
 

 

 
  

NOVIČKE 

 December 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. 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

/ VIZIJA / TRAJNOSTNI IN CELOVIT RAZVOJ 
OBMOČJA LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, 

DOSEŽEN S KREPITVIJO MEDSEKTORSKEGA IN 
MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA. 

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.  

IS017 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 

OBSOTELJE IN KOZJANSKO 

ZADNJI PETEK V MESECU -  
  
NOVE ZGODBE, NOVE 
INFORMACIJE 
 

” 

NASLEDNJA IZDAJA 

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. 

ŽELITE POSTATI ČLAN LAS OBSOTELJE 
IN KOZJANSKO? 
The future is now  

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LAS  Obsotel je  in Kozjansko,  Aškerčev trg  2 4,  3 240 Šmarje pr i  Jelšah 
T :  00386 3  817 18 60 
Več:  www. las- ok.s i ,  in fo. lasok@gmai l. com 
P redsednik:  David  S tupica 
Uredi l i :  Sab ina Kampuš in  Katja  Rom ih.   
Za  vsebino je  odgovoren Razvojna agenci ja  Sot la .  Organ upravl janja,  določen za 
i zva janje P rograma razvoja  podežel ja  RS  za   obdobje  2014-2020,  je  Min is trs tvo za 
kmeti jstvo,  gozdarstvo in prehrano.”   
 
 
 
 
 
 

 

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.  

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  



 

 
 

 
 

 

 
 
  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tretji izredni zbor članov DRSP in posvet o rezultatih 
izvajanja projektov sodelovanja LAS sta potekala 13. 12. 
2018, v Ljubnem ob Savinji. Dogodka se je poleg več kot 50 
predstavnikov članov, udeležila tudi vodja Koordinacijskega 
odbora CLLD ga. Alina Cunk Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano s sodelavci. Gostitelj tokratnega 
dogodka je bil LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 
 
Zbrane je pozdravil g. Franjo Naraločnik, župan Občine 
Ljubno in predsednik LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, 
nato pa je g. Aleš Zidar, predsednik društva, začel uradni del 
srečanja. Prisotni so razpravljali o projektih v prihajajočem 
letu, kot so slovenski in evropski podeželski parlament, 
mednarodna konferenca o CLLD v jugovzhodni Evropi v 
prihajajoči perspektivi… in soglasno potrdili program dela in 
koledar aktivnosti za leto 2019. 
 

V sredo 5. decembra 2018 sta v Kulturnem domu v Kamnici 
potekali zaključna konferenca in  okrogla miza projekta 
»Jem drugače, jem domače!«. 
Projekt Jem drugače, jem domače! je projekt sodelovanja med 
petimi Lokalnimi akcijskimi skupinami, kjer edino LAS 
Obsotelje in Kozjansko prihaja iz Savinjske regije, medtem ko 
ostali štirje partnerji (LAS-i) prihajajo iz regije Podravje. 
Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami 
na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, 
da smo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-
ov in ključnih deležnikov prispevali k večji ozaveščenosti 
lokalnega okolja, posledično k izboljšanju pogojev za prodajo 
lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne 
samooskrbe in lokalne ekonomije. 
 
Ključne aktivnosti LAS Obsotelje in Kozjansko so bile: 
 Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah (aktivne 

delavnice, kjer smo skupaj z otroci spoznali pomen 
lokalnega porekla in praktično uporabili lokalne surovine 
za pripravo zdravih obrokov, hkrati pa govorili tudi o 
zavržkih hrane in priložnostih ponovne uporabe), 
 

 Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih 
praks (vzpostavili smo »izmenjavo« ponudnikov med LAS-i 
in tako omogočili njihovo promocijo izven domačega 
okolja, prav tako pa smo na 2 ogledih primerov dobrih 
praks spoznali posameznike, ki so uspeli vzpostaviti dober 
model trženja lokalnih produktov), 

 

 
Na letnem posvetu, ki sta ga organizirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrani in Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, so bili predstavljeni predpisi o izvajanju dopolnilnih dejavnosti, možnosti podpor, delo inšpekcijskih služb ter ostale 

praktične vidike izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 
 

Ministrica Pivec je uvodoma izpostavila, da je razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji igra zelo pomembno vlogo pri povečevanju 
konkurenčnosti slovenskih kmetij. »Seveda pa je za uspešno izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ključnega pomena, da se 
kmetom omogoči strokovna pomoč pri vzpostavitvi in izvajanju dopolnile dejavnosti, pri čemer jim največjo strokovno pomoč nudi 
kmetijska svetovalna služba.«  
 
Več informacij na tej povezavi. 

