
 

 

 
  

NOVIČKE 

Januar 2020 

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 preh rano.”  

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo.  

lobortis. 

IS027 
 
 

 
 

 

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 strani najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni za 

podeželsko 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  

AW A RE NE S S  
 

 

 

Še zadnjič v obdobju izvajanja 
PRP 2014-2020 razpisana 

nepovratna sredstva za prevzem 

kmetije v višini 14,4 mio evrov 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo je objavilo zadnji javni 
razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014-2020. 
 
Razpisanih je 14,4 mio evrov nepovratnih sredstev. 
 
 
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa: 
 
Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. 
Na tem sklopu lahko kandidirajo: 

 mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem 
gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi 
vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, 

 samostojni podjetnik posameznik, 

 družba z enim družbenikom. 
 

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. 
Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem 
kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu. 
 
Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer: 

 prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in 

 drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih 
sredstev. 

  
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na 
javni razpis bosta potekala od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020. 
Zainteresirane mlade kmete, ki so prevzeli kmetijo vabijo, da se 
odzovejo na javni razpis in vložijo vlogo za dodelitev podpore. 
 
 

Več informacij ob KLIKu.  
 

 

Ste med prejemniki sredstev iz Programa razvoja podeželja 
2014-2020? Vabljeni k sodelovanju v kampanji EU PROJEKT, MOJ 
PROJEKT, ki bo predstavila rezultate in koristi projektov, 
sofinanciranih iz evropskih sredstev. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirata kampanjo EU 
PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020. 
 
Kampanjo načrtujejo v tednu od 9. do 16. maja 2020. Zainteresirani 
se lahko vključite v kampanjo tako, da v tem obdobju organizirate 
različne dogodke, kot so dnevi odprtih vrat, odprtja oz. predstavitve 
izvedenih naložb, pohodi, ogledi, kolesarjenje itd., za katere 
organizacijsko in finančno poskrbite sami. 
 
MKGP bo poskrbelo za dodatno medijsko promocijo dogodkov, ki jih 
boste organizirali z vključenim sloganom EU projekt, moj projekt. To 
bo predvidoma vključevalo plačano in usmerjeno promocijo na 
Facebook-u in objave prispevkov na radijskih postajah. 
 
Za vse ustrezne predlagane projekte bodo predvidoma v aprilu 
organizirali spletno glasovanje za najboljši projekt. Izbranemu 
zmagovalcu bodo krili nekatere stroške organizacije dogodka oziroma 
bodo dogodek v sodelovanju z vami finančno programsko nadgradili. 
 
Če bi prispeli predlogi oz. želje presegali finančne zmožnosti 
ministrstva, bodo v dodatno promocijo vključili omejeno število 
projektov.  
 
 

Rok za prijavo projekta je 20. februar 2020. 

 
 

Več informacij ob KLIKu.  
 
 

 

 

 
 

 

Vabilo k sodelovanju v kampanji EU 
PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 

BROŠURA PROJEKTOV LAS 
OBSOTELJE IN KOZJANSKO 

LAS Obsotelje in Kozjansko je izdelala pregledno brošuro potrjenih 
projektov v okviru javnih pozivov v programskem obdobju 2014-2020. 
Brošura bo služila namenu animacije in motivacije prebivalcev za 
sodelovanje pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja v okviru LAS, 
predvsem pa ponuja pregled pridobljenih novosti na območju, ki služijo 
kvalitetnejšemu življenju tudi na podeželju. 
 

Projekti LAS Obsotelje in Kozjansko – brošura 
 
Spremljajte tudi nadaljnje aktivnosti LAS, postanite član in prispevajte k 
razvoju podeželja – www.las-ok.si ali Facebook strani LAS Obsotelje in 
Kozjansko. 
 
Aktivnost sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje. 

 

V okviru projekta Pametne Vasi Za Jutri, ki ga izvaja LAS Obsotelje in 
Kozjansko, skupaj z Ljudska univerza Rogaška Slatina, Center Ponovne 

Uporabe in mi, Razvojna agencija Sotla, v mesecu januarju in 
februarju organiziramo delavnice druženja na vasi. 

 
Vsi, ki ste starejši od 50 let in si želite druženja na vasi, vabljeni , da se 

nam pridružite tokrat v Kostrivnici. 
 

Več ob kliku na VABILO. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 
pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do 
konca leta 2020. 
 
 V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo do 31. 12. 2019 odobrenih 
71,7 % ter izplačanih 55,1 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 
609,9 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 
2020 bo tako iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 
objavljenih še 14 javnih razpisov.  
 
