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JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO V  

LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE (LAS STIK) 

S tem javnim pozivom vabimo vse zainteresirane, da se vključijo v Lokalno akcijsko skupino Suhe 

krajine, Temenice in Krke ter postanejo pristopni člani LAS-a.  

Vsaka Lokalna akcijska skupina, tudi obstoječa, se mora v novem programskem obdobju 2014 – 2020 

na novo oblikovati. LAS je organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih (občine, javni zavodi ter 

druge javne institucije) in zasebnih subjektov (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge 

ekonomske institucije, zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali 

predstavniki civilne družbe) na izbranem območju in je ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe 

med partnerji. 

Sodelovanje v LAS-u je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. V skladu z 

uredbo EU 1303/2013 so Lokalne akcijske skupine sestavljene iz predstavnikov javnih in zasebnih 

socialno-ekonomskih interesov, v katerih na ravni odločanja niti javni organi niti katera koli posamezna 

interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic. 

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar 

lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv CLLD 

je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za 

nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter 

ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb. 

Ustanovna skupščina in podpis Partnerske pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS-a na območju 

občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk je bila 22. julija 2015, ker pa je 

članstvo v LAS-u odprto, lahko člani v LAS pristopajo kadarkoli.   

Zato vas vabimo, da izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljite na naslov: CIK Trebnje, 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, s pripisom »LAS STIK 2014 – 2020« ali skenirano na elektronski naslov 

las-stik@ciktrebnje.si. 

Vljudno vabljeni. 
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