
 

 

 

  

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

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. 

IS005 December 2017 

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. 

“
V
i
z
ij 

” 

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.  

    
 

LAS Obso te l j e  i n  Kozj ansko ,  Aškerčev  t rg  24 ,  3240 Šmar j e  p r i  Je l šah  

T :  00386  3 817  18  60  

Več :  www. las -ok .s i ,  i n fo . l asok@gmai l .com 

Predsedni k :  Davi d  S tupi ca  

Uredi l i :  Sabi na  Kampuš  i n  Ani ta  Čebul ar .   

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 AN S K E G A   

 

http://www.las-ok.si/


“Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je  

   razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev.” 

 

 

 

  

V Uradnem listu RS, št. 80/2017, je bil 29. 

12. 2017 objavljen 3. javni razpis iz naslova 

podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje 

dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske 

skupine. Za operacije sodelovanja lokalnih 

akcijskih skupin je razpisanih 1,5 mio EUR 

nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega 

obrazca v elektronski sistem in vložitev 

vloge na javni razpis poteka od 22. 1. 2018 

do vključno 2. 4. 2018 do 24 ure. 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 

19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je 

eden izmed podukrepov v okviru pobude 

LEADER. Javni razpis je namenjen 

sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih 

skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri 

izvajanju operacij sodelovanja. Operacije 

sodelovanja so lahko med LAS znotraj 

Republike Slovenije ali med LAS in skupino 

javno-zasebnih partnerjev z drugih držav 

članic Evropske unije ali z območij tretjih 
držav. 

V okviru podukrepa se izvajajo operacije, ki 

imajo jasno opredeljen rezultat in jasno 

opredelijo koristi za območje. Operacija je 

lahko osredotočena tudi v krepitev 

zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z 

lokalnim razvojem npr. publikacijami, 

seminarji, namenjenimi usposabljanju, 

izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve 

skupnih metod dela in koordiniranega ter 
skupnega dela na razvoju območja. 

. 

 

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE RAZPISOV ZA UKREPE PRP 

V LETU 2018 

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 

  

  

3. JAVNI RAZPIS 

ZA PODUKREP 19.3 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se 

navezujejo na tematike kot so, razvoj in 

trženje storitev in proizvodov, promocija 

novih proizvodov, praks, postopkov in 

tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, 

organizacija skupnih delovnih procesov z 

izmenjavo virov in opreme, oblikovanje 

kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih 
trgov ter kolektivne okoljske operacije. 

Stopnja javne podpore je 85 odstotkov 

upravičenih stroškov, upravičenci do 

podpore pa so LAS v sodelovanju s člani 

LAS. Postopek vlaganja in obravnave vloge 

je predstavljen v javnem razpisu. 

 

 

Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko je na 2. javni razpis Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddala dve tako imenovani operacije sodelovanja z naslovoma 

Biosferna območja Slovenije in Jem drugače, jem domače! 

 

V petek, 1.12.2017 smo dobili odločbo, s katero so potrdili operacijo sodelovanja z naslovom Jem 

drugače, jem domače! LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek 

je spodbujanje prehranske samooskrbe. 

 

 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N  

AW A RE NE S S  

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem 

in vložitev vloge na javni razpis poteka na 

ARSKTRP od 22. 1. 2018 do vključno 2. 4. 

2018 do 24. ure. Sredstva se odobrijo 

vlogam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev 

sredstev in dosežejo minimalni prag za 

potrditev operacije, ki znaša 60 od 100 
možnih točk. 

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije 

glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji 
pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP. 

 

 

PREJELI POTRJENO ODLOČBO ZA 
OPERACIJO JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE 

V Uradnem listu RS, št. 72/2017, je bila 15. 12. 2017 objavljena 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (krajše Uredba CLLD), v 

programskem obdobju 2014–2020.  

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za 

oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih 

skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij 

lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij, naloge LAS, 

pogoje upravičenosti ter pogoje za izvajanje posameznih podukrepov 

in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR). 

Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve s spremembo Zakona o 

kmetijstvu (postopek spreminjanja operacij), ter spremenjenimi 

predpisi Evropske unije (spremenjena kontrolna uredba 

809/2014/EU). V uredbi se podrobneje opredeljuje upravičene stroške 

in upravičence, najvišje priznane vrednosti za posamezne vrste 

stroškov ter opredeljuje poenostavljene oblike obračunavanja 

stroškov. Poleg tega se določa tudi formula za porazdelitev 

neodobrenih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
vključuje nekaj manjših tehničnih popravkov. 

V okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru 

strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« ter podukrepa 19.3 

»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske 

skupine« bodo po novem stroški izvajanja promocije omejeni na 

največ 10 odstotkov upravičenih stroškov operacije, promocijo pa bo 
mogoče izvajati tudi izven območja lokalne akcijske skupine.  

 

Do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov operacije se omejujejo 

tudi stroški vodenja in koordinacije operacije. Pri operacijah 

sodelovanja lokalnih akcijskih skupin bodo poleg LAS lahko 

upravičenci tudi drugi lokalni akterji, ki izvajajo strategijo. 

V okviru najvišjih priznanih vrednosti se določijo posamezne vrste 

stroškov, pri katerih ob vlogi oziroma zahtevku ne bo potrebno 

predložiti treh tržno primerljivih ponudb, kot so npr. stroški, ki so 

regulirani, stroški že zaposlenega osebja, stroški prispevka v 

naravi ipd. Za upravičen strošek, ki ne presega višine 2.000 eurov, 

lahko upravičenec namesto tržno primerljive ponudbe predloži eno 

vabilo k dajanju ponudb, cenik ali oglas iz kataloga. Za operacije 

v skupni višini do 5.000 eurov upravičenih stroškov pa bo ARSKTRP 

za sklad EKSRP višino stroškov določila na podlagi zaprte finančne 

konstrukcije operacije. 

V okviru podukrepa 19.4 »Podpora za tekoče stroške in stroške 

animacije« se uvaja standardni strošek na enoto v obliki fiksne urne 

postavke za stroške osebja, zaposlenega pri vodilnem partnerju. Prav 

tako se posredni stroški določajo kot pavšalni znesek v višini 15 

odstotkov upravičenih neposrednih stroškov osebja. S tem se 

poenostavi tako obračun stroškov vodilnega partnerja, priprava 

zahtevkov za povračilo stroškov, kakor tudi posledično izvedba 

kontrole teh zahtevkov. 

 

UREDBA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH UREDBE CLLD 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v prihajajočem letu predvidoma objavilo 16 javnih razpisov. Do 30. 11. 2017 je bilo 

iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na ta dan razpisanih že 29 javnih razpisov, odobrenih 42 ,6 % 

sredstev ter izplačanih 25,5 % sredstev EKSRP, kar znaša že 187,5 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci v okviru izvajanja 

Programa razvoja podeželja 2014–2020. 
 

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP v letu 2018 je objavljen na naslednji povezavi: 

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_načrti/2017-12-

18_Okvirni_terminski_načrt_JR_PRP_za_2018.pdf  
 
V načrtu objave javnih razpisov so javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako, da se morebitni investitorji lahko pripravijo na 

izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge, pri čemer še posebej poudarjajo pravočasen pristop k 

preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okolje. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko 

vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP. 

 

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/2017-12-18_Okvirni_terminski_na%C4%8Drt_JR_PRP_za_2018.pdf
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_načrti/2017-12-18_Okvirni_terminski_načrt_JR_PRP_za_2018.pdf
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_načrti/2017-12-18_Okvirni_terminski_načrt_JR_PRP_za_2018.pdf
https://www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/info-tocke

