
 

 

 
  

NOVIČKE 

Februar 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  Ministrst vo 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. 
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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 

  

  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

 

 

V operaciji Šmarski turistični preplet – 
narava, kultura in šport, je partner projekta 

Javni zavod za turizem, šport in mladino 
Šmarje pri Jelšah vzpostavil novo mobilno 
aplikacijo, ki pregledno zajema ponudbo 

Občina Šmarje pri Jelšah in širšega območja 
LAS Obsotelje in Kozjansko.  

 
S klikom do aplikacije: 

 
 
 

TUKAJ 

PAMETNE VASI ZA JUTRI – model druženja na 
vasi 

 

 

˝ Zaključili s prvo izvedbo modela 
druženja na vasi v Kostrivnici v 

okviru projekta Pametne vasi za 
jutri˝ 

 

Za nami je izveden prvi modul Druženja na vasi in 

s tem sklop delavnic, ki je pokazal, da si starejši 

želijo druženja na vasi ter prenosa znanj in veščin, 

ki jim omogočajo lažje obvladovanje vsakodnevnih 

tegob v starostnem življenjem obdobju. Izvedli smo 

delavnice popravi si sam, psihosocialna pomoč pri 

iskanju smisla v trenutkih krize, slovstvena folklora 

območja in zdravstvena nega, obvladovanje 

starostnih tegob, kulinarika, uporabi ponovno in 

komunikacija s starostniki. Z razvojem novih 

modelov in storitev dvigujemo kvaliteto 

podeželskega življenja ter s tem starejšim 

omogočamo nove priložnosti za socialno 

vključevanje. 

 

Sledi še ena izvedba modela, zato nas 

spremljajte in se pridružite v naslednji vasi. 

 

Razvojna agencija Sotla, je kot Vodilni 

partner LAS, pripravila 6 projektov za razpis 

podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje 

dejavnosti sodelovanja LAS. 

 
Skupna vrednost projektov je dobrih 
771.000,00 evrov, od tega pričakujemo dobrih 
552.000,00 evrov CLLD sredstev. Do znanih 
rezultatov pa držimo pesti za potrjene 
projektne predloge! 

  

Z MOBILNO APLIKACIJO  
PO OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH   

Objavljen zadnji javni razpis iz Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020 za podporo 
mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti 

 

Razpisanih je 14,4 mio evrov nepovratnih sredstev 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bosta potekala od 24. 2. 2020 

do vključno 18. 3. 2020. 
 

Več ob KLIKu.   

OBJAVLJEN 3. JAVNI POZIV SKLADA EKSRP   

LAS Obsotelje in Kozjansko je objavila 3. 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 EKSRP. 

VEČ: razpisna dokumentacija.  

Predmet javnega poziva: 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 kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano in v okviru Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). 

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih 

nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 607.280,16 eurov. 

Operacije lahko pridobijo sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov 

s podporo sklada EKSRP. 

Rok za oddajo vlog: 20. 3. 2020. 

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro: 

      • osebno po predhodnem dogovoru 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, 

      • kontaktni osebi: Sabina Kampuš in Katja Romih. 

 

 

 

 

KOLIKO JE VREDNA NAŠA POŠTA   

MLADI KMETJE, POZOR! 
 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=si.monolit.smarje
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/?fbclid=IwAR2pdgHJEfNRhNefsfNZoKWgqnqtk0WOJIKP72MkSPxxi6-sdGKw6Cpc_h0
http://www.las-ok.si/3-javni-poziv-eksrp/

