
 

 

 
  

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 

podeželja, delovanja LAS? 

Postavite vprašanje in 

odgovorili vam bomo.  

lobortis. 

IS014 September 2018 

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 po predhodnem naročilu). 

 
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 Obsotelje in  Kozjansko,  Aškerčev t rg  24,  3240 Šmarje pri  Jelšah 
T: 00386 3  817 18 60  
Več: www.las -ok.si ,  info. lasok@gmai l .com 
Predsednik : David Stupica  
Uredi l i :  Sabina Kampuš in  Katja  Romih.  
Za  vsebino je odgovoren  Razvojna  agencija  Sot la.  Organ upravljanja ,  določen za 
i zvajanje Programa razvoja podeželja  RS za  obdobje 2014-2020,  j e Minis t rstvo za 
kmeti j stvo, gozdarstvo in prehrano.” 

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   

 



Društvo za razvoj slovenskega podeželja je skupaj z LAS Srce Slovenije 
in Mrežo za podeželje (MKGP) organiziralo Festival slovenskih lokalnih 
akcijskih skupin, ki je potekal 7. in 8. septembra v Kamniku. Prvi dan je 
bil na programu strokovni posvet in srečanje predstavnikov LAS, drugi 
dan festivala pa je sovpadal z največjim etnološkim festivalom v 
Sloveniji – Dnevom narodnih noš in oblačilne dediščine. Predstavniki 
slovenskih LAS, tudi LAS Obsotelje in Kozjansko, smo se udeležili tako 
strokovnega dela v petek, kot tudi sobotne predstavitve na stojnicah. 

 
DRSP, ki povezuje slovenske lokalne akcijske skupine (LAS), organizira 
Festival slovenskih LAS na vsaki dve leti. Letošnjemu dogodku s 
strokovnim posvetom in festivalskim delom je prisostvovalo čez 100 
udeležencev iz 8 evropskih držav. Poleg predstavnikov slovenskih LAS 
so bili udeleženi še predstavniki LAS-ov iz Hrvaške, Poljske, Češke in 
Latvije. Namen festivala je v promociji delovanja LAS in medsebojnim 
sodelovanjem med LAS. 
 
Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta, ki se je odvijal v petek 
dopoldne v Domu kulture v Kamniku, je bila vrednotenje strategij 
lokalnega razvoja LAS. Gre za izjemno aktualno temo v celotnem 
evropskem prostoru. Osrednji gostujoči strokovnjak v tem delu je bil g. 
Robert Lukesch iz ÖAR GmbH iz Avstrije, ekspert na področju evalvacije 
evropskih programov razvoja podeželja in član evropskih pobud civilne 
družbe, kot so Kmetijska in podeželska konvencija – ARC in Mreža 
strokovnjakov na področju lokalnega razvoja – LDnet. 
 
V popoldanskem delu prvega festivalskega dne smo se predstavniki LAS 
srečali v Samostanu Mekinje, kjer je potekalo vzporedno delo na dveh 
tematskih področjih, pri katerem so sodelovali različni domači in tuji 
strokovnjaki in deležniki s področja podeželja: Zasnova model 
vrednotenja strategij lokalnega razvoja v Sloveniji in diskusijski krožek 
na temo (ne)razpoložljivosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji (projekt 
NEWBIE). Sočasno je oba dneva potekala mednarodna borza projektov 
sodelovanja med slovenskimi in drugimi evropskimi LAS. 
 
Drugi dan festivala (sobota) je sovpadala z največjim etnološkim 
festivalom v Sloveniji – Dnevom narodnih noš in oblačilne dediščine, ki 
vsako leto v Kamnik privabijo več kot 30.000 obiskovalcev. Predstavniki 
slovenskih LAS so se predstavili na stojnicah na prireditvi. Predstavnika 
Čebelarstva Pavlovič sta se skupaj z nami predstavila na stojnici, ki je 
bila nadvse dobro obiskana.  
 

 
 

Tekom meseca so na območju 
LAS potekale različne delavnice 
v okviru projektov, ki so bili 
odobreni na 1. JP LAS Obsotelje 
in Kozjansko ter sofinancirani s 
CLLD sredstvi iz EKSRP sklada. 
Tako smo se lahko udeležili 
četrtkovih delavnic oziroma DIY 
dogodkov, kjer so v sklopu 
projekta ˝Medgeneracijsko 
okoljsko ozaveščanje  za 
ohranjanje narave in naravnih 
virov˝ (prijavitelj OKP Rogaška 
slatina) predelovali stare 
predmete z namenom ponovne 
uporabe. 

