
 

 

 
  

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. 

IS001 Avgust 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   

 



 

Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in 
Kozjansko je na 2. javni razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddala dve 
tako imenovani operacije sodelovanja z 
naslovoma Biosferna območja Slovenije in Jem 
drugače, jem domače! 

 

Biosferna območja Slovenije 
Koordinator operacije sodelovanja je LAS Dolina 
Soče, ki je k sodelovanju v operaciji povabil 
sedem lokalnih akcijskih skupin, med njimi tudi 
LAS Obsotelje in Kozjansko, je povezal tri 
slovenska biosferna območja: Julijske Alpe, Kras 
in porečje Reke ter Kozjansko in Obsotelje. 
Biosferno območje Kozjansko In Obsotelje  je 
bilo razglašeno leta 2010 z njim pa upravlja 
Kozjanski park. 
Operacija predvideva skupne dejavnosti vseh 
biosfernih območij, s katerimi želimo prijavitelji 
povečati njihovo prepoznavnost in izkoristiti 
potenciale, ki jih Unescovo imenovanje prinaša 
območju.  
 
Nosilec operacije: LAS Dolina Soče 
Sodelujoče lokalne akcijske skupine: LAS 
Obsotelje in Kozjansko, LAS Gorenjska košarica, 
LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in 
Brkinov, LAS od Pohorja do Bohorja, LAS 
Posavje, LAS Raznolikost podeželja. 
Okvirna vrednost za LAS Obsotelje in 
Kozjansko: 11.200,00 € 

Strokovni in poslovni poudarki sejma AGRA v letu 2017 bodo 

na Mednarodnem letu trajnostnega turizma za razvoj. V tem 

smislu bo kot primerjalna tržna prednost regij in držav 

izpostavljena preskrba s hrano iz ožjega okolja. K ohranjanju 

neokrnjene narave, naravne in kulturne krajine bodo vabile 

predstavitve trajnostnega kmetovanja in gospodarjenja z gozdovi, 

razstave kmetijskih živali in vzorčni rastlinski nasadi. 

AGRA - 55. mednarodni kmetijsko-živilski sejem (26. 
- 31. avgust 2017) 

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 

SODELOVANJA 

Spremljajte nas na socialnih 

omrežj ih 

Rezultati o odobritvi operaci j bodo znani 

predvidoma oktobra letos, MKGP pa bo odobrene 

operaci je sof inanciral v 85-odstotnem deležu. 

“ 
” 

Jem drugače, jem domače! 

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo 
prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih 
potencialov na področju potrošnje kmetijsko-
živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji 
dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za 
večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in 
razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, 
varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi. 

 

 Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov 
iz dveh statističnih regij na ukrepu LAS 
sodelovanje bomo prispevali k dvigu stopnje 
prehranske samooskrbe. 
 
Nosilec operacije: TOTI LAS 
Sodelujoče lokalne akcijske skupine:  LAS 
Obsotelje in Kozjansko,  LAS Lastovica, LAS 
Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas. 
Okvirna vrednost za LAS Obsotelje in 
Kozjansko:  13.200,00 € 
 

»Prepogosto se misl i ,  da je za podeželje 

odgovoren le kmeti jski  resor, kar 

seveda ne drži ,  saj  kmetje predstavl jajo 

le slabo petino podeželanov. Podeželski  

prostor zato potrebuje pozornost 

celotne države in vseh njenih resorjev«.  

 

Na Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto 
se je 22. 9. zaključil 4. slovenski podeželski 
parlament. Udeležilo se ga je preko 200 domačih 
in tujih predstavnikov podeželja, nevladnih 
organizacij, strokovnih institucij in politične 
javnosti. Podeželski parlament je v ospredje 
razprave izpostavil izzive slovenskega podeželja, 
iskanje sožitja med podeželjem in kmetijstvom 
tudi v luči prihajajočih sprememb skupne 
evropske kmetijske politike po letu 2020. 
Udeležence je v uvodnem delu nagovoril minister 
mag. Dejan Židan, ki je izpostavil enake pravice 
na podeželju in infrastrukturno podporo, kot jo 
imajo mesta oziroma drugi deli države. 

4. Slovenski podeželski parlament predstavlja tudi 
prvo javno razpravo o skupni kmetijski politiki po 
letu 2020, ko se pričenja nova programska 
perspektiva. Stališče Evropske komisije je 
predstavil Michael Pielke. S tem pa se javna 
razprava ne zaključuje, temveč šele začenja in se 
bo nadaljevala z razpravami o novem programu 
razvoja podeželja. Zaključki 4. Slovenskega 
podeželskega parlamenta bodo javno objavljeni, 
poudarki pa bodo predstavljeni tudi na 
Evropskem podeželskem parlamentu, ki se bo 
odvil med 18. in 21. oktobrom na Nizozemskem. 

 

Več: http://drustvo-podezelje.si/podezelski-

parlament/slovenski-podezelski-parlament/4-spp.  

 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N 

AW A RE N E S S  

Društvo »Skupina proizvajalcev ekološkega 

sadja«  iščejo dodatne partnerske kmetije za 

garantiran partnerski odkup za zagotovitev 

stalne in zadostne ponudbe ekoloških živil v 

skupini ekoloških proizvajalcev, ki jo tržijo 

pod skupno blagovno znamko “Bio s 

kmetij”. S potencialnimi novimi pridelovalci 

bodo sklenjene pogodbe za ekološke 

pridelke in izdelke za zagotovljen minimalni 

odkup v višini 5.000 evrov neto na leto. 

Iščemo zlasti partnerske ekološke kmetije v 

dveh 75 km radijih zračne linije glede na 

njihove obstoječe člane in dobavitelje v 

osrednji Sloveniji, Zasavju, na celjskem, v 

okolici Maribora in Ptuja in širše. Več 

POVABILO ZA POGODBENO EKOLOŠKO PRIDELAVO 
IN ODKUP 


