
 

 

 
  

OBSOTELJE IN KOZJANSKO 

NOVIČKE 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

MREŽENJE  
Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

SODELOVANJE  
Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

VPRAŠANJA 
 Vas zanima karkoli v povezavi 

s programom razvoja 

podeležlja, delovanja LAS? 

Postavite vprašanje in 

odgovorili vam bomo.  
lobortis. 

IS020 
 

Marec 2019 

LAS Obsotelje in Kozjansko je bila 
ustanovljena 29. septembra 2015 na 
ustanovni Skupščini LAS, s podpisom 
Pogodbe o ustanovitvi in delovanju 
pogodbenega partnerstva lokalne 

akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko 
za programsko obdobje 2014-2020, ki jo 

je podpisalo 43 članov. Območje LAS 
zajema geografsko zaokroženo celoto 

občin Obsotelja in Kozjanskega, in sicer 
občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 

Rogatec in Šmarje pri Jelšah. 

/ VIZIJA / TRAJNOSTNI IN CELOVIT 
RAZVOJ OBMOČJA LAS OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO, DOSEŽEN S KREPITVIJO 

MEDSEKTORSKEGA IN 
MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA. 

“

” 

Zavedamo se, da samo s sredstvi CLLD ne bomo 

mogli uresničiti vseh strateških ciljev območja, 

verjamemo pa, da lahko z javno-zasebnih 

partnerstvom, medsektorskim sodelovanjem, 

ob pomoči sredstev CLLD ter lastnih človeških 

in finančnih potencialov prispevamo k 

celovitemu in trajnostnemu razvoju lokalnega 

okolja. 

Pokličite nas, da vam posredujemo pristopno 

izjavo, nas obiščite na sedežu LAS (Aškerčev trg 

24, 3240 Šmarje pri Jelšah), ali na INFO TOČKI LAS 

(MPI Vrelec, Rogaška Slatina vsak petek in sreda 

med 9:00-12:00). 

 
LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 
Šmarje pri Jelšah 
T: 00386 3 817 18 60 
Več: www.las-ok.si, info.lasok@gmail.com 

ZADNJI PETEK V MESECU -  
  
NOVE ZGODBE, NOVE 
INFORMACIJE 
 

NASLEDNJA IZDAJA ŽELITE POSTATI ČLAN LAS OBSOTELJE 
IN KOZJANSKO? 
The future is now  

LAS je vedno vesela novih članov, saj lahko le 
skupaj in z novimi idejami pripomoremo k 
celovitemu razvoju območja. Včlanite se 
lahko predstavniki vseh treh sektorjev 
(javnega, zasebnega in ekonomskega 
sektorja). Vabljeni.  

    
 

N O V E  P R I L O Ž N O S T I  O B S O T E L J E  I N  K O Z J A N S K E G A  

 

LAS  Obsotel je  in Kozjansko,  Aškerčev trg  2 4,  3 240 Šmarje pr i  Jelšah 
T :  00386 3  817 18 60  
Več:  www. las- ok.s i ,  in fo. lasok@gm ai l. com 
P redsednik:  David  S tupica 
Uredi l i :  Sab ina Kampuš in  Katja  Rom ih.   
Za  vsebino je  odgovoren Razvojna agencija Sot la .  Organ uprav l janja ,  določen za 
i zva janje Programa razvoja podežel ja RS  za   obdobje 2014- 2020,  je  Minis trstvo za  
kmeti jstvo,  gozdarstvo in prehrano.” 



 
 
 
  

Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in 
Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko 
  

 

 

Na naši spletni strain najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni za 
podeželjsko območje Obsotelja in Kozjanskega.  Več: www.las-ok.si 
  

  

POZITIVNE ODLOČBE ZA 5 OPERACIJ SKLADA 
EKSRP 

 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

 

F A C E B O OK  

S P L E T N A  S T RA N  

AW A RE N E S S  

                               

 PREDSTAVITVE 2. JAVNEGA POZIVA ESRR ZA 
IZBOR OPERACIJ LAS OBSOTELJE IN 

KOZJANSKO 
LAS Obsotelje in Kozjansko je konec februarja organiziral 5 predstavitvenih 
delavnic ˝2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora 
za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in 
Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada ESRR˝. 

Prestavitve so potekale na petih lokacijah in sicer v vsaki ustanovitveni občini 
ena.   

˝Skupna vrednost odobrenih operacij je 
377.782,98 €, vrednost LEADER/CLLD sredstev pa 

217.300,80 €˝ 

Operacije so: 
 ˝Popotnikom prijazna turistična destinacija˝, prijavitelj: Občina Rogaška 

Slatina; 
 ˝Ureditev Emine tematske poti˝, prijavitelj: Občina Podčetrtek; 
 ˝Šmarski turistični preplet – narava, kultura, šport˝, prijavitelj: Občina Šmarje 

pri Jelšah; 
 ˝Vaš drugi dom˝, prijavitelj: Ljudska univerza Rogaška Slatina; 
 ˝Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov˝, 

prijavitelj: Kip vizija d.o.o.. 

OBVESTILO: 1. sprememba 2. 
javnega poziva za sklad ESRR 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je potrdila vseh pet operacij, ki jih je OU LAS Obsotelje in 
Kozjansko potrdil na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v 
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje 
in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP. Pozitivne odločbe tako 
napovedujejo začetek novih projektov in vsebin na območju LAS. 

˝Rok za oddajo vlog podaljšan do 4. 4. 
2019˝ 

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na 1. izredni dopisni 
seji potrdil 1. spremembo 2. javnega poziva za izbor operacij iz 

naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje 

Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 
2014-2020, za sredstva ESRR (2. Javni poziv). Rok za oddajo vlog se 
podaljša iz 21. 3. 2019 na 4. 4. 2019 (do 14. ure – v primeru osebne 

oddaje v tajništvo Vodilnega partnerja LAS). 

 Za potrdila in dokazila (glej poglavje 9 Prijavnega obrazca, točke 9, 
10, 11 in 19), ki jih je potrebno priložiti vlogi na javni poziv in imajo 

predpisan rok veljavnosti, se le-ta podaljša za 14 dni in se šteje od 4. 
4. 2019. 

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj. 

SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE 
CLLD 

V programskem obdobju 2014 – 2020 so LAS skladno s členom 34(3)(g) Uredbe (EU) št. 
1303/2013 zavezane k izvajanju aktivnosti spremljanja in vrednotenja SLR. Vrednotenje 
lahko izvede LAS kot samovrednotenje, v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom ali kot 
neodvisno zunanje vrednotenje. Način izvedbe je opredeljen v SLR v poglavju Opis 
sistema spremljanja in vrednotenja. 

Namen vrednotenja je bil oceniti izvajanje SLR na podlagi pričakovanih dosežkov 
odobrenih operacij ter oceniti uspešnost aktivnosti animacije in izvedbenih 
mehanizmov LAS. 

S prvim vmesnim vrednotenjem je LAS vrednotila: 

- dosežene vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja 
na ravni LAS, ki so bili doseženi z rezultati in cilji operacij, odobrenih na javnih 
pozivih LAS Obsotelje in Kozjansko do konca leta 2018;  

- dosežene vrednosti specifičnih kazalnikov na ravni CLLD za Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Evropski sklad za 
regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) na dan 31. 12. 2018; 

- uspešnost črpanja sredstev za podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine in 19.4 Podpora za tekoče stroške in 
stroške animacije ter  

- zadovoljstvo z delovanjem LAS na območju. 

Poudarek vrednotenja je bil na izvajanju podukrepa 19.2 – Podpora za izvajanje operacij 
v okviru SLR in podukrepa 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v smislu 
analize aktivnosti in dosežkov animacije ter izbranih vidikov izvajanja SLR. 

V prvem delu poročila vmesnega vrednotenja je LAS združila podatke zbrane na podlagi 
doseženih ciljev in rezultatov po posameznih podukrepih ter dosedanji uspešnosti 
črpanja sredstev namenjenih za vodenje in animacijo LAS. Drugi del poročila pa 
predstavlja rezultate vrednotenja o delovanju LAS na območju, za katerega je vodilni 
partner LAS (Razvojna agencija Sotla) odgovore pridobil s pomočjo anketnih 
vprašalnikov. Za izvedbo vrednotenja so bile pripravljene tri različne ankete: za člane 
LAS,  prijavitelje/partnerje v projektih in za člane ocenjevalne komisije (OK).  

Dokument na voljo tukaj.  

 DELAVNICE ZA UPRAVIČENCE (2. JP EKSRP) 

LAS Obsotelje in Kozjansko je izvedla delavnico »Poročanje in podpora za 
izvajanje operacij CLLD sofinanciranih s sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (2. JP EKSRP)« za vse izvajalce (partnerji in 
prijavitelji) odobrenih operacij na 2. JP sklada EKSRP. 
 
Na delavnici smo pregledali navodila za poročanje (pogoji za upravičenost, 
dokazila o upravičenih stroških in izdatkih, neupravičene stroške, obdobje 
upravičenih stroškov in izdatkov, postopek spremembe operacij), pojasnili  
pravilno izvajanje operacij (vsebinsko, administrativno in računovodsko 
izvajanje), podrobneje pregledali zakonitosti označevanja operacij ter  
odgovorili na odprta vprašanja, ki se porajajo ob izvajanju operacij. 

 

 