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 
  

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  

Zaključna konferenca in okrogla miza 
˝JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE˝ 

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI SO KLJUČNE ZA KONKURENČNOST 
SLOVENSKIH KMETIJ 

Odobrene 4 nove operacije 
sklada EKSRP 

 Izdelan e-kataloga ponudnikov (uporaben za javne 
zavode in druge organizacije, ki želijo kupovati lokalno, 
prav tako pa dobrodošel za širšo potrošniško javnost, saj 
zbira ponudbo lokalnih produktov projektnega območja 
na enem mestu). 
 

Posebej zanimiva in pomembna pa se nam zdi aktivnost 
izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja. Tukaj 
smo na osnovi javnega poziva izbrali 10 ponudnikov na 
območju LAS, ki smo jim z individualnim pristopom pomagali 
pri oblikovanju vizualne podobe ponudnika, skupaj pregledali 
možnosti trženja/prodaje in promocije ter sooblikovali 
zgodbo, saj ponudniki znajo dobro pridelati, predelati 
produkte, a današnji čas od njih zahteva, da se s svojo zgodbo 
ločijo od drugih ponudnikov in najdejo svoje mesto na trgu in 
pri potrošnikih. 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki deluje 
v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je konec leta 2018 odobrila 4 nove operacije, ki so bile 
izbrane na 2. javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz 
Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP). 
 
Potrjene operacije so: 
• Popotnikom prijazna turistična destinacija (prijavitelj 

Občina Rogaška Slatina), 
 

• Ureditev Emine tematske poti (prijavitelj Občina 
Podčetrtek), 
 

• Vaš drugi dom (prijavitelj Ljudska univerza Rogaška 
Slatina), 
 

• Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za 
razvoj novih produktov (prijavitelj Kip vizija d.o.o.). 

•  
Skupna vrednost zgoraj naštetih operacij je 283.802,78 €. 

Tretji izredni zbor članov DRSP 
Ena pomembnejših točk zbora je bila aktualna problematika 
CLLD. G. Roman Medved, predsednik Komisije za CLLD pri DRSP, 
je prestavil aktualne zadeve, ključna odprta vprašanja ter 
stališča komisije. V imenu KO CLLD je stališča komentirala njena 
vodja ga. Alina Cunk Perklič, MKGP, ter LAS-e seznanila še z 
drugimi aktualnimi zadevami kot so pregled zahtevkov, 
terminski načrt izplačil, pojasnila proceduro glede potrjevanja 
sprememb SLR… 
 
Posvet o rezultatih izvajanja projektov sodelovanja LAS smo 
začeli s pregledom podatkov o potrjenih projektih sodelovanja 
iz kmetijskega, regionalnega in ribiškega sklada, ki jih je 
posredovala LEADER pisarna MKGP in jo je pripravila mag. 
Vesna Erhart, sekretarka DRSP. Nato so gostitelji predstavili 
svoje območje in dva projekta sodelovanja: »Vodne zgodbe 
Kamniško-Savinjskih Alp« in Projekt »Integralni turistični 
produkt zeliščarske dediščine«. 
 
Celoten dan so nas domiselno spremljale drobtinice iz že 
omenjenih projektov sodelovanja LAS Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline in tudi iz »Novi izzivi slovenske drobnice«, 
»Festival domačih okusov in tradicije«: okusili smo ajdnek, 
sladico s pehtranom, si ogledati izdelke iz filcane volne, doživeli 
interpretacijo vodnih zgodb območja… 
 
Gostitelji so srečanje zaključili z mislijo, ki naj bo navdih za delo 
v 2019 – »Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo tudi po 
tem, ko so ostali obupali« (William Feather). 
 

 
 