Prav tako pa so potekali dogodki z bolj podjetniško temo, kot na 
primer: 
- delavnica Možnosti financiranja inovativnih podjetniških idej v 
okviru projekta ˝Retro permakultura za manj demence˝ 
(prijavitelj CPU Rogaška Slatina), kjer so predstavili različne 
oblike razvoja podjetniških idej in možnosti financiranja le-teh. 
Delavnica je bila namenjena vsem, ki iščejo nove podjetniške 
izzive, zlasti mladim, brezposelnim, ženskam, starejšim in 
drugim, ki želijo postati aktivni na trgu dela; 
 
ali pa dogodka izobraževalne narave kot sta: 
- trening Javno nastopanje in komunikacija z mediji ter 
- Preprečevanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu, ki ju 
je izvedel prijavitelj Ljudska univerza Rogaška Slatina v okviru 
projekta (P)ostani aktiven podjetnik.  
 

Ostanite na vezi in nas spremljajte na družbenih 
omrežjih, saj z vsakim mesecem prihajajo nove 

priložnosti za aktivna druženja. 
 

 
 
 

 
 

 
  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PESTRE VSEBINE S PODROČJA PROGRAMA RAZVOJA 
PODEŽELJA NA SEJMU AGRA 2018 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tudi letos pomembno vsebinsko obogatilo dogajanje na mednarodnem kmetijskem sejmu AGRA, 
ki  je potekal od 25. do 30. avgusta v Gornji Radgoni. Osrednja tema letošnjega sejma so bili mladi kmetje. Ti predstavljajo enega izmed 
najpomembnejših stebrov kmetijstva po vsem svetu in so nepogrešljivi člen za ohranjanje in prihodnji razvoj kmetijstva ter za poseljenost in 
obdelanost podeželja. Ministrstvo je mladim kmetom posvetilo dogajanje tako na razstavnem prostoru kot z mednarodno ministrsko konferenco. 
Poleg tega pa je ministrstvo letos prvič pomembneje izpostavilo tudi področji slovenskega ribištva in gozdarstva.  

Na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z vidika programa razvoja podeželja potekalo ozaveščanje o aktualni 
problematiki invazivnih tujerodnih rastlin - kako jih prepoznati, kakšno nevarnost predstavljajo in kako jih odstranjevati. Obiskovalce so informirali 
tudi o pomembnosti ohranjanja mejic, zelo pomembnega krajinskega elementa za kmetovanje. Vsak dan so se na stojnici s svojimi pridelki in izdelki 
predstavljali mladi prevzemniki kmetij, ki so prejeli sredstva v okviru PRP 2014–2020. V okviru sejma so organizirali tudi okrogle mize na temo mladih 
v kmetijstvu, generacijski prenovi, inovativnostih, pomenu povezovanja. 

Predstavniki ministrstva so sodelovali tudi na razpravah o reformi Skupne kmetijske politike EU, o predlogu strateškega načrta promocije kmetijskih 
in živilskih proizvodov za obdobje 2019 – 2024 ter o odnosih oz. nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano. 

“Kamnik, 7.9. in 8.9.2018”  

OTVORITVE  NALOŽB 3 PROJEKTOV SOFINANCIRANIH S  
SREDSTVI CLLD, SKLAD ESRR 

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 

  

  

FESTIVAL SLOVENSKIH LAS 
2018 – SKUPAJ ZA LOKALNI 

RAZVOJ 
 ˝Prijavitelji poskrbeli za kup 

novosti in popestrili življenjski utrip 
v urbanih središčih˝ 

V septembru smo se udeležili zaključnih dogodkov treh projektov, ki 
so bili odobreni na 1. JP LAS Obsotelje in Kozjansko ter sofinancirani 
s CLLD sredstev iz ESRR sklada. Svoje naložbe so slavnostno otvorile 
3 občine skupaj s projektnimi partnerji: 

- Občina Podčetrtek je preko projekta Trajnostno mobilno 
Obsotelje omogočila in predala namenu avtomatizirano 
izposojo koles na območju Podčetrtka in Občine Rogaška 
Slatina;, 

- Občina Rogatec je preko projekta Razvoj ˝zelenega˝ 
turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega vzpostavila 
postajališča za avtodome skupaj z Občino Šmarje pri 
Jelšah ter  

- Občina Kozje, ki je preko projekta Ureditev športno 
rekreacijskih površin v urbanih središčih igrišče za vaje za 
moč, fitness na prostem, ravnotežna pot, senzorični park, 
urejena grajska pot na grad Drachenburg ter kolopark 
skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah in Občino Rogatec.  

 
Vsi projekti so imeli tudi podporne vsebine, kot so delavnice in 
izobraževanja ter aktivnosti informiranja in obveščanja. 
Prijavitelji so dosegli zadane rezultate in cilje ter tako ustvarili 
skupek novih produktov, ki bodo dodatno popestrili življenjski utrip 
v urbanih središčih. 

 

LAS OK NA 
LETOŠNJEM 

MOS 

Tudi letos se je LAS Obsotelje in 
Kozjansko predstavil na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju. Skupaj z nami 
so se vključili tudi posamezni lokalni 

ponudniki in organizacije, ki 
zagotavljajo raznoliko doživljanje 

območja. 

DELAVNICE PROJEKTOV 
SOFINANCIRANIH IZ EKSRP 

SKLADA  
 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N 
AW A RE N E S S  


