
 

 

 
  

NOVIČKE 

Julij 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. 

“
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.  

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  Obsotelje  in Kozjansko,  Aškerčev trg  24,  3240 Šmarje  pr i  Je lšah  
T :  00386 3  817 18 60  
Več: www.las-ok.s i ,  info. lasok@gmai l.com  
Predsednik:  David  Stupica  
Uredi l i :  Sabina Kampuš in  Katja  Romih.   
Za vsebino je  odgovoren Razvojna agencija Sot la .  Organ upravl janja ,  določen za 
izva janje Programa razvoja podežel ja RS  za   obdobje 2014 -2020,  je  Ministrstvo za  
kmetij stvo,  gozdarstvo in prehrano.”  

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

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


 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

  

  

SPREMEMBA PROGRAMA RAZVOJA 
PODEŽELJA RS 2014 - 2020 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

AW A RE NE S S  

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja RS je 
junija potrdil spremembo Programa razvoja podeželja 
RS 2014-2020. Za delovanje Lokalnih akcijskih skupin 
so pomembne spremembe na Ukrepu 19., ki so 
naslednje: 

 19.2 in 19.3 – obdobje upravičenosti stroškov se 
spreminja na način, da so stroški upravičeni od 
vložitve vloge na AKTRP naprej in ne več od 
datuma odločbe o odobritvi sredstev, kot je 
veljalo do sedaj. 

 19.3 – Za izvajanje podukrepa M19.3. se sredstva 
povišajo iz 4.000.000 € na 7.000.000 €. 

 19.4 – zahteva, da stroški za animacijo in krepitev 
zmogljivosti zajemajo najmanj 50% vrednosti 
zahtevkov v koledarskem letu se zniža na najmanj 
20% vrednosti zahtevkov v koledarskem letu. 

 
Navedene spremembe veljajo za EKSRP, v naslednjih 
mesecih bo MKGP pripravilo spremembo Uredbe o 
izvajanju CLLD, spremembo o zmanjšanju obsega 
animacijo pa bo potrebno uskladiti še z ESPR in ESRR. 
 
Povezava do Povzetka letnega poročanja o izvajanju 
PRP 2014-2020 za leto 2018 za državljane.   

 

 

Izdanih je bilo 106 pozitivnih odločb, s katerimi je bilo mladim 
kmetom odobrenih 1,97 milijonov evrov. 
 
Na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 je do konca januarja 
2019 prispelo 361 vlog, in sicer 247 za sklop A (zaposlitev 
upravičenca na kmetiji), 114 pa za sklop B (upravičenec ni 
zaposlen na kmetiji). 
 
Agencija je izdala odločbe za sklop B: odobrila je 106 vlog v 
skupni vrednosti 1,97 milijonov evrov. Zaradi neizpolnjevanja 
pogojev javnega razpisa je bilo zavrnjenih 8 vlog. Izplačilo 
prvega obroka v višini 70 % odobrenih sredstev bo izvedeno v 
30 dneh od izdaje odločbe. 
 
Odločbe za sklop A bodo predvidoma izdane do konca julija 
2019. 

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo 
različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin 
(LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega 
razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, 
v Sloveniji zagotavlja skupaj 96,5 mio EUR nepovratnih 
sredstev iz treh skladov. 
 
Za edina nepovratna evropska sredstva, ki se razpisujejo 
na lokalni ravni, na našem območju skrbi LAS Obsotelje in 
Kozjansko, ki ga vodi Razvojna agencija Sotla, s sedežem v 
Šmarju pri Jelšah. 

 
LAS Obsotelje in Kozjansko pokriva območje petih občin 
(Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in 
Kozje) in razpisuje sredstva iz dveh skladov; Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
 
Lokalni prijavitelji imajo dostop do sredstev omogočen s 
prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS ter ga objavi na 
svoji spletni strani in v drugih lokalnih glasilih. Na javni poziv 
se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe ter tudi LAS. 
Prijavljena operacija mora prispevati k uresničevanju ciljev 
določenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Obsotelje in 
Kozjansko, ki je osnovni programski dokument za izvajanje 
instrumenta CLLD. 

