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Javni poziv k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v 

Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 
 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v sodelovanju z občinami Domžale, 
Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, v procesu vzpostavljanja LOKALNE AKCIJSKE 
SKUPINE (v nadaljevanju: 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; v nadaljevanju CCLD), 

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. Območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in 

Vodice do sedaj še ni bilo vključeno v nobeno od obstoječih LAS. S pričetkom nove EU finančne perspektive 

2014-2020 so se pričela oblikovati nova partnerstva, pričele so se dejavnosti za oblikovanje LAS tudi na tem 

območju.  

Podlaga za delovanje vsake LAS je Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR), ključni dokument, na 

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

posamezni LAS dodeljena. SLR za območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice je 

trenutno v fazi priprave.   

Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor projektnih predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega 

razvoja za celotno programsko obdobje 2014-2020, zato pozivamo vse zainteresirane skupnosti, društva, 

zavode, podjetja, javne inštitucije in posameznike, da nam posredujejo svoje projektne ideje.  

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 30. junija 2015. Projektne predloge posredujte 

na naslov: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: 

las@ljubljana.si.  

Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 01/306 1905 ali na e-naslovu: las@ljubljana.si. 

 

 

 
RRA LUR v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice 

 
 

 
 

mailto:las@ljubljana.si
mailto:las@ljubljana.si

