
 

 

 
  

OBSOTELJE IN KOZJANSKO NOVIČKE 

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.   

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini 

VPRAŠANJA 
 Vas zanima karkoli v povezavi 

s programom razvoja 

podeležlja, delovanja LAS? 

Postavite vprašanje in 

odgovorili vam bomo.  

lobortis. 

IS002 September 2017 

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. 

“

” 

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 vsak petek in sreda 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 

ZADNJI PETEK V MESECU -  

  

NOVE ZGODBE, NOVE INFORMACIJE 

 

NASLEDNJA IZDAJA 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.  

    
 

LAS Obsote l j e  i n Koz j ansko ,  Aškerčev  t r g 24 ,  3240 Šmar j e  p r i  Je l šah 
T :  00386  3 817  18  60  
Več :  www. las -ok . s i ,  i n fo . l asok@gmai l .com 
Predsedni k :  Davi d  S tup i ca  
Ured i l i :  Ani ta  Čebul a r  i n  Me tka  Kovači č .   

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 AN S K E G A   

 



 

LAS Obsotelje in Kozjansko je dne 25.04.2017 
objavila 1. javni poziv za sofinanciranje operacij 
iz sklada ESRR. Skladno z določili javnega 
poziva, so vlagatelji operacijo morali prijaviti na 
enega od naslednjih ukrepov: 
- podporno okolje za razvoj podjetništva, 
- razvoj in trženje lokalnih potencialov, 
- razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje 
stanja    okolja, 
- spodbujanje vseživljenjskega učenja,  
- medgeneracijskega povezovanja in zdravega 
življenjskega sloga. 
 
Do roka za oddajo vlog je na javni poziv prispelo 
7 vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 5 
popolnih vlog, katere je ocenjevalna komisija 
ocenila v skladu z merili za izbor operacij. 
Na osnovi predloga ocenjevalne komisije, je 
Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko 
potrdil naslednje operacije: 
 
- Trajnostno mobilno Obsotelje; prijavitelj: 
Občina Podčetrtek, 
- Urbano Obsotelje; prijavitelj: Občina 
Rogaška Slatina, 
- Razvoj »zelenega« turizma na območju 
Obsotelja in Kozjanskega; prijavitelj: Občina 
Rogatec, 
- Ureditev športno rekreacijskih površin v 
urbanih središčih; prijavitelj: Občina Kozje. 
 
Skupna vrednost zgoraj naštetih operacij je 
397.091,80 €. 
Odobrene vloge so posredovane pristojnemu 
organu (Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo) v končno odobritev. 
 

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja bo konec leta obeležilo 

15 let delovanja. Na spletni strani bomo objavili kratko 

kronologijo delovanja, slovesnost pa bo potekala v začetku 

decembra na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, kjer 

je potekal tudi ustanovni zbor. Vabimo vas, da nam posredujete 

fotografije in drugo zanimivo gradivo iz vaših osebnih arhivov. 

Kontaktni osebi: dr. Luka Juvančič (Luka.juvancic@bf.uni-lj.si) 

in Vesna Erhart (info@drustvo-podezelje.si). 

15 let delovanja DRSP 

Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in 

Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko 

  

 

 

Na naši spletni strain najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni 

za podeželjsko območje Obsotelja in Kozjanskega.  Več: www.las-ok.si 

  

  

PROJEKTI 

ESRR SKLAD 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH 
OMREŽJIH 

Skupna vrednost operaci j za sofinanciranje 

operaci j iz sklada ESRR je 397.091,80 €. 
“ 

” 
 

SESTANEK ARSKTRP 
GLEDE 

PROBLEMATIKE 
IZVAJANJA 

PROJEKTOV CLLD 

  
Agencija RS za kmetijske trge in razvoja 
podeželja (ARSKTRP) je 12. 9. 2017 organizirala 
sestanek glede problematike izvajanja projektov v 
okviru CLLD, financiranih iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sestanka 
sta se udeležili tudi predstavnici LAS Obsotelje in 
Kozjansko. Na sestanku je najprej direktor 
ARSKTRP g. Benedik Jeranko izpostavil glavne 
zaznane pomanjkljivosti vloženih projektov, 
sodelavci Sektorja za razvoj podeželja so nato 
predstavili konkretne primere napak in njihove 
posledice. Več 

“SUBREGIJA OBSOTELJE IN KOZJANSKO 
POSTAJA VSE BOLJ PREPOZNAVNO KOT 
TURISTIČNA DESTINACIJA SLOVENSKIH IN 
TUJIH GOSTOV. K TEMU VELIKO PRISPEVA 
TUDI PREDSTAVITEV NA MOS,”  
DIREKTORICA RAZVOJNE AGENCIJE 
SOTLA, BOJANA ŽABERL 

 

 
 
V času od 12. do 17. septembra 2017, se 
je LAS predstavila na 50. sejmu MOS v 
Celju, na razstavnem prostoru Obsotelja 
in Kozjanskega (dvorana C, prostor 24-
26).  
 
Na razstavnem prostoru smo 
vsakodnevno zagotavljali predstavitev 
ponudbe Obsotelja in Kozjanskega, tako 
so obiskovalci lahko okusili lokalno 
kulinariko, spoznali 
pridelovalce/predelovalce, turistično 
ponudbo območja, izvedene LAS 
projekte.  

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N 

AW A RE N E S S  

 

V ljubljanskem Cankarjevem domu se je zaključil 

tridnevni 17. Festival za tretje življenjsko obdobje 

(26. – 28. 9. 2017) – tudi letos pod geslom "Vsi smo 

ena generacija!" Želi poudariti, da družbo skupaj 

soustvarjamo prav vse generacije.  

 

Na Festivalu se je predstavila tudi LAS Obsotelje in 

Kozjansko, s svojo ponudbo območja, predstavitvijo 

projektov in animacijo za vključitev v aktivnosti 

LAS.  

Minister Židan ob zaključku Festivala za tretje življenjsko obdobje: »Starejši 
morajo imeti polno pozornost vse družbe.« 

 


