirana kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev: javnega, ekonomskega 
(gospodarskega) in socialnega ( civilnega) sektorja.  
 
Član LAS lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba, fizična oseba  z dejavnostjo, nevladna 
organizacija (društva, civilna iniciativa),  pravna oseba in ustanova s sedežem, izpostavo ali poslovno 
enoto na območju LAS. 
 
Člani LAS so lahko tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava 
v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS. 
 
Člani morajo imet stalno prebivališče, sedeže ali izpostavo na območju občin Lovrenc na Pohorju, 
Podvelka, Radlje ob Dravi, Ruše in Selnica ob Dravi. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa. 
 
Zaradi priprave pogodbe o ustanovitvi LAS, ki jo bodo ustanovni člani podpisali na ustanovni skupščini 
predvidoma v prvi polovici februarja 2023, zbira iniciativna skupina informacije o nameri za včlanitev v 
LAS.  
 

Zato VABI vse zainteresirane  k podpisu in posredovanju  pristopne izjave za vključitev v  
LAS KOZJAK - POHORJE 

. 
 

Pristopno izjavo za vstop v LAS KOZJAK -  POHORJE je potrebno posredovati  
do 31.januarja 2023 na enega od  naslednjih naslovov: 

 

• Občina Lovrenc na Pohorju,  Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, kontaktna oseba  
ga. Simona Grobelnik – simona.grobelnik@lovrenc.si ; 
 

• Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, kontaktna oseba ga. mag. Sara Berglez 
Zajec – direktorica@podvelka.si ; 
 

• Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, kontaktna oseba ga. 
Klara Cigler – klara.cigler@radlje.si ; 
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• Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, kontaktna oseba  ga. Lucija Smolnik – 
lucija.smolnik@ruse.si : 

 

• Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, kontaktna oseba ga. 
Marica Praznik – marica.praznik@selnica.si . 

 
Pristopno izjavo lahko pošljete po pošti, vložite osebno ali pošljete na enega od navedenih 
elektronskih naslovov. 
 
 
OPIS POSTOPKA ZA VZPOSTAVITEV LAS KOZJAK - POHORJE 

1. faza 
▪ Objava javnega poziva za vzpostavitev LAS in članstvo v LAS 
▪ Zbiranje pristopnih izjav ustanovnih članov, do 31.01.2023 
▪ Sklic ustanovne skupščine; izvolitev organov LAS, podpis pogodbe o ustanovitvi LAS 
2. Faza 
▪ priprava Strategije  Lokalnega Razvoja (SLR) do 2027 

 
Sklic ustanovne skupščine je predviden v prvi polovici februarja 2023 in bo objavljen na spletnih 
straneh občin Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ruše in Selnica ob Dravi ter po 
vzpostavitvi spletne strani LAS KOZJAK – POHORJE tudi na tej spletni strani. Na vseh navedenih 
naslovih bodo objavljena tudi vsa vabila in ustanovna pogodba. Vsi, ki boste na pristopnih izjavah 
navedli vaš elektronski naslov, boste vse informacije prejeli na vaš e-naslov.  
 
Včlanitev v LAS KOZJAK – POHORJE bo možna tudi po preteku roka za ustanovitev LAS, kajti 
javni poziv za vstop v partnerstvo LAS KOZJAK - POHORJE bo odprt do zaključka 
programskega obdobja 2027. 
 
Kontakti za dodatne informacije v zvezi z vzpostavitvijo LAS KOZJAK – POHORJE so enaki 
kontaktom za oddajo pristopne izjave.  
 
V Rušah, 01.01.2023 
 
Iniciativna skupina: 
Občina Lovrenc na Pohorju 
Občina Podvelka 
Občina Radlje ob Dravi 
Občina Ruše 
Občina Selnica ob Dravi 
 
 
Priloge: 

▪ Priloga 1: Pristopna izjava za vstop v partnerstvo LAS KOZJAK - POHORJE 
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