
 

 

 
  

NOVIČKE 

December 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, las.ok@rasotla.si 

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

MREŽENJE  

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

ZADNJI PETEK V MESECU -  
  
NOVE ZGODBE, NOVE 
INFORMACIJE 
 

NASLEDNJA IZDAJA 

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

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.  

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo. 

lobortis. 

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 ,  las.ok@rasot la .s i  
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.”  

IS053 
 
 

Vir fotografije: Your passport 

 

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


 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. 11. 2021, 
v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, katerega 
namen je podpreti projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi 
skupinami v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je 
okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 
20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova 
podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. 

Namen podpore  
Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja 
med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, 
podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav. Operacija je lahko 
osredotočena v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z 
lokalnim razvojem npr. publikacijami in seminarji, ki so namenjeni 
usposabljanju, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod 
dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja. Izvajajo se 
lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike, kot so: razvoj in trženje 
storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in 
tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih 
procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig 
hrane in lokalnih trgov, spodbujanje zdravega in okolju prijaznega 
prehranskega sistema ter kolektivne okoljske operacije. 
 
Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis: 

 vzpostavljeno pogodbeno partnerstvo, ki ga vodi vodilni partner 
sodelujočih LAS, 

 pogodba o sodelovanju med LAS z jasno opredelitvijo načrtovanih 
aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega 
partnerja v operaciji sodelovanja, 

 v vlogi opredeljeni rezultati operacije in koristi za območje, 

 najvišji dovoljeni znesek javne podpore na posamezni LAS je 
100.000 eurov za posamezno operacijo, 

 najvišji dovoljeni znesek javne podpore skupne operacije 
sodelovanja vseh LAS je 500.000 eurov, 

 posamezni LAS lahko na javni razpis vloži največ tri vloge, 

 stopnja podpore znaša 85 % upravičenih stroškov operacije. 
 

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa 
Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 
14. februarja 2022 do 15:00 ure. 

Več o javnem razpisu.   

 

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 

  

  

S P L E T N A  S T RA N  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 
F A C E BOOK  

OBJAVLJEN 6. JAVNI RAZPIS ZA Podukrep 19.3 

Priprava in izvajanje Sodelovanja lokalne akcijske 

skupine 

 

 

Projekti sodelovanja LAS 

LAS je uspešen tudi s prijavami na ukrepu sodelovanja lokalnih 
akcijskih skupin, saj izvajajo skupaj s partnerji na območju LAS 
ter slovenskimi LAS-i dva projekta sodelovanja LAS (Centri 
interpretacije zavarovanih območij, Roko-delci) ter v 
partnerstvu z avstrijskim LAS en mednarodni projekt 
sodelovanja LAS (Humus projekt - Högi). 

Vsak projekt na območju predstavlja nove vsebine in doprinos 
k razvoju. S projektom Humus projekt – Högi projekti želijo 
partnerji okrepiti zavedanje o varovanju okolja in zmanjševanju 
izpustov toplogrednega plina CO2 na slovenskem podeželju. V 
okviru projekta Roko-delci so se lotili dokumentiranja 
tradicionalnih rokodelskih znanj, njihove nadgradnje s 
strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja 
rokodelstva. Med zanimivimi pridobitvami projekta gre 
izpostaviti pametna očala HoloLens 2, s katerimi lahko v Muzeju 
Rogatec raziskujete preteklosti. Projekt Centri interpretacije 
zavarovanih območij, v okviru katerega se je na območju gradu 
Podsreda uredilo sodobni interpretacijski center, kjer 
obiskovalci lahko spoznajo glavne značilnosti zavarovanega 
območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko 
in Obsotelje. 

Uspešno 2021 za LAS Obsotelje in 

Kozjansko 
Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko velja za 
enega pomembnih sooblikovalcev razvoja našega lokalnega 
okolja. Pregled dela LAS kaže, da so v letošnjem letu izvedli 
veliko aktivnosti, ki puščajo sledi v lokalnem okolju. 
 
V mesecu septembru je Razvojna agencija Sotla, kot Vodilni 
partner LAS, razpisala redne volitve članov v organe LAS za 
mandatno obdobje 2021-2023. To so bile tretje volitve članov v 
organe LAS v programskem obdobju 2014-2020, ki so v sestavi 
raznoliki, saj so v njih predstavniki kar treh sektorjev: javnega, 
ekonomskega in zasebnega. Na deveti redni Skupščini LAS 
Obsotelje in Kozjansko je predsedovanje ponovno prevzel 
predsednik, Boštjan Misja iz Turizma Podčetrtek, Bistrica ob 
Sotli in Kozje, GIZ, predstavnik ekonomskega sektorja. Na 
Skupščini so člani LAS potrdili tudi člane Organa upravljanja in 
Nadzornega organa, ki bdita nad izvajanjem Strategije lokalnega 
razvoja (SLR) za lokalno akcijsko skupino Obsotelje in Kozjansko 
za obdobje 2014-2020. 
 
Doprinos v lokalno okolje 
Na območju LAS se je v letošnjem letu zaključilo osem 
projektov, in sicer pet financiranih iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in trije iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR). Območje je s tem med drugim 
pridobilo: nove zbirne posode za odpadno jedilno olje na 
sedmih lokacijah na območju LAS, obnovljena otroška igrišča, 
nova ruska kegljišča in knjigobežnice v občini Kozje, novo igrišče 
za odbojko na mivki v Kostrivnici ter snežni top na smučišču 
Janina, obnovljeno okolico ribnikov v Šmarju pri Jelšah, urejen 
Center za promocijo vin, kulture in turizma, oblikovani pa so bili 
tudi novi produkti za urejanje notranjih in zunanjih prostorov. 
Med naložbami gre izpostaviti še nov električni kombi za prevoz 
starejših prebivalcev v občini Rogatec ter turistov po območju 
LAS, postavljeno razgledišče ter kupljena oprema za jadralno 
padalstvo v Rogatcu.  

 
 

Novosti ob izvajanju Programa za razvoj podeželja  

Pri izvajanju CLLD/LEADER pristopa je letos z zadnjo 
spremembo Programa za razvoj podeželja prišlo do nekaj 
sprememb za vse slovenske LAS. Ena izmed ključnih je 
podaljšanje programskega obdobja 2014-2020 do konec junija 
2025 za sklad EKSRP. S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja 
podeželja (prehodno obdobje) se za izvajanje ukrepa 
CLLD/LEADER nameni dodatnih 11,3 milijonov EUR za LAS-e v 
Sloveniji.    

Del sredstev se bo namenilo za izvajanje projektov sodelovanja 
LAS, prav tako so sredstva namenjena za izvajanje obstoječih 
SLR, tako za podporo izvajanju projektov LAS, ko tudi za 
podporo vodenju in animaciji. S tem se bo omogočilo 
nemoteno delovanje vseh LAS tudi v prehodnem obdobju. 

Iz naslova podaljšanja programskega obdobja je LAS Obsotelje 
in Kozjansko sredi meseca oktobra s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejel dopis o dodeljenih 
dodatnih sredstvih za sklad EKSRP, LAS pa bo v decembru 
pripravil spremembo SLR, v kateri bo upošteval dodatno 
pridobljena sredstva za podaljšanje obdobja.   

Vabimo k branju VIZIJA 
KOHEZIJA 

VABIMO k branju e-informatorja Vizija 

Kohezija za mesec december 2021, v 

katerem boste našli informacije o 

projektih, aktualnih razpisih in druge 

zanimivosti evropske kohezijske politike 

v Sloveniji.  

Več na KLIK-u. 

 

 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/e-koticki/vizija-kohezija_december-2021.pdf

