
 

 

 
  

NOVIČKE 

Januar 2021 

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. 

IS042 
 
 

    
 

 

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  

 
RAZVOJNE SPODBUDE V LETU 2021 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo 
pregled ključnih dosežkov Programskega dokumenta RS in EU, ki 
predstavlja podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in zajema 14 ukrepov za 
pospeševanje konkurenčnega kmetijstva, zagotavljanje 
trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebnih ukrepov ter 
doseganja uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih 
gospodarstev. Ti so:    
 

 na voljo dobrih 1,1 mrd EUR razpoložljivih sredstev do 
konca septembra 2020 odobrenih 949,2 mio EUR (85,7 % 
vseh razpoložljivih sredstev) in izplačanih 717,8 mio EUR 
(64,8 % vseh razpoložljivih sredstev), 

 podprtih več kot 49.500 upravičencev iz 212 občin, 

 objavljenih 77 javnih razpisov v skupni višini 545 mio EUR 
prispelo 12.414 vlog, odobrenih 9.600 vlog v skupni 
višini 304 mio EUR.  

 
Več TUKAJ.   

PREGLED REZULTATOV PRP 2014-2020 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu 
namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova 
nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov 
povratnih sredstev. 
 
Ukrepe bo ministrstvo izvajalo samo in preko izvajalskih organizacij: SID banke, 
Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada 
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) in Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS). 
 
Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij, in sicer: 
 

 Področje podjetništva, za katerega bo namenjenih 260,6 milijonov 
evrov razpoložljivih sredstev, 

 Področje raziskav in razvoja, kateremu bo namenjenih 145,6 
milijonov evrov razpoložljivih sredstev, 

 Področju turizma bomo namenili 93,5 milijonov evrov, 

 Področje regionalnega razvoja 76,8 milijonov evrov, 

 Področje digitalizacije s 32,1 milijonov evrov sredstev, 

 Za podporne ukrepe lesno predelovalne industrije, kateremu bo 
namenjenih 24,8 milijonov evrov razpoložljivih sredstev, 

 Področjema internacionalizacije in energetske prenove bo 
namenjenih 11,5 milijonov evrov oziroma 10 milijonov evrov sredstev, 

 V manjši meri pa bodo sredstva namenjena tudi področju socialnega 
podjetništva, in sicer v višini 4,4 milijonov evrov. 
 

Dodatno pa bo gospodarstvu na voljo še 320 milijonov evrov povratnih 
sredstev iz sedmega paketa ukrepov PKP – Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19, ki ga je vlada 
sprejela na 45. redni seji vlade dne 19.12.2020. 
 
Skupna pomoč gospodarstvu v letu 2021 bo torej znašala 979,3 milijonov 
evrov, pri tem pa velja poudariti, da bo vrednost povratnih sredstev 
oplemenitena še s sredstvi izvajalskih inštitucij. 
 
Podrobnosti o spodbudah najdete TUKAJ.   

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, smo 

partnerji uspešno pripeljali do konca. projektne 

aktivnosti so bile sofinancirane s sredstvi Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Partnerstvo operacije je zaobjelo dobršen del vzhodne 

Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 

lokalnih akcijskih skupin (LAS), projektne aktivnosti pa 

je izvajalo kar 22 upravičencev/partnerjev. Skupna 

vrednost projekta je bila 444.339, 91 €, od tega smo 

partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 € 

nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP. 

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je vrednost 

skupna vrednost projekta znašala 48.069,21 €, od tega 

smo z odločbo prejeli 38.972,40 € CLLD sredstev. 

Zaključen projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, 

manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter 

s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven 

učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja 

na podeželju. 

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA SODELOVANJA LAS -  PAMETNE VASI 

ZA JUTRI 

NOVA NEPOVRATNA 
SREDSTVA ZA PREVZEM KMETIJ  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 
sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete. Razpisanih bo 10,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja 
podeželja 2014–2020.  

 

 

  

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev 
kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so 
mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje 
in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne 
finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih. 

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in 
izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet 
priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski 
razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, 
inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike 
in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, 
katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. 

Več o razpisu TUKAJ.  

  

Avtor grafike: MKGP 

Z  inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev 

pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, 

vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, 

aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo 

prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje 

prostočasnih dejavnosti na vasi, smo zagotovo na 

vsako območje LAS prinesli nove, zanimive in tudi 

nujno potrebne vsebine. Pomembno je, da so vse 

vsebine oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji 

prenosljive tako znotraj območij LAS, kot tudi v širšem 

slovenskem prostoru. 

 

Izvedba celotne operacije je zahtevala veliko 

sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi 

prilagajanj na spremenjenje okoliščine, ki so bile 

posledica novega koronavirusa, a smo navkljub kakšni 

oviri LAS-i z skupnimi močmi aktivnosti uspešno 

pripeljali do konca. 

 
Celoten članek si preberite ob KLIK-u.   

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1311-21-01-2021-kljucni-dosezki-prp-2014-2020-v-stevilkah
https://www.gov.si/novice/2021-01-17-razvojne-spodbude-v-letu-2021/
https://www.gov.si/novice/2021-01-29-razpisana-nova-nepovratna-sredstva-za-prevzem-kmetije-mladim-kmetom-za-pomoc-za-zagon-na-voljo-105-milijona-evrov/
https://www.las-ok.si/zakljucek-projekta-pametne-vasi-za-jutri/

