
 

 

 
  

NOVIČKE 

December 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. 

IS041 
 
 

    
 

 

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  

 

Izvajanje pristopa CLLD/LEADER v naslednjem programskem 
obdobju 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki deluje v okviru Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odobrila prvih pet operacij, ki so bile izbrane 
na 3. javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada 

(EKSRP). Operacije so bile potrjene v celoti. 
 

Potrjene operacije so: 
 

 Aktivacija Obsotelja (prijavitelj Občina Rogaška Slatina): aktivnosti operacije 
so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča 
Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske 
infrastrukture v Kostrivnici in delavnice za medgeneracijsko povezovanje; 

 Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev (prijavitelj Občina Kozje): 
obnova in modernizacija obstoječih otroških igrišč z dodatnimi napravami za 
ostale starostne skupine, namestitev ruskih kegljišč za namen rekreacije 
starejših, vzpostavitev knjigobežnic ter spremljajoče aktivnosti, ki prispevajo 
k višji kakovosti življenja na podeželju; 

 Olje za čistejše okolje (prijavitelj OKP d.o.o.): rezultati in učinki projekta bodo 
nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (7 posod), nabavljene in 
razdeljene male zbirne posodice (5.800 posodic), izdelava platojev za 
postavitev uličnih zbirnih posod,  nabavljena oprema za zbiranje odpadnega 
jedilnega olja ter izobraževalne in animacijske aktivnosti na osnovnih šolah 
in za ostale ranljive skupine; 

 Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (prijavitelj Kozjanski 
park): vzpostavljena bo Gobarska učna pot na območju občine Podčetrtek, 
izdelana razstava gob na gradu Podsreda ter izvedene izobraževalne 
delavnice za različne ciljne skupine; 

 Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim! (prijavitelj Zavod 
Učenjak): v okviru operacije bodo oblikovali podjetniški krožek za mlade, ki 
ga bodo izvedli na lokalnih šolah ter delavnice za druge ranljive skupine. V 
okviru delavnic bodo udeleženci spoznali primere dobrih praks podjetnikov, 
sodelovali bodo z uspešnimi podjetniki, ki bodo udeležencem pomagali pri 
kreiranju in aktiviranju lastne podjetniške ideje. 
 

Skupna vrednost zaprošenih CLLD sredstev zgoraj naštetih operacij je 257.250,22 €. V 
okviru operacij se bodo aktivnosti pričele izvajati že v letošnjem letu, mi pa se veselimo 
novi vsebin na območju. 
 

ODOBRENE PRVE OPERACIJE 3. JP EKSRP 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju: DRSP) je 
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo 
predloge izvajanja sistema izvajanja pristopa »od spodaj 
navzgor«. 
 
Videokonference so se udeležili: 
- predstavniki Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027,  
- predstavniki Komisije za CLLD pri DRSP in člani DRSP ter  
- predstavniki štirih LAS, ki niso člani DRSP. 
 
Poudarki posveta so bili predvsem na poenostavitvah tako 
horizontalne kot vertikalne izvedbe pristopa, poenostavitvah na 
ravni LAS in tudi na zakonodajnem nivoju, organizaciji LAS v 
naslednjem programskem obdobju, zagotavljanju neprekinjenega 
financiranja LAS med prehodom v novo programsko obdobje ter 
nadaljevanju konstruktivnega operativnega sodelovanja med vsemi 
v CLLD/LEADER vpetimi deležniki.    
 
Aktivnosti za oblikovanje novega programskega obdobja za 
izvajanje LEADER/CLDD pristopa se bodo nadaljevale tudi v letu 
2021.  

Več informacij. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 18. decembra, v 
Uradnem listu objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju 
vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–

2020 (PRP 2014-2020).  
 

Posodobljena pravila se nanašajo tudi na upravičence, za izvajanje operacij v okviru LAS 
(podukrep 19.2). 

Glavne spremembe in dopolnitve so: 

 posodobljena je povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu 
kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), saj se je spletni naslov do spletne strani 
Evropske komisije spremenil in se sedaj glasi: https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development, 

 v času izvajanja pravilnika je bilo ugotovljeno, da dejansko ni možno taksativno našteti vseh 
možnih vrst informacijskih in komunikacijskih gradiv, za katere je lahko zavezancu za 
označevanje dodeljena podpora. Zato so po novem omenjena gradiva primeroma našteta. 
Hkrati pa so spletna gradiva preimenovana v elektronska gradiva, kar je pravilnejši izraz in 
zajema tudi druga gradiva, ki niso objavljena zgolj na spletnih straneh; 

 odpravlja se navajanje organa, odgovornega za vsebino gradiva, in navedba MKGP kot 
organa upravljanja, pristojnega za izvajanje pomoči iz EKSRP, na promocijskem materialu. 

Dopolnitev pravilnika omogoča navajanje obveznih elementov označevanja na informacijskih in 
komunikacijskih gradiv tudi v tujem jeziku, kar se v praksi kaže kot potreba, na primer v okviru 
ukrepa M19 LEADER in M16 Sodelovanje. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah dosegljiv TUKAJ. 

 

Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz 

Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 

DODATNA SREDSTVA ZA LAS-E 
IZ SKLADA ESRR 

LAS-i smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo prejeli obvestilo o razdelitvi ostanka sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru izvajanja 
CLLD/LEADER programa. Sredstva so namenjena za izvajanje 
podukrepa “Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”, za sofinanciranje 
operacij v letih 2022 in 2023. 

LAS Obsotelje in Kozjansko je tako prejela dodatnih 
133.642,86 EUR, ki jih bo skupaj s še ostalimi razpoložljivimi 
sredstvi razpisala v naslednjem letu. Višina razpisanih 
sredstev bo znana ob sami objavi javnega poziva. Predpogoj za 
objavo novega javnega poziva za črpanje sredstev iz sklada 
ESRR je tudi potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja 
LAS Obsotelje in Kozjansko, v kateri se mora v finančni okvir 
predhodno vključiti dodeljena dodatna sredstva sklada ESRR v 
programskem obdobju 2014 – 2020. 

 

 

  

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1303-18-12-2020-izvajanje-pristopa-clld-leader-v-naslednjem-programskem-obdobju
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3355?sop=2020-01-3355