Od leta 2015 dalje je bilo v okviru Programa razvoja podeželja 2014-
2020 objavljenih že 63 javnih razpisov. 
 
V letošnjem letu je tako že bil objavljen težko pričakovan javni razpis 
za podukrep 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno 
z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno 
širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo. Konec 
januarja 2020 je predviden še en javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč 
za zagon dejavnosti za mlade kmete prevzemnike. 

Iz naslova podukrepa 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah 
kakovosti, podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, podukrepa 9.1 – Podpora za 
ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter podukrepa 8.6 Podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa je predviden še po en javni razpis. 

Iz naslova podukrepa 4.1 – Podpore za naložbe v kmetijska 
gospodarstva je predvidenih še pet javnih razpisov, in sicer za 
prilagoditev na naravne nesreče (hmeljev viroid), podnebne 
spremembe in okoljsko mehanizacijo, za zaščito domačih živali pred 
velikimi zvermi, za ureditev hlevov in nakup mehanizacije za gnojenje 
ter za naložbe v izvajanje dobrobiti živali (plemenske svinje in zaščita 
pred divjimi prašiči). 

Za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z 
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 
so predvideni še trije javni razpisi, in sicer za tehnološke posodobitve 
namakalnih sistemov, za ureditev gozdne infrastrukture in za izvedbo 
agromelioracij.  
Nadalje izpostavljajo, da bodo predvidoma marca 2020 objavili prvi 
javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti, v okviru katerega bodo razpisana 
nepovratna sredstva. 

Ob tej priložnosti MKGP poziva potencialne upravičence, da 
pravočasno pripravijo potrebne dokumente in soglasja kot so na 
primer poslovni načrti, okoljevarstvena soglasja, gradbena dovoljenja 
ipd. 

Več informacij ob KLIKu.  
 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

 

 
 

DRUŽENJE NA VASI – Pametne 
vasi za jutri 

Nov okvirni terminski načrt objave 
javnih razpisov do konca leta 2020 

 
 

 

