
 

 

 
  

NOVIČKE 

September 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 

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

ZADNJI PETEK V MESECU -  
  
NOVE ZGODBE, NOVE 
INFORMACIJE 
 

NASLEDNJA IZDAJA 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

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.  

MREŽENJE  

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

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   

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

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:  Bošt jan Mis ja  
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.”  

VPRAŠANJA 
 Vas zanima karkoli v povezavi 

s programom razvoja 

podeležlja, delovanja LAS? 

Postavite vprašanje in 

odgovorili vam bomo.  

lobortis. 

IS026 
 
 

    
 

 

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 

  

  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo s strani Evropske 

komisije potrditev spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki 

prinaša izboljšanje izvajanja ukrepov za črpanje evropskih sredstev. 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

AW A RE NE S S  

LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO NA 52. MOS 

Posvet LAS v Slovenski Bistrici 

MKGP je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-

2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do sedaj je bilo iz naslova 

Programa razvoja podeželja 2014–2020 razpisanih 55 javnih razpisov. V okviru izvajanja PRP 

2014–2020 je bilo odobrenih 70,0 % ter izplačanih 49,6 % sredstev, kar znaša 549,1 milijonov 

evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova Programa razvoja 

podeželja 2014-2020 objavljenih še 20 javnih razpisov. 

Spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 se med drugim dotikajo tudi 

podukrepov iz Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 

obdobju 2014-2020, in sicer: 

 na podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost se spremeni časovna opredelitev upravičenosti 

stroškov, ki so sedaj upravičeni od vložitve vloge pristojnemu organu dalje; 

 za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske 

skupine se zagotavljajo dodatna sredstva in s tem nov javni poziv. Objava 5. 

javnega poziva za operacije sodelovanja LAS se načrtujejo v decembru 2019 ter 

 pri podukrepu 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, kjer se 

spreminja določilo o minimalnem deležu stroškov za animacijo, pri čemer so se iz 

50 % znižali na 20 %. 

 

Podrobnejše informacije na voljo ob tem KLIKu. 

Sprememba Programa razvoja podeželja 2014-2020 za 
izboljšano izvajanje ukrepov za črpanje sredstev iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

 

Boštjan Misja in David Stupica, sedanji in 
prejšnji predsednik LAS Obsotelje in Kozjansko. 

– napoved ekskurzije LAS z namenom ogleda 
dobrih praks pri LAS Od Pohorja do 
Bohorja. 

 
Sledile so čestitke članov LAS novo izvoljenim članom 
organov LAS za naslednje mandatno obdobje ter 
sproščeno druženje ob pogostitvi.  
 

 

V petek, 6. 9. 2019, je v Slovenski Bistrici potekal 

tematski posvet LAS z naslovom »Priložnosti in izzivi 
na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in 

podjetništva na podeželju«. 
 

Posvet je gostil LAS Dobro za nas, zato je predsednik LAS 
uvodoma predstavil območje. Dr. Ivan Žagar, župan 
Občine Slovenska Bistrica, je v pozdravnem nagovoru še 
posebej izpostavil iniciativo pametnih vasi, kot način za 
ohranjanje poseljenosti, Aleš Zidar, predsednik Društva 
za razvoj slovenskega podeželja, pa je poudaril izzive 
naslednjega programskega obdobja. Pred posvetom pa je 
zbrane nagovorila tudi ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, ki je 
zagotovila, da se bo ministrstvo aktivno soočalo z izzivi in 
da njihov cilj ne bo dosežen dokler deležniki na terenu ne 
bodo zadovoljni. 
Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali Aleš Zidar, 
DRSP, Alina Cunk-Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Marija Kresnik, KGZS, Kmetijsko 
gozdarski zavod Ptuj, Irena Kropf, Inštitut KON-CERT, in 
Marjan Podgrajšek, EKO kmetija Podgrajšek. Razpravo o 
priložnostih na podeželju je povezovala mag. Mojca 
Metličar, DRSP. 
Posvet se je zaključil s predstavitvijo dveh dobrih praks 
prenosa znanja na mlade in sicer: 

• Modre delavnice: od poskusa do poklica ter 
• Učilnice v naravi: Zemljanka za koriščenje 

energije zemlje na učnem poligonu za 
samooskrbo, 

 
sam zaključek pa je nastopil po ogledu čebelarskega 
centra Slovenska Bistrica. 

Tudi letos smo se z LAS Obsotelje in Kozjansko udeležili 52. sejma MOS v Celju, 
kjer smo poskrbeli za predstavitev ponudbe Obsotelja in Kozjanskega. V času 
predstavitve so obiskovalci lahko okusili lokalno kulinariko, spoznali različne 

lokalne ponudnike ter turistično ponudbo območja. Letos so se nam pri 
predstavitvi pridružili: Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, 

Društvo kmetic Ajda, Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Kozjanski park 
ter Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. 

NOVI ČLANI V ORGANIH LAS za mandatno 
obdobje 2019-2023 

Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko (RA Sotla) 
je v sredo, 25. 9. 2019, izvedel redno sejo Skupščine, 
na kateri se je potrdilo nove člane v organe LAS za 
mandatno obdobje 2019-2021. To so bile druge volitve 
članov v organe LAS v programskem obdobju 2014-
2020. 
S tokratnimi volitvami je LAS pridobila novega 
predsednika LAS, ki je hkrati tudi predsednik in član 
Organa upravljanja, katerega vse skupaj sestavlja 
sedem članov. Prav tako pa je Skupščina potrdila še tri 
člane Nadzornega organa, kot je določeno v Pogodbi o 
ustanovitvi in delovanju LAS. 
V nadaljevanju je Vodilni partner LAS prisotne seznanil 
še s ključnimi točkami dela LAS v prvi polovici 
letošnjega leta, med katere sodi: 

– objavljen 2. javni poziv za sofinanciranje 
operacij iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR), 

– zaključena še ena operacija iz 1. javnega 
poziva sklada ESRR prijavitelja Občina 
Rogaška Slatina (»Urbano Obsotelje«), 

– 4 zaključene operacije iz 1. in 2. javnega 
poziva Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) ter 4 operacije, ki 
so pričele z aktivnostmi v tem letu, 

– obvestilo o dodatnih sredstvih za izvajanje 
operacij (podukrep 19.2) iz naslova 
uspešnosti izvajanja ciljev v okviru Strategije 
lokalnega razvoja LAS Obsotelje in 
Kozjansko, 

– izvajanje aktivnosti v okviru dveh operacij 
sodelovanja »Približajmo Unescova 
biosferna območja prebivalcem« in 
»Pametne vasi« ter 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1051-23-9-2019-spremembe-za-izboljsano-izvajanje-ukrepov-za-crpanje-sredstev-iz-evropskega-kmetijskega-sklada-za-razvoj-podezelja

