
 

 

 
  

NOVIČKE 

November 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. 

IS028 
 
 

    
 

 

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 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo dva javna razpisa za projekte sodelovanja na 
področju gozdarstva v skupini vrednosti 2,14 milijona 

EUR. 
V okviru javnih razpisov je na voljo podpora za: 

SPREMEMBA PRP IN ČRPANJE 

SREDSTEV  

 

 

˝ Pomembne spremembe Uredbe 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki 

ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014-2020˝ 

 Sprememba uredbe prinaša kar nekaj pomembnih 
olajšav za izvajanje pristopa LEADER/CLLD, obenem 
pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen 
upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled 
vlog in zahtevkov, 

 S spremembo Uredbe se iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dodaja 3 mio EUR 
za izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih 
skupin (LAS), ki bodo razpisana z javnim razpisom 
ministrstva. Iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR) pa se nameni 1 mio EUR dodatnih 
sredstev za ribiške LAS, 

 Za vodenje in animacijo LAS se znižuje odstotek za 
potrebno izvajanje animacije posameznega LAS v 
posameznem koledarskem letu ter skladno s 
spremembo statističnih podatkov nekoliko zvišuje 
urna postavka za delo zaposlenih pri vodilnem 
partnerju LAS, 

Več informacij ob KLIKu.  

Pilotni projekti in razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij na področju gozdarstva: 

 
Namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s 
ciljem razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, 
praks, procesov ali tehnologij izključno na področju 
gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju 
rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 1,55 
milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 150.000 
evrov za pilotne projekte in 1,4 milijona evrov za projekte 
EIP. 
 
Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na 
javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 15.000 do 
vključno 75.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na 
posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki 
znaša od 75.000 do vključno 350.000 evrov. 

 Pomembna sprememba je, da celotni sistem 
vlaganja vlog in zahtevkov preide na elektronski 
vnos tudi za EKSRP in ESPR, ki se prične uporabljati 
s 1. julijem 2020. Prav tako pa bodo sedaj tudi za 
sklada EKSRP in ESPR stroški upravičeni že od 
oddaje vloge na Agencijo RS za kmetijske trga in 
razvoj podeželja naprej in ne šele od datuma 
odločbe, kakor je veljalo do zdaj. S spremembo se 
pričakuje, da se bo pospešilo izvajanje operacij in 
s tem črpanje sredstev. Pri tem pa velja, da 
operacije ne bodo smele biti fizično zaključena 
pred izdajo odločbe, 

 Popravljene in poenostavljene so tudi zahtevane 
priloge k vlogam za Evropski sklad za regionalni 
razvoj ter priloge, ki jih je potrebno priložiti 
zahtevkom za sklada EKSRP in ESPR.  

DVA JAVNA RAZPISA MINISTRSTVA ZA 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO   

Skupno ukrepanje za blažitev podnebnih 
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne 

pristope k okoljskim projektom in stalnim 
okoljskim praksam na področju gozdarstva: 

 
Namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s 
ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju 
negativnih vplivov gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih 
pristopov na področju gozdarstva za varstvo biotske 
raznovrstnosti ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma 
prilagajanju na podnebne spremembe v gozdarstvu, 
prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta. 
Za ta namen je razpisanih 590.000 evrov nepovratnih 
sredstev, od tega 90.000 evrov za pilotne projekte in pol 
milijona evrov za projekte EIP. 
 
Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na 
javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 do 
vključno 45.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na 
posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki 
znaša od 45.000 do vključno 250.000 evrov. 

ZAKLJUČENE OPERACIJE 2. JP EKSRP   

Do sedaj so se zaključile že 4 operacije, ki so bile potrjene na 2. javnem pozivu za izbor operacij v 

okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 

LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 za sofinanciranje iz sklada 

EKSRP. Območje LAS Obsotelje in Kozjansko je s tem pridobilo še nekaj novosti, ki popestrijo 

vsakdan lokalnega prebivalstva.  

Vse operacije so se izvajale v obdobju od začetka januarja 2019 do konca meseca septembra 

2019. Za 3 operacije je LAS Obsotelje in Kozjansko že posredovala zahtevke za izplačilo v potrditev 

na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, medtem ko se za dve operaciji zahtevka še 

pripravlja.   

 1. Rezultati projekta »Vaš drugi dom«, prijavitelja Ljudska univerza Rogaška 

Slatina: 

 izvedba 11 izobraževalnih modulov, katerih cilj je bil vzpostavitev 

pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev; krepitev 

podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za 

podjetništvo in zaposlovanje ter vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko 

učenje in medgeneracijsko druženje, saj ljudje tukaj živijo pretežno 

medgeneracijsko in imajo možnosti nastanitvenih kapacitet; 

 izdelava kataloga ponudnikov v nakladi 300 kosov ter  

 izvedba zaključnega dogodka projekta Vaš drugi dom. 

 
1. Rezultati projekta »Popotnikom prijazna turistična destinacija«, prijavitelja 

Občina Rogaška Slatina:  

 vzpostavljeno parkirišče za avtodome v občini Rogaška Slatina; 

 vzpostavljena polnilna postaja za električne avtomobile, ki se nahaja ob 

parkirnih mestih za avtodome; 

 izvedene učne delavnice po principu izkustvenega učenja za ranljive 

skupine z namenom izboljšanja osnovnih kompetenc na področju 

ekologije in turistične ponudbe ter 

 izdelani turistični paketi za ciljno skupino uporabniki avtodomov, pri 

čemer paketi pokrivajo območja občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška 

Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje. 

  

2. Rezultati projekta »Ureditev Emine tematske poti«, prijavitelja Občina 

Podčetrtek:  

 urejena Emina tematska pot v dolžini 2,610 kilometra; 

 razvita specializirana turistični produkta - Emina tematska pot in 

kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje; 

 izvedene izobraževalne delavnice na temo lokalne kulinarike ter  

 izvedena prireditev na Emini tematski poti.  

 

4. Rezultati projekta »Šmarski turistični preplet – narav, kultura in šport« - 1. 

faza, prijavitelja Občina Šmarje pri Jelšah: 

 nakup in postavitev športnih rekvizitov v naravi – fit park. 

 5. Rezultati operacije »Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za 

razvoj novih produktov«, prijavitelja Kip vizija: 

• izvedene delavnice na temo aktiviranje invalidov za lažji vstop na trg 

dela; 

• vzpostavljena IN-VEM točka; 

• kupljena oprema za 3D predstavitev in delavnice na temo Čebelarstvo 

skozi 3D očala; 

• izdelana zloženka in e-gradivo: Invalidi in hitrejši vstop na trg dela. 

 

https://program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1063-8-11-2019-objavljena-dva-javna-razpisa-za-projekte-sodelovanja-na-podrocju-gozdarstva-v-skupni-vrednosti-2-14-mio-evrov