http://www.facebook.com/obsotelje.kozjansko
https://www.gov.si/novice/2020-01-31-se-zadnjic-v-obdobju-izvajanja-prp-2014-2020-razpisana-nepovratna-sredstva-za-prevzem-kmetije-v-visini-144-mio-evrov/
https://www.gov.si/novice/2020-01-16-vabilo-k-sodelovanju-v-kampanji-eu-projekt-moj-projekt-2020/
http://www.las-ok.si/wp-content/uploads/2020/01/Projekti-LAS-OiK-bro%C5%A1ura.pdf
https://www.facebook.com/pametnevasi/?__tn__=K-R&eid=ARB2OFXF8LcFwkyrso23xPqyrzSmHV_Q2Z8xHPXy7Bu48eH_i7wdznxmPq89Ul-d0-zK-RSLwN9OP89u&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0GzEbtdsR1xdixBFPFkSLaOBMLUNeQuMsMJO-nohnpvgQM9GSyacmOYmnYXbgjHUpLJUbjSxBkZ8zF3ihB2sC69IpS2wzMsWIrY8QocYo69wbO3yGgaOrIDw_2Ag5vjnL6FSVSeL4y-opfpewwg3rAFWyvWxPnQnw6qmEwuklLIGnhCD4nFm8vLaxxj2bVaSRhkCBWThg8CSv_Xdxl1S2t2H8kOdjoNV6XN22HiqU-puDhx6rtGzNoK30twCF2SLwRm0m_yzHCcZIoz2i3_Dgt5I-L0Ew21HjZSom4GfOc5mVk81bMC30z2RjXYYVh485gMVWuR24eILgnuzbzzI
https://www.facebook.com/lasoink/?__tn__=K-R&eid=ARC3XVonv1j43IFwnT4gvVz6P5mn_rB6OwqOabqTZd3gx_cMhj5tqEDpweQ13Nb6tlVM1Fq-W3wK817J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0GzEbtdsR1xdixBFPFkSLaOBMLUNeQuMsMJO-nohnpvgQM9GSyacmOYmnYXbgjHUpLJUbjSxBkZ8zF3ihB2sC69IpS2wzMsWIrY8QocYo69wbO3yGgaOrIDw_2Ag5vjnL6FSVSeL4y-opfpewwg3rAFWyvWxPnQnw6qmEwuklLIGnhCD4nFm8vLaxxj2bVaSRhkCBWThg8CSv_Xdxl1S2t2H8kOdjoNV6XN22HiqU-puDhx6rtGzNoK30twCF2SLwRm0m_yzHCcZIoz2i3_Dgt5I-L0Ew21HjZSom4GfOc5mVk81bMC30z2RjXYYVh485gMVWuR24eILgnuzbzzI
https://www.facebook.com/lasoink/?__tn__=K-R&eid=ARC3XVonv1j43IFwnT4gvVz6P5mn_rB6OwqOabqTZd3gx_cMhj5tqEDpweQ13Nb6tlVM1Fq-W3wK817J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0GzEbtdsR1xdixBFPFkSLaOBMLUNeQuMsMJO-nohnpvgQM9GSyacmOYmnYXbgjHUpLJUbjSxBkZ8zF3ihB2sC69IpS2wzMsWIrY8QocYo69wbO3yGgaOrIDw_2Ag5vjnL6FSVSeL4y-opfpewwg3rAFWyvWxPnQnw6qmEwuklLIGnhCD4nFm8vLaxxj2bVaSRhkCBWThg8CSv_Xdxl1S2t2H8kOdjoNV6XN22HiqU-puDhx6rtGzNoK30twCF2SLwRm0m_yzHCcZIoz2i3_Dgt5I-L0Ew21HjZSom4GfOc5mVk81bMC30z2RjXYYVh485gMVWuR24eILgnuzbzzI
https://www.facebook.com/ljudskarogaska/?__tn__=K-R&eid=ARB34RYfLyn-YsALhSZ1lZMjw6oTCPJisC20MuWacX0wxeKgCUP7JUvqZ6r0EhBYZW9YWA6dMrk1QAzx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0GzEbtdsR1xdixBFPFkSLaOBMLUNeQuMsMJO-nohnpvgQM9GSyacmOYmnYXbgjHUpLJUbjSxBkZ8zF3ihB2sC69IpS2wzMsWIrY8QocYo69wbO3yGgaOrIDw_2Ag5vjnL6FSVSeL4y-opfpewwg3rAFWyvWxPnQnw6qmEwuklLIGnhCD4nFm8vLaxxj2bVaSRhkCBWThg8CSv_Xdxl1S2t2H8kOdjoNV6XN22HiqU-puDhx6rtGzNoK30twCF2SLwRm0m_yzHCcZIoz2i3_Dgt5I-L0Ew21HjZSom4GfOc5mVk81bMC30z2RjXYYVh485gMVWuR24eILgnuzbzzI
https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe/?__tn__=K-R&eid=ARBurfKTLzLrmFygebx5gf6RchfFannAh0tnWfyuRPHgjkWU2hrMiiUQ_pMn8B6UF8-UdZiPX_tbtFc2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0GzEbtdsR1xdixBFPFkSLaOBMLUNeQuMsMJO-nohnpvgQM9GSyacmOYmnYXbgjHUpLJUbjSxBkZ8zF3ihB2sC69IpS2wzMsWIrY8QocYo69wbO3yGgaOrIDw_2Ag5vjnL6FSVSeL4y-opfpewwg3rAFWyvWxPnQnw6qmEwuklLIGnhCD4nFm8vLaxxj2bVaSRhkCBWThg8CSv_Xdxl1S2t2H8kOdjoNV6XN22HiqU-puDhx6rtGzNoK30twCF2SLwRm0m_yzHCcZIoz2i3_Dgt5I-L0Ew21HjZSom4GfOc5mVk81bMC30z2RjXYYVh485gMVWuR24eILgnuzbzzI
https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe/?__tn__=K-R&eid=ARBurfKTLzLrmFygebx5gf6RchfFannAh0tnWfyuRPHgjkWU2hrMiiUQ_pMn8B6UF8-UdZiPX_tbtFc2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0GzEbtdsR1xdixBFPFkSLaOBMLUNeQuMsMJO-nohnpvgQM9GSyacmOYmnYXbgjHUpLJUbjSxBkZ8zF3ihB2sC69IpS2wzMsWIrY8QocYo69wbO3yGgaOrIDw_2Ag5vjnL6FSVSeL4y-opfpewwg3rAFWyvWxPnQnw6qmEwuklLIGnhCD4nFm8vLaxxj2bVaSRhkCBWThg8CSv_Xdxl1S2t2H8kOdjoNV6XN22HiqU-puDhx6rtGzNoK30twCF2SLwRm0m_yzHCcZIoz2i3_Dgt5I-L0Ew21HjZSom4GfOc5mVk81bMC30z2RjXYYVh485gMVWuR24eILgnuzbzzI
http://www.las-ok.si/wp-content/uploads/2020/01/Delavnice-Pametne-vasi-za-jutri.pdf
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1113-29-01-2020-nov-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-do-konca-leta-2020

