
 

 

 
  

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

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. 

IS022 
 
 

Maj 2019 

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 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.  

    
 

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 ,  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 upravl janja ,  določen za 
izva janje Programa razvoja podežel ja RS  za   obdobje 2014 -2020,  je  Ministrstvo za  
kmetij stvo,  gozdarstvo in prehrano.”  

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 strain najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni za 

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

  

  

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019! 
 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

AW A RE NE S S  

Že peto leto zapored vam predstavljamo dobre zgodbe, ki jih v 
Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Te so se v preteklih 
letih na zabaven in zanimiv način predstavile že na več kot 100 
dogodkih po vsej Sloveniji. Letos se kampanji prvič priključujejo tudi 
zgodbe s področja kmetijskega sklada. Na povabilo k sodelovanju se je 
odzvalo več kot 60 projektov, ki bodo v več kot 50 krajih po vsej 
Sloveniji samo letos organizirali preko 100 zanimivih dogodkov. 
 
V tednu med 11. in 18. majem 2019 se boste lahko udeležili številnih 
zanimivih in poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, 
obiskali dneve odprtih vrat slovenskih kmetij in gledališke predstave 
ter tudi sami preverili svoje igralske talente, poskušali domače 
dobrote, pridobili koristne informacije za svojo poslovno pot in se 
poučili o dobri skrbi za svoje zdravje. 

 
Območje Obsotelja in Kozjanskega letos v glasovanju sodeluje z dvema 
projektoma, in sicer: SPOT Svetovanje Savinjska (sofinanciran s 
sredstvi ESRR), v katerem sodeluje Razvojna agencija Sotla in ZKTR 
Rogatec s projektom Razvoj kulturnega in zelenega turizma na 
območju Obsotelja in Kozjanskega – Včeraj, danes, za jutri, 
sofinanciran s sredstvi EKSRP. 
Več informacij na KLIK.  

 
Poiščite dobre zgodbe v svojem 

kraju! 
 

EKSKURZIJA NA BIOSFERNO OBMOČJE JULIJSKIH ALP 

 

“Julijskim Alpam sta se na seznamu svetovne mreže biosfernih območij iz 
Slovenije pridružila še Biosferno območje Kras (leta 2004) ter Biosferno 

območje Obsotelje in Kozjansko (leta 2010).” 

V sredo, 8. maja 2019, so se člani LAS Posavje in LAS Obsotelje in Kozjansko v okviru projekta 
sodelovanja "Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem", sofinanciran s sredstvi 

EKSRP, udeležili strokovne ekskurzije v Biosfernem območju Julijske Alpe. Namen ekskurzije je 
bil povečati prepoznavnost biosfernih območij Slovenije in izkoriščanje potencialov, ki jih 

˝Unesco-vo˝ poimenovanje prinaša območjem. Na tokratni ekskurziji so udeleženci spoznali 
številne znamenitosti Triglavskega narodnega parka, kot je vas Ribčev Laz v neposredni bližini 

Bohinjskega jezera in spomenik štirih srčnih mož v osrčju vasi. Sledil je obisk centra Triglavskega 
narodnega parka – Bohinjka, kjer so nas pozdravile in z lokalnimi dobrotami postregle članice 

društva kmečkih žena, ter nas povabile k ogledu stalne razstave imenovano Jezero.  

Po izčrpnem uvodu v gostiteljevo območje smo se zapeljali s turistično ladjo po Bohinjskem 
jezeru do vasi Ukanc in se sprehodili mimo pokopališča žrtev 1. svetovne vojne vse do nihalke, ki 

nas je popeljala na Vogel in do kosila. Polni novega zagona smo se spustili nazaj v dolino na 
ogled bohinjskih kozolcev pri vasi Studor ter Oplenove hiše, ki deluje kot muzej bivalne kulture iz 

začetka 19. stoletja.  

Ekskurzijo smo zaključili v stilu - z degustacijo sira ter drugih mlečnih in suhomesnatih izdelkov 
na kmetiji Gartner. Kmetija se ponaša s certifikatom Bohinjsko/from Bohinj, tam pa so nam 

prikazali tudi izdelavo Gorjuških fajf, ki veljajo za počasi izginjajočo obrtno panogo.  

Pri LAS Obsotelje in Kozjansko je za soorganizacijo ekskurzije poskrbela projektna skupina Javni 
zavod Kozjanski park in Razvojna agencija Sotla. 

ZAKLJUČENI ŠE TRIJE PROJEKTI IZ 

1. JP EKSRP 
 Na 1. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 

LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, 

sofinancirane iz sklada EKSRP, so za pridobitev sofinanciranja med 

drugimi kandidirali tudi: 

 Ljudska univerza Rogaška Slatina s projektom »Nadgradnja 

podjetniške in življenjske kompetence za uspešno 

podjetniško pot«,  

 Knjižnica Šmarje pri Jelšah s projektom »Raziskujmo 

obdobje 18. Stoletja v Obsotelju in na Kozjanskem, se 

učimo in ustvarjamo nove produkte« in  

 Javni zavod za kulturo turizem in razvoj občine Rogatec s 

projektom »Razvoj kulturnega in zelenega turizma na 

območju Obsotelja in Kozjanskega«. 

V začetku aprila 2019 smo strokovne službe LAS Obsotelje in 

Kozjansko na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja 

posredovale zahtevke vseh treh projektov, ki so na območje prinesli 

tudi nove storitve/produkte.  

Za več o rezultatih operacij, kliknite tukaj.  

 

Podaljšanje roka za oddajo vlog na javni razpis za naložbe v 
predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča o podaljšanju roka za 

prijavo na 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje 

oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019. Namesto do 29. maja 2019 bo 

vloge mogoče oddati do 30. julija 2019. 

 

Več informacij na KLIK. 

 

 

mailto:http://www.ra-sotla.si/glasujte-za-projekte-iz-nasega-obmocja/
mailto:http://www.las-ok.si/zakljuceni-se-trije-projekti-iz-1-jp-eksrp/
mailto:http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10420/

