
 

 

 
  

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. 

IS019 Februar 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 agenci ja  Sot la .  Organ upravl janja,  določen za 
i zva janje P rograma razvoja podežel ja  RS  za  obdobje 2014-2020,  je  Min is trs tvo za 
kmeti jstvo,  gozdarstvo in prehrano.” 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LAS Obsotelje in Kozjansko je 4.2.2019 objavila 2. javni poziv 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. 
 
Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore 
iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa 
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini 
Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju 
ESRR). 

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 
  

  

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.2 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

Vabilo k sodelovanju v kampanji EU PROJEKT, MOJ 
PROJEKT 2019 

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  

“Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih 
sredstev znaša 202.780,93 €. Stopnja sofinanciranja 
znaša 80 % upravičenih stroškov operacije iz sklada 

ESRR” 

OPERACIJA ˝PAMETNE VASI 
ZA JUTRI˝ 

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko organizira kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. V okviru kampanje 

želijo predstaviti rezultate in koristi projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev 
Programa razvoja podeželja 2014–2020. Upravičence in partnerje v projektih vabijo, da projekt, 

ki ste ga uspešno izvedli ali ga še izvajate, predstavite pod okriljem kampanje. 

Kampanja je načrtovana v tednu od 11. do 18. maja 2019. Zainteresirani se lahko vključite 
v kampanjo na način, da v tem obdobju organizirate različne dogodke, kot so dnevi odprtih 
vrat, otvoritve oz. predstavitve izvedenih naložb, pohodi, ogledi, kolesarjenje itd., za 
katere organizacijsko in finančno poskrbite sami. 

MGRT bo poskrbelo za izdatno medijsko promocijo kampanje in dogodkov, ki jih boste 
organizirali z vključenim sloganom EU projekt, moj projekt.  

 

Za vse ustrezne predlagane projekte bodo predvidoma v aprilu organizirali spletno 
glasovanje za najboljši projekt. Izbranemu zmagovalcu bomo krili stroške organizacije 

dogodka oziroma bomo dogodek v sodelovanju z vami finančno programsko nadgradili. 

Za sodelovanje v kampanji je potrebno izpolniti obrazec in ga poslati na elektronski 
naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si. do 8. 3. 2019.  

Obrazec in več informacij najdete tukaj.  

Javni poziv je bil objavljen 4. 2. 2019 in je odprt do 21. 3. 2019. 
 
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih s sredstvi ESRR so stroški, 
ki so nastali po oddaji vloge s strani LAS v odobritev na MGRT, vendar ne pred 
datumom začetka operacije, in najkasneje do 30. 6. 2023. 
 
Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro: 
 na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah, 
 po telefonu: 03/81-71-860, 
 po e-pošti: info.lasok@gmail.com. 
 
 
Javni poziv je objavljen na naslednji povezavi: http://www.las-ok.si/2-jr-esrr/   
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je 11. 2. 2019 v Uradnem listu objavilo dva javna 
razpisa iz naslova ukrepa 4 Naložbe v osnovna 
sredstva v skupni višini 21,6 milijonov evrov. 

 
Od tega je 6,6 milijonov evrov namenjenih prilagoditvi 
kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, 15 
milijonov evrov pa za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov. Upravičenci lahko vlogo v 
elektronski sistem vložijo od 25. februarja 2019 do 
vključno 29. maja 2019 do 24. ure. 
 

Več informacij: https://bit.ly/2UUeAtT  

LAS Obsotelje in Kozjansko se skupaj s partnerskimi LAS (Lokalna akcijska 
skupina Posavje 2014-2020, Lokalna akcijska skupina Prlekija, LAS Goričko 
2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020) spopada z velikim izzivom v Evropski uniji: 
tehnološke spremembe namreč predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to 
lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove 
koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept t. i. ˝Pametne vasi za jutri˝.  

Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, 
da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča 

kakovostno bivanje za danes in za jutri. 

Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko 
zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega 
praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti 
podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani 
pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih 
dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili 
vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje 
sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati. 

Spremljajte naše aktivnosti. 

21,6 milijona sredstev za naložbe v osnovna sredstva 
 