 
 

LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST 

Srečanje članov DRSP pod Peco 
 

V petek, 12. 7. 2019 je potekal posvet LAS pod Peco v Mežici. Namenjen je bil članom 
DRSP. Za dobrodošlico je direktorica muzeja mag. Suzana Fajmut Štrucl predstavila 
ponudbo in delovanje muzeja Podzemlje Pece ter kako poteka razvoj turizma z njihovo 
pomočjo. Nato je 31 udeležencev v ustvarjalni in produktivni klimi razpravljalo o 
aktualni problematiki CLLD ter že izvedenih in prihajajočih aktivnostih mreže slovenskih 
LAS. 
 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja je v juliju začela z izdajo odločb za 

vloge, ki so prispele na 4. javni razpis za 
podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za 

mlade kmete 

Dodatna sredstva za uspešnost 
LAS je sredi meseca julija s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejeli dopis o pregledu 
uspešnosti LAS Obsotelje in Kozjansko. MKGP je preverjal 
vmesno vrednotenje strategije lokalnega razvoja vseh 
slovenskih LAS, in sicer s pomočjo preverjanja 4 mejnikov na 
dan 31. 12. 2018. 

 
Zaradi uspešnega doseganja vseh štirih mejnikov 
ocenjevanja, je LAS upravičen do dodatnih sredstev v skupni 
višini 419.099,47 €. Tako je celotna kvota denarja nekaj 
manj kot 1 milijon evrov za sklad EKSRP in 592.834 € za 
sklad ESRR, skupaj torej 1,5 milijona evrov. 

Zaključeni postopki zadnjega javnega poziva 
V juniju so na LAS Obsotelje in Kozjansko zaključili izbirni 
postopek 2. javnega poziva za sofinanciranje operacij iz 
sklada ESRR. Skladno z določili javnega poziva, so vlagatelji 
operacije prijaviti na enega od naslednjih ukrepov: 
podporno okolje za razvoj podjetništva, razvoj in trženje 
lokalnih potencialov, razvoj trajnostnih ukrepov za 
izboljšanje okolja ali spodbujanje vseživljenjskega učenja, 
medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega 
sloga. 
 

 

Do roka za oddajo vlog je na javni poziv prispelo 7 vlog. V 
postopek ocenjevanja se je uvrstilo vseh 7 vlog, saj so bile 
vse administrativno popolne in tako ustrezne za 
ocenjevanje kakovosti. Na osnovi predloga Ocenjevalne 
komisije, je Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko 
potrdil 4 operacije, enemu prijavitelju pa je ponudil 
možnost prilagoditve finančne konstrukcije. Odobrene 
vloge bodo posredovane pristojnemu organu (Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo) v končno odobritev. 
Za slabih 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev EKSRP 
načrtujejo objavo javnega poziva konec tega in/ali v prvi 
polovici naslednjega leta. 
 
Doprinos v lokalno okolje 
Če ne upoštevamo zadnjega razpisa, je bilo do sredine tega 
leta odobrenih 15 projektov, od tega 11 za sofinanciranje s 
sredstvi EKSRP in 4 iz ESRR. 
 
Projekti pozitivno vplivajo na kvaliteto življenja na 
podeželju, če morda naštejemo le nekaj projektih aktivnosti 
na območju Obsotelja in Kozjanskega: vzpostavitev sistema 
za avtomatizirano izposojo koles (Rogaška Slatina in 
Podčetrtek), ureditev fitnesov na prostem in tematskih 
igrišč, ureditev postajališč za avtodome, digitalizacija in 
nadgradnja turistične ponudbe območja, izobraževalne 
delavnice, upravljanje z odpadki in osveščanje o pomenu 
ponovne uporabe … 
 
LAS pa je uspešen tudi s prijavami na ukrepu sodelovanja 
lokalnih akcijskih skupin, saj so en prijavljan projekt na temo 
lokalne samooskrbe (Jem drugače, jem domače!), že 
zaključili, dva pa izvajajo skupaj s partnerji na območju LAS 
in slovenskimi LAS-i (Pametne vasi za jutri in približajmo 
Unescova biosferna območja prebivalcem). 
 
Če bi želeli o projektih in možnosti prijave izvedeti več, 
spremljate spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko ali 
nam sledite na Facebook strani. 

 

 

NATEČAJ za Slovensko najlepšo podeželsko 
skupnost 2019 

 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja z Ministrstvom za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva podeželske skupnosti 
(vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se pridružijo 

natečaju za izbor podeželske skupnosti, ki bo zastopala 
Slovenijo na 16. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za 

razvoj podeželja za leto 2020 pod geslom »LOKALNI ODGOVORI 
NA GLOBALNE IZZIVE«. 

Razpis in prijavnica ➡KLIK 

 

Rok prijave: 5. avgust 2019 
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