
 

 

 
  

NOVIČKE 

September 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 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 

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 podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo. 

lobortis. 

IS038 
 
 

    
 

 

http://www.las-ok.si/


 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

LAS Obsotelje in Kozjansko je zaključil izbirni postopek 3. javnega poziva za 
sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. 
 
Potrjene projekte bo sedaj Razvojna agencija Sotla, kot vodilni partner LAS, 
posredovala v odobritev na pristojni organ – Agencijo RS za kmetijske trge in 
razvoj, ki bodo projekte odobrili z odločbo o dodelitvi sredstev. 
 
Seznam potrjenih projektov na ravni LAS, ki so bila izbrana za sofinanciranje 
na 3. JP EKSRP: 
 
»Olje za čistejše okolje« (prijavitelj OKP d.o.o.) z odobrenimi CLLD sredstvi v 
višini 27.959,22 EUR; 
»Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko« (prijavitelj Kip vizija 
d.o.o.) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 55.696,26 EUR; 
»Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev« (prijavitelj Občina Kozje) z 
odobrenimi CLLD sredstvi v višini 99.998,52 EUR; 
»Dodatna ponudba večdnevnih doživetij in dediščine« (prijavitelj Občina 
Rogatec) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 100.000,00 EUR; 
»Center za promocijo vin, kulture in turizma« (prijavitelj Občina Podčetrtek) z 
odobrenimi CLLD sredstvi v višini 100.000,00 EUR; 
»Aktivacija Obsotelja« (prijavitelj Občina Rogaška Slatina) z odobrenimi CLLD 
sredstvi v višini 100.000,00 EUR; 
»Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja« (prijavitelj javni 
zavod Kozjanski park) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 8.963,24 EUR; 
»Krajinska ureditev okolice ribnikov Šmarje pri Jelšah« (prijavitelj Javni zavod 
za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah) z odobrenimi CLLD sredstvi v 
višini 23.552,44 EUR; 
»Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim!« (prijavitelj Zavod za 
izobraževanje in razvoj Učenjak) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 20.329,24 
EUR. 
Skupna vrednost CLLD sredstev zgoraj naštetih operacij je 536.691,03 EUR. 

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  

Prispevek pristopa LEADER/CLLD k 
razvoju slovenskega turizma 

 9 POTRJENIH PROJEKTOV ZA 
SOFINANCIRANJE V OKVIRU 3. JP EKSRP 

Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o. je kot prijavitelj 
operacije »Bil bi privatnik« kandidiral za pridobitev CLLD sredstev 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 sta vključena še partnerja Ljudska univerza, Zavod za 
izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina in Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Šmarje pri Jelšah. 
 
Partnerji v operaciji bodo z aktivnostmi na področju razvoja gospodarstva ustvarili 
podporno okolje za rast malih in srednjih podjetij. Le-ti so na območju LAS 
Obsotelje in Kozjansko tudi pomembni za razvoj gospodarstva. Preko 
izobraževalnih delavnic bodo osveščali, motivirali in spodbujali podjetniško 
razmišljanje in podjetniško pot predvsem pri šoloobveznih otrocih, delavnice pa 
bodo namenjene tudi brezposelnim. S primeri dobrih praks (preko video 
konferenc, obiska podjetniškega inkubatorja) bodo v mladih odkrivali njihov 
potencial ter jim pokazali, da lahko z dobro idejo postanejo zelo uspešni na 
področju, ki jih veseli. Na šolah bodo vzpostavili še dodatno učno uro v sklopu 
izbirnih vsebin, kjer bodo učenci/dijaki s pomočjo izkušenih podjetnikov 
spregovorili o življenju podjetnika ter oblikah podjetništva na območju Obsotelja in 
Kozjanskega. Cilj operacije je vzpostaviti boljše povezovanje šol in gospodarstva.   
 
Rezultati operacije: 
 

 krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za 
podjetništvo in zaposlovanje preko izvajana izobraževalnih modulov v 
osnovni in srednji šoli. Preko modulov bodo ponujali kratke in efektivne 
izobraževalne delavnice s primeri dobrih praks iz okolja; 

 zaključni dogodek. 
 

Vrednost operacije: 24.652,50 € 
 

Odobrena CLLD sredstva: 19.304,00 € 

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju OU 
LAS) je na redni seji 24. 8. 2020 za sofinanciranje s CLLD sredstvi 
potrdil 9 novih projektov prispelih na 3. javni poziv za izbor operacij 
v okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 
LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 
sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP). 
 
Na 3. javni poziv sklada EKSRP je prispelo skupaj 12 projektnih 
predlogov. Prijavitelji s partnerji so skupaj  zaprosili za sofinanciranje 
v vrednosti 680.785,19 EUR. 
 
Ocenjevalna komisija LAS je v preteklih treh mesecih prejete vloge 
pregledala z vidika meril administrativne popolnosti ter specifičnih 
meril, kot je to zapisano v Pravilniku o izbiri operacij za 
sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru 
operacij 2014-2020. Po zaključenem pregledu in podaji ocen je 
prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še Organ 
upravljanja LAS. Na svoji 25. redni seji, ki je potekala 24. 8. 2020, je 
Organ upravljanja potrdil 9 operacij za sofinanciranje z nepovratnimi 
sredstvi EKSRP v skupni višini sofinanciranja 536.691,03 EUR. 
 
Potrjene operacije bo Razvojna agencija Sotla, kot vodilni partner 
LAS Obsotelje in Kozjansko, posredovala v končno odobritev na 
pristojni organ – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(ARSKTRP). ARSKTRP z odločbo odloči o odobritvi ali zavrnitvi 
operacij za sofinanciranje s sredstvi EKSRP. 

LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO 
ZAKLJUČIL 3. JP SKLADA EKSRP  

ŠE EN NOV ESRR PROJEKT NA OBMOČJU 
OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 

Ob prihajajočem svetovnem dnevu turizma (27. september) so na MKGP 
pripravili članek o doprinosu pristopa LEADER/CLLD k razvoju turizma v 
Sloveniji. 
 
Projekti za razvoj podeželja, ki se financirajo s pomočjo različnih evropskih 
skladov v okviru skupnega pristopa CLLD, so slovenskemu podeželju 
prinesli številne novosti, ki omogočajo bolj kakovostno življenje na vasi in v 
mestnih naseljih ter nadgrajujejo osnovno turistično ponudbo območja. To 
je ponekod ključno za razvoj butičnega turizma v lokalnem okolju. 
 
Med vsemi potrjenimi LEADER operacijami na podukrepu 19.2 je kar 23 % 
operacij s prevladujočo turistično tematiko. Na nekaterih območjih LAS so 
prav ti projekti doprinesli k razvoju turizma in promociji lokalnega 
območja. Poleg teh je nastalo tudi nekaj odmevnih projektov sodelovanja 
LAS v okviru podukrepa 19.3 (npr. kolesarske poti). 
 

Vabljeni k branju članka.  

https://siol.net/novice/slovenija/podezelski-biseri-ki-jih-je-pomagal-izbrusiti-evropski-evro-534809?fbclid=IwAR23hby9YXRaeA5izFtpxbmRLV2EeyoAlIMtg7utluXSEfeIZlBtkYQIYkY

