
 

 

 

 

Javni poziv za vstop v partnerstvo LAS Prlekija 2014-2020 

 

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,  

v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015)  

partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Prlekija  

objavljamo 

JAVNI POZIV  

za vstop v novo partnerstvo Lokalne akcijske skupine Prlekija 2014 - 2020, 

ki deluje na območju občin Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Križevci pri Ljutomeru, Apače, Sveti 

Jurij ob Ščavnici, Razkrižje in Veržej. 

Partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Prlekija vabimo vse zainteresirane obstoječe partnerje 

LAS iz programskega obdobja 2007 - 2013 in nove zainteresirane partnerje k vključitvi v LAS Prlekija v 

novem programskem obdobju 2014 - 2020. 

LAS Prlekija bo tudi v novem programskem obdobju organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih 

in zasebnih subjektov, ustanovljeno z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

(pristopa CLLD) na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Radenci,  

Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. 

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja po pristopu »od 

spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti območja ter aktivno 

vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. 

Vzpostavljeno lokalno partnerstvo bo oblikovalo in izvajalo Strategijo lokalnega razvoja po naslednjih 

tematskih področjih ukrepanja: 

- ustvarjanje delovnih mest, 

- razvoj osnovnih storitev, 

- varstvo okolja in ohranjanje narave ter 

- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 

Partnerstvo v LAS Prlekija bo sestavljeno po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnih in zasebnih 

lokalnih socialno-ekonomskih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju 

občin Apače, Gornja Radgona, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Radenci,  Razkrižje, Sveti Jurij ob 

Ščavnici in Veržej.  

K včlanitvi v pogodbeno partnerstvo vabimo predstavnike: 

- javnega sektorja (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi, javne agencije, javni skladi ali druge 

osebe javnega prava),                                                                                                                                                     

- ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetov, ki 

opravljajo tržno dejavnost, ali druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene za ustvarjanje ali 

delitev dobička) in                                                                                                                                                          

- zasebnega sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije oziroma 



 

 

 

pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, 

kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu in posamezniki). 

V kolikor želite postati partner Lokalne akcijske skupine Prlekija v programskem obdobju 2014 – 

2020, vas prosimo, da izpolnite pristopno izjavo, dosegljivo na sedežu Prleške razvojne agencije giz na 

Prešernovi ulici 2 v Ljutomeru ali na spletni strani www.las-prlekija.com.  

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice članov 

so:  

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

- da volijo in so izvoljeni v organe LAS,                                                                                                                 -

- da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,                                                                        

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

Člani LAS Prlekija nimajo prednosti pred drugimi upravičenci pri dodeljevanju sredstev iz naslova 

programa CLLD. 

Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Prlekija in podpisa partnerske 

pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Prlekija za obdobje 2014-2020 vas prosimo, da nam 

pristopne izjave pošljete do 15.9.2015 na naslov: LAS Prlekija (PRA giz), Prešernova ulica 2, 9240 

Ljutomer. 

Včlanitev v LAS Prlekija bo možna tudi po preteku navedenega roka. Javni poziv za vstop v 

partnerstvo LAS Prlekija bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014 - 2020.  

Dodatne informacije v zvezi z vstopom v partnerstvo LAS lahko dobite na Prleški razvojni agenciji giz, 

Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, na telefonski številki 02 585 13 40, na elektronskem naslovu 

info@prlekija.com ali na spletni strani www.las-prlekija.com.  
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