
 

 

 
  

NOVIČKE 

Januar 2022 

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. 

IS054 
 
 

    
 

 

Vir fotografije: Arhiv RA Sotla 

 

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  

 

LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 skozi 
promocijski video 

Slovenija je med prvimi državami EU, ki je poslala strateški načrt 
skupne kmetijske politike (SN 2023-2027) Evropski komisiji, je 
pojasnil minister dr. Jože Podgoršek na novinarski konferenci. 
 
S sprejetjem nove skupne kmetijske politike bo kmetijski sektor 
tudi v bodoče na trajnosten način sposoben zagotoviti zadostno 
preskrbo z varno in kakovostno hrano za državljane EU. SN 2023–
2027 je ključna novost nove skupne kmetijske politike in omogoča 
državam članicam prilagajanje izvajanja SKP, v večji meri kot do 
sedaj, potrebam njihovih kmetijskih skupnosti v sodelovanju z 
lokalnimi skupnostmi in deležniki. 
 
SN 2023–2027 za Slovenijo zagotavlja pogoje za odporno in 
konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem preko 
ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč 
ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih 
gospodarstev, tudi na območjih z omejenimi možnostmi delovanja 
(OMD) in v sektorjih v težavah, preko zagotavljanja varne in 
kakovostne hrane, krepitve agroživilskih verig in izboljšanja 
položaja kmeta v verigi, spodbujanjem pridelave hrane z višjo 
dodano vrednostjo ter generacijske pomladitve. 
 
S sprejetjem dokumenta bodo stekle tudi priprave na naslednje 
programsko obdobje za izvajanje pristopa LEADER/CLLD.  
 
Več informacij poiščite na KLIK-u, o novostih pa vas obveščamo 
sproti. 
 

Strateški načrt skupne kmetijske politike 
2023-2027 poslan na Evropsko komisijo 

Na LAS Obsotelje in Kozjansko smo pripravili predstavitveni 
promocijski video, v katerem predstavljamo rezultate projektov na 

območju LAS, ki predstavljajo doprinos v lokalnem okolju v tem 
programskem obdobju. video bo služil kot promocijsko gradivo za 

nadaljnjo animacijo območja, tudi ko se bomo pripravljali na naslednje 
programsko obdobje 2021-2027. 

 
Želimo vam prijeten ogled videa ob KLIK-u.  

  

LAS Obsotelje in Kozjansko je zaključil izbirni postopek 3. javnega poziva za 
sofinanciranje operacij iz sklada ESRR. 
 
Potrjene projekte bo sedaj Razvojna agencija Sotla, kot vodilni partner LAS, posredovala 
v odobritev na pristojni organ – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo 
projekte pregledal in jih dokončno odobril s pogodbo o sofinanciranju. 
Seznam potrjenih projektov na ravni LAS, ki so bila izbrana za sofinanciranje v okviru 3. 
JP ESRR: 

 »Integriranje dediščine baroka v razvoj novih produktov in njihovo trženje« 
(prijavitelj Občina Šmarje pri Jelšah) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 
100.000,00 EUR; 

 »Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega« 
(prijavitelj Občina Rogatec) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 60.000,00 EUR; 

 »Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje« (prijavitelj Občina Kozje) z odobrenimi 
CLLD sredstvi v višini 59.717,37 EUR. 

Skupna vrednost potrjenih projektov je 386.442,95 EUR in CLLD sredstev 219.717,37 EUR.  

PROJEKTI POTRJENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU 3. JP 

ESRR  

NOV JAVNI RAZPIS ZA ZAGON DEJAVNOSTI 
ZA MLADE KMETE ZA LETO 2022 

Dne, 21. 1. 2022, je bil objavljen 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade 
kmete za leto 2022 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Razpisanih je 
8,9 milijona evrov javnih sredstev, od tega 7,1 milijona evrov iz Evropskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,8 milijona evrov iz proračuna 
Republike Slovenije. Iz pogojev je črtana določba, ki je preprečevala 
kandidiranje mladim kmetom s kmetij, na katerih je bila podpora mladim 
prevzemnikom dodeljena v prejšnjem programskem obdobju (2007–2013). 
Oddaja vlog se začne 14. 2. 2022 in zaključi 31. 3. 2022. 

 

  

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 bo dodeljena kot pavšalna pomoč v obliki 
nepovratne finančne pomoči, izplačala pa se bo 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. 
 
MKGP kmete obvešča, da so zaradi podaljšanja obdobja izvajanja Programa 
razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 iz pogojev za vstop v podukrep črtali 
določbo, ki je preprečevala kandidiranje za zagonska sredstva mladim kmetom 
s kmetijskih gospodarstev, ki so v prejšnjem programskem obdobju že prejela 
tovrstna sredstva. To pomeni, da na tem javnem razpisu lahko kandidirajo 
tudi mladi kmetje, katerih starši so v obdobju izvajanja PRP 2007–2013 
prejeli podporo v okviru podukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom 
kmetij. 
 
Več o razpisu TUKAJ.   

  

Fotografija: Arhiv kmetije Sinkovič  

Fotografija: Arhiv RA Sotla  

˝S prevzemom kmetije ne prejmeš samo 

premoženja, sprejmeš obveznosti, odgovornost in 
zavedanje, da tovrstno delo zahteva predanost, 

premišljene odločitve in poštenje. Takšna zgodba 
zagotovo obrodi uspehe. Bodočim mladim 

prevzemnikom pa želim, da na to pot stopijo 
pogumno in da so ponosni, na dano in zaupano 

poslanstvo˝- Katja Sinkovič 

Grafika: MKGP  

https://skp.si/novice/strateski-nacrt-skupne-kmetijske-politike-poslan-na-evropsko-komisijo
https://www.youtube.com/watch?v=_fyveZVpzAE
https://skp.si/javni-razpisi/aktualni-javni-razpisi/nov-javni-razpis-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2022

