
 

 

 
  

NOVIČKE 

Avgust 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. 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

/ VIZIJA / TRAJNOSTNI IN CELOVIT 
RAZVOJ OBMOČJA LAS OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO, DOSEŽEN S KREPITVIJO 

MEDSEKTORSKEGA IN 
MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA. 

“
V
i
z
ij 

” 

MREŽENJE  

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

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 po predhodnem 

dogovoru, 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 

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

ZADNJI PETEK V MESECU -  
  
NOVE ZGODBE, NOVE 
INFORMACIJE 
 

NASLEDNJA IZDAJA ŽELITE POSTATI ČLAN LAS OBSOTELJE 
IN KOZJANSKO? 
The future is now  

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo. 

lobortis. 

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:  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.”  
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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 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  

 

 

 

 

2 NOVA ESRR PROJEKTA NA OBMOČJU 

OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 

ZELENO DOŽIVETJE 
 
Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec je 
kot prijavitelj operacije »Zeleno doživetje« kandidiral 
za pridobitev sofinanciranja 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, sofinancirane iz sklada ESRR. 
 
V izvedbo operacije je zavod vključil še partnerje 
Občino Rogatec, VoMed d.o.o. ter Društvo 
upokojencev Rogatec.   
 
V okviru operacije se bo vzpostavil inovativen 
pristop pri trženju vsebin in izvedbi obstoječih in 
novih programov, z vključitvijo brezplačnega prevoza 
zdraviliških gostov na območje Rogatca, z uporabo 
vozila na električni pogon. Prav tako se bo v naselju 
Rogatec postavilo spremljajočo infrastrukturo: 
polnilnico za električna vozila in pametno solarno 
klopco, s čimer bo območje prijaznejše za izletnike z 
električnimi vozili. Z izvedbo aktivnosti se bo 
povezalo urbana središča, zagotovljena bo promocija 
ponudbe v zdraviliških središčih (roll up stojala, LCD 
oglaševanje, video predstavitev), izoblikovali se bodo 
novi programi in izoblikovalo medgeneracijsko 
partnerstvo, katero bo prav tako imelo v uporabi 
električni avtomobil, za pomoč starejšim z 
zagotovitvijo brezplačnega prevoza do urbanih 
središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, 
sodišča … Skozi projekt se bodo izvedle tudi 
delavnice in izobraževanja, oblikoval se bo nov 
program jezdenja za seniorje in pilotno izvedlo novo 
oblikovane programe. Navedene aktivnosti pa 
zagotavljajo trajnostni razvoj območja, večjo 
turistično prepoznavnost in obiskanost. 
 
Rezultati operacije: 

• Nakup električnega vozila (označitev 
avtomobila), solarne klopce, postavitev 
polnilnice za električne avtomobile, 

• Oblikovanje programa jezdenja in 5 pilotnih 
izvedb, 

• Predstavitev povezane turistične ponudbe 
novinarjem ter v zdravilišču v Rogaški Slatini in 
Podčetrtku, 

• Izdelava zgibanke – 2.000 kom – jezdenje za 
seniorje, 

• Video predstavitev lokalne ponudbe in novih 
programov, 

• Nakup 3 roll up stojal, oglas, oglaševanje 
ponudbe na promocijskem LCD-ju, 

• Delavnice za vzpostavitev neformalnega 
medgeneracijskega partnerstva. 
 

Vrednost operacije: 69.197,32 € 
 

Odobrena CLLD sredstva: 46.724,14 € 

LOKALNO JE IN 
 
Občina Rogatec je kot prijavitelj operacije »Lokalno 
je in« kandidiral za pridobitev sofinanciranja 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, 
sofinancirane iz sklada ESRR. 
 
V izvedbo operacije je občina vključila še partnerje 
Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec; 
Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah; 
PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p. ter Jadralno 
padalski klub Donačka gora. 
 
Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikovala 
»inovativna mreža« rokodelcev Obsotelja in 
Kozjanskega, katerih ponudba se bo tržila povezano. 
Izdelal se bo katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja 
in Kozjanskega in e-katalog, predstavitveni video in 
nadgradila spletna stran E-Lodn, preko katere se 
prodajajo rokodelski izdelki. Izdelala se bo tudi 
inovativna, prodajna spletna stran, ki bo vsebovala 
že oblikovane programe, doživetja, ponudnike in 
njihovo ponudbo ter e- trgovino, ki bo povezana z e-
Lodnom. V sklopu muzeja na prostem se bo 
postavilo razgledišče in uredilo poti, kar bo 
predstavljalo dodaten turistično zanimiv produkt, ki 
bo pritegnil večje število turistov, potencialnih 
kupcev lokalnih izdelkov in storitev, na lokalno 
območje. Dodatno vrednost bo predstavljal tudi 
novo vzpostavljen program v sklopu ponudbe 
muzeja na prostem, vezan na jadralno padalstvo. 
Večja turistična obiskanost pa je osnova za nadaljnji 
razvoj turistične ponudbe območja in izkoriščenost 
lokalnih potencialov. 
 
Rezultati operacije: 

• Izvedene rokodelske predstavitve/delavnice, 

• Izdelan katalog poslovnih daril in e-katalog, 

• Izdelan predstavitveni video na temo 
rokodelstva, 

• Izdelana nova spletna stran in spletna trgovina, 
povezana s prenovljeno spletno trgovino E-
Lodn, 

• Urejeno razgledišče z vremensko postajo in 
urejene poti v sklopu muzeja na prostem, 

• Razvit nov turistični program v sodelovanju z 
Jadralno padalskim klubom Donačka gora. 
 

Vrednost operacije: 74.945,19 € 
 

Odobrena CLLD sredstva: 50.000,00 € 

 

Evropska komisija potrdila spremembo  
PRP 2014–2020 

         Foto: arhiv MKGP 
 
 
Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) se je spreminjal v 
kontekstu epidemije z virusom COVID-19. Bistven vidik najnovejše spremembe 
PRP 2014–2020 je podpreti proizvodnjo hrane v Republiki Sloveniji, zaradi česar 
so bile prvenstveno izvedene obsežne prerazporeditve finančnih sredstev 
pretežno z nekmetijskega dela na kmetijski del ukrepov PRP 2014-2020. Skupaj 
se med ukrepi PRP 2014–2020 prenaša 21,7 milijonov evrov, od tega največji 
del sredstev, skupno 11 milijonov evrov, na primarno kmetijsko proizvodnjo 
(podukrep 4.1 – Podpora za naložbe na kmetijskih gospodarstvih), preostanek 
pa na predelavo kmetijskih proizvodov (7,7 milijonov evrov) ter na namakanje 
(3 milijonov evrov). 
 
Na področju kmetijske pridelave in predelave smo zvišali stopnje javne podpore 
za tisti del investicij, ki prinašajo večjo odpornost prehranskega sistema, do 
najvišjih dovoljenih po zakonodaji EU (Uredba 1305/2013/EU). Z namenom 
zagotavljanja hitrejše likvidnosti v kmetijstvu, živilstvu in na podeželju ta 
sprememba PRP 2014–2020 prinaša tudi povečanje deleža predplačil z 
dosedanjih 30 % na 50 %, kar pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi 
bančnih garancij lahko uveljavljali do 50 % predplačila za svoje investicije. 
 
V okviru te spremembe smo z Evropsko komisijo dogovorili tudi spremembo 
obdobja upravičenosti stroškov. Ta sprememba prinaša, da se za vloge na javne 
razpise, ki so objavljeni v obdobju do 31. 12. 2020 v okviru podukrepov 4.1 
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrep 4.2 Podpora za 
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v delu, ki ni 
podvržen pravilom o državnih pomočeh ali pravilu de minimis), kot upravičeni 
upoštevajo tudi izdatki, nastali pred oddajo vloge na javni razpis, vendar ne pred 
datumom razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji (12. 3. 2020). 
 
Več informacij TUKAJ. 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu 
objavilo še en javni razpis: iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva v višini 10 milijonov evrov. 
 
Predmet podpore so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na 
podnebne spremembe ter izboljšanje okolja: 
 
nakup in postavitev mrež proti toči, 
nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, 
ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja 
tehnologije pridelave, 
ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in 
postavitev namakalne opreme in 
nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek. 
Nepovratna sredstva v višini 10 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja 
podeželja RS 2014–2020. 
 
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev. 
 
Več informacij TUKAJ. 

MKGP 10 milijonov evrov za naložbe v 
kmetijska gospodarstva 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1230-3-8-2020-evropska-komisija-je-potrdila-spremembo-programa-razvoja-podezelja-2014-2020
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1232-7-8-2020-10-milijonov-evrov-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva

