
 

 

 
  

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. 

IS004 November 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 organizirala strokovno ekskurzijo 
v Posavje, kjer je s tamkajšnjim LAS izmenjala 
izkušnje prejšnjega finančnega obdobja in 
iskala možnosti povezovanja v aktualni finančni 
perspektivi. Udeleženci so bili nad videnim v 
Posavju navdušeni, še bolj zato, ker niso 
pričakovali, da jih tako blizu čaka toliko 
(ne)poznanih presenečenj.  
Udeleženci ekskurzije so se za začetek na 
sevniškem gradu seznanili s projektom »Modra 
frankinja – žametno vino Posavja«, ki je bil 
sofinanciran s sredstvi Leader. Posavje namreč 
velja za eno najboljših slovenskih in celo 
evropskih območij modre frankinje, zato je 
posavska modra frankinja polnega in bogatega 
okusa, vonja, barve in zdravilnih lastnosti.  S 
projektom so želeli povečati obseg in kakovost 
pridelave vina modre frankinje, povečati znanje 
o kakovosti in negovanju vina modre frankinje, 
povečati prepoznavnost vina, vzpostaviti trajne 
oskrbne verige lokalnih gostincev, … Na 
ogledu smo ob projektu spoznali zgodovino 
gradu in si ogledali grajski vinograd, kjer raste 
tudi okoli 500 trt modre frankinje.  
Naslednje postajališče je bil grad Rajhenburg, 
kjer smo se ob ogledu stalne razstave Trapisti v 
Rajhenburgu, seznanili z dediščino omenjenega 
meniškega reda. Njihova bogata gospodarska 
dediščina, inovativni pristopi so segali na vsa 
področja delovanja. Tako so v okviru projekta  

Evropska komisija je potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki prinaša tudi nekatere 
spremembe s področja izvajanja ukrepa LEADER/CLLD. V okviru podukrepa 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sprememba omogoča, da treh ponudb ne bo potrebno predložiti za stroške, kadar to ni mogoče. V 
okviru podukrepa 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (LAS) se spreminja seznama možnih 
upravičencev in upravičenih stroškov. Kot upravičenci so poleg LAS prepoznani tudi drugi lokalni akterji (npr.: občine), saj je tako zaradi 
širšega spektra upravičencev omogočeno izvajanje kompleksnih operacij, ki zahtevajo pristop strokovnjakov z različnih področij. 
Upravičeni so tudi stroški priprave operacij, ki so povezane s sestanki s potencialnimi partnerji ter razvojnimi stroški operacije. V okviru 
podukrepa M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije pa so s spremembo omogočene poenostavitve oblike obračunavanja 
stroškov zaposlenih v obliki standardne lestvice stroškov na enoto v obliki urne postavke, obračunavanja posrednih stroškov v višini 15% 
upravičenih neposrednih stroškov osebja ter zagotavljanja 50 % deleža stroškov animacije. Več 

EVROPSKA KOMISIJA POTRDILA 3. SPREMEMBO 
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020 

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 

  

  

K LAS DOBRIH 
OKUSOV IN LEPI 

RAZGLEDOV 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH 
OMREŽJIH 

LAS-a sta že prijavila skupni projekt sodelovanja: 

Biosferna območja Slovenije. 
“ 

” 
 
 

 »Vpliv trapistov na posavsko podeželje« 
raziskali dediščino trapistov in razvili nove 
rokodelske izdelke in živilske proizvode, 
predvsem čokolado Imperial in čokoladno 
vino, menihi so namreč že leta 1896 začeli z 
industrijsko proizvodnjo čokolade, čokoladnih 
izdelkov in likerjev.  
V Brežicah smo se seznanili s projektom 
»Vrata turizma destinacije Posavje«, v okviru  
katerega je bila obnovljena Mestna hiša, s 
čimer je bila vzpostavljena infrastruktura za 
neposredno in posredno trženje ter promocijo 
lokalnih proizvodov in storitev. 
 

“ZA USPEHE NAŠE DRUŽINE JE ZASLUŽNA 
VSA DRUŽINA, SAJ EN SAM ČLOVEK NE 
ZMORE VSEGA, SPLOH PRI NAS NE, SAJ 

SMO USMERJENI V ŠTIRI RAZLIČNE 
DEJAVNOSTI.” Matic Vizjak, inovativni mladi 

kmet 2017 

 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
JE »SUPER«, PRERAŠČA V 
»VSESLOVENSKO GIBANJE« 
 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N 

AW A RE N E S S  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza 
slovenske podeželske mladine sta danes razglasili 
zmagovalca 11. izbora Inovativna mlada 
kmetica/Inovativni mladi kmet. Letošnji zmagovalec je 
Matic Vizjak iz Šmarij pri Jelšah, ki se med drugim 
ukvarja tudi s pridelavo in predelavo čilijev, 
čebelarstvom, pridelavo žit in vinarstvom. Po devetih 
letih službovanja v tujini se je vrnil domov in začel z 
uvajanjem inovacij na kmetiji, med katerimi sam na prvo 
mesto postavlja posebno vino Chilli wine, za katerega so 
v New Yorku prejeli tri odličja na enem najprestižnejših 
tekmovanj na svetu. Sledita mu linija Melisse in 
organizacija največjega festivala pikantne hrane v 
Sloveniji v Šmarju pri Jelšah. 
Kmetija Vizjak premore okoli 800 sadik 20 različnih vrst 
čilija iz celega sveta, ki jih goji v zato namenjenem 
rastlinjaku. Kmetija je v tretjem letu preusmeritve v 
ekološko kmetijo, konec leta bodo tako že prejeli 
certifikat eko kmetije. 

INOVATIVNI MLADI KMET IZ 
ŠMARJA PRI JELŠAH! 

 Pred uradnim zaključkom strokovne ekskurzije je 
sledila predstavitev delovanja LAS Posavje in 
pogovor o možnostih sodelovanja med LAS-oma. 
LAS-a sta že sodelovala v pripravi projektov, saj sta 
v juliju 2017 skupaj prijavila projekt sodelovanja na 
temo dodatne promocije Biosfernih območij v 
Sloveniji. Iz pogovorov pa je bilo razbrati, da idej 
za nove projekte ne manjka, tako si dobro 
sodelovanje obetamo še naprej.  
Udeleženci so ob koncu spoznali še del Okusov 
Posavja, ki so jih pripravili v družinskem podjetju 
Kunst, ki prav tako povezuje kulinarično ponudbo 
Posavja ter Obsotelja in Kozjanskega. 

Vsak tretji petek v novembru, v Sloveniji, letos že šestič, obeležujemo dan 
slovenske hrane, ki ga je Vlada RS razglasila leta 2012. Na ta dan poteka tudi 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (letos že sedmi po vrsti). Obeleževanju 
dneva slovenske hrane in izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka se 
vsako leto pridružijo nove institucije oz. javni zavodi. 
 
Dan slovenske hrane izpostavlja pomen lokalne hrane, zato je letošnji v 
ospredje postavlja pomen naročanja hrane v javnih zavodih iz lokalne 
bližine. 


