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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: 

 

Predlog sklepa o pristopu k pobudi za ustanovitev Lokalne 

akcijske skupine LAS KOZJAK POHORJE, ki bo svojo poslanstvo 

izvajala v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju do leta 2027 predvidoma iz sredstev 

EKSRP in ESRR 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

 

  

  

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

 

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 

skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, Uredba Evropskega 

parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

 

 

OCENA STANJA:  Končuje se programsko obdobje 2014-2020 o izvajanju lokalnega 

razvoja in s tem tudi partnerstva, ki so bila sklenjena s pogodbo 

ustanovitvi partnerstva lokalne akcijske skupine za programsko 

obdobje 2014 -2020.     

 

 

 

RAZLOGI ZA 

SPREJEM: 

V postopku sprejema je Uredba o delovanju lokalnih akcijskih 

skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko 

obdobje do leta 2027. Za črpanje sredstev s področja razvoja 

podeželja bo potrebno na novo ustanoviti Lokalne akcijske 

skupine (LAS). Glede na razpoložljiva sredstva, ki bodo na voljo 

LAS-om in glede na področja financiranja ter skupne projekte 

ocenjujemo, da naj Občina Radlje ob Dravi pristopi k LAS-u 

Kozjak Pohorje.  

 

 

 
 



OBRAZLOŽITEV:  

 
Evropska unija bo v obdobju do 2027 financirala razvoj podeželja 

z ukrepom: angl. “Community Led Local Development” ali kratko 

CLLD, s katerim bo spodbujala celovit  in uravnotežen razvoj 

lokalnih območij po pristopu “od spodaj navzgor”.   

V okviru ukrepa CLLD bo podeželski razvoj v Sloveniji financiran iz 

treh skladov: EKSRP (Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja), ESRR (Evropskega sklada za regionalni razvoj) in iz 

ESPR (Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo). 

V Sloveniji je pravna podlaga za koriščenje sredstev CLLD Uredba 

o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju do leta 2027, ki bo sprejeta do konca leta 

2022.  

Za koriščenje sredstev iz posameznega sklada morajo lokalna 

območja izpolnjevati v Uredbi CLLD določene pogoje. Občine, ki 

bodo združene v novi LAS KOZJAK POHORJE imajo možnost 

koristiti sredstva iz sklada EKSRP in ESRR.  

Finančna podpora CLLD, do katere bodo upravičeni t.i. delujoči 

“LASi, bo namenjena izvajanju naslednjih podukrepov: 

- pripravljalna podpora 

- podpora izvajanju operacij v okviru strategije lokalnega 

razvoja (projektov) 

- priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja med LASi 

- podpora za tekoče stroške in animacijo. 

Podlaga za koriščenje sredstev in temelj za finančno podporo za 

katerikoli podukrep je Strategija lokalnega razvoja do leta 2027 

(SLR) , ki jo bo pripravil vodilni partner skupaj z iniciativno delovno 

skupino LAS KOZJAK POHORJE.  

Postopek ustanovitve LAS KOZJAK POHORJE 

- vzpostavi se iniciativna skupina, ki poda predlog za 

ustanovitev LAS 

- določi se oseba, ki bo vodila pripravljalne aktivnosti za 

ustanovitev LAS 

- objavi se Javni poziv zainteresiranim za vstop v LAS 

- delovna skupina, sestavljena iz potencialnih ustanovnih 

članov LAS, skupaj z vodilnim partnerjem novega LASa 

pripravi Strategijo lokalnega razvoja (SLR), pripravi predlog 

pravil za izbor projektov, ki bodo financirani iz sredstev LAS 

in pripravi predlog za imenovanje organov LAS in 

vodilnega partnerja LAS 

- izvede se ustanovna skupščina LAS, na kateri je podpis 

ustanovne pogodbe, imenujejo se organi LAS in vodilni 

partner,  

- dokazila o ustanovitvi LAS KOZJAK POHORJE ter pogodba 

z vodilnim partnerjem se pošlje Koordinacijskemu odboru 

CLLD v potrditev 



- po potrditvi izda Koordinacijski odbor CLLD odločbo, da je 

LAS KOZJAK POHORJE  delujoča LAS in da ima pravico v 

nadaljnjih 6-ih mesecih pripraviti svojo Strategijo lokalnega 

razvoja (SLR) 

- po prejemu odločbe o potrditvi SLR lahko LAS KOZJAK 

POHORJE  objavi prvi javni poziv za financiranje projektov, 

ki so opredeljeni v njeni SLR, 

- višina sredstev, do katerih bo upravičena nova LAS bo 

znana po objavi Uredbe CLLD. 

 

 

 

 

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo je primerno za obravnavo.  

OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

 

Sam pristop k ustanovitvi nove LAS nima finančnih posledic. 

 

   

 

PREDLOG SKLEPA:  

1. Občina Radlje ob Dravi pristopa k pobudi za ustanovitev nove 

Lokalne Akcijske Skupine LAS KOZJAK - POHORJE, ki bo svoje 

poslanstvo izvajala v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost, v programskem obdobju do leta 2027 predvidoma iz  

sredstev EKSRP in ESRR 

2.Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana, g. 

Alana Bukovnika, za podpis ustanovne pogodbe LAS KOZJAK – 

POHORJE  in za predlaganje predstavnikov Občine Radlje ob 

Dravi  v organe LAS KOZJAK - POHORJE. 
 
 

 

Pripravila: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 

 

Pregledala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica OU 
 

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

 

 

 
 


