
 

 

 
  

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. 

IS016  November 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   

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V začetku meseca so bile objavljene spremembe in 
dopolnitve Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020, ki bodo dodatno olajšala izvajanje lokalnega 
razvoja, ob enem pa bodo pripomogla k 
zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in 
organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in 
zahtevkov. 
 
Glavne spremembe in dopolnitve Uredbe CLLD 
zadevajo spremembe določb o pregledu 
uspešnosti in doseganju mejnikov, ki so jih lokalne 
akcijske skupine določile v strategijah lokalnega 
razvoja (v nadaljevanju: SLR), podrobnejše 
opredelitve pogojev upravičenosti in upravičenih 
stroškov ter manjše popravke glede obveznosti pri 
sofinanciranih operacijah. 
 
 

S projektom ˝Jem drugače, jem domače˝ 
zasledujemo cilj, da z usklajenim in celovitim 
sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih 

deležnikov prispevamo k večji ozaveščenosti 
lokalnega okolja, posledično k izboljšanju pogojev 
za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno 
vplivamo na dvig lokalne samooskrbe in lokalne 

ekonomije. S tem zavedanjem je LAS Obsotelje in 
Kozjansko kot eden izmed petih projektnih 

partnerjev izvedel dogodke osveščanja tudi v vrtcih 
in osnovnih šolah na območju. Skupaj z otroci smo 

izpeljali aktivne delavnice in spoznavali pomen 
lokalnega porekla, praktično uporabili lokalne 

surovine za pripravo zdravih obrokov, hkrati pa 
govorili tudi o zavržkih hrane in priložnostih 

ponovne uporabe. 
 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo četrti javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 15 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020. 
 

Upravičenci pri tem podukrepu so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in 
usposobljenost. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz 
poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.  
 
Vloga na javni razpis se oddaja preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja do vključno 
15. januarja 2019, do 24. ure. 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  

Delavnice ˝JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE˝ 

˝Spodbujamo 
zavedanje o lokalni 

samooskrbi v šolah in 
vrtcih˝ 

Nova določila uredbe CLLD, ki izboljšujejo 
izvajanje ukrepa LEADER/CLLD 

MLADIM 15 mio eurov NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA 
PREVZEM KMETIJ 

JAVNI RAZPIS – pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 

BREZPLAČNE 
DELAVNICE projektov 

sofinanciranih iz 
sklada EKSRP 

V mesecu novembru se je na območju LAS Obsotelje in 
Kozjansko nadaljeval sklop brezplačnih delavnic/predavanj, 
ki se izvajajo v okviru projektov sofinanciranih s CLLD 
sredstvi iz sklada EKSRP. 
 
Ljudska univerza Rogaška Slatina je skupaj s partnerji 
izvedla delavnice z namenom razvijanja življenjskih 
kompetenc za uspešno podjetniško pot, kot je delavnica 
Pot v samostojnost. 
S svojimi aktivnosti pa je pričel tudi projekt ˝Včeraj, danes, 
za jutri˝ prijavitelja Javni zavod za kulturo, turizem in 
razvoj Občine Rogatec, ki je v novembru ponudil prvi del 
delavnic in predavanj na temo Zdravilni učinki eko zelišč, 
Samooskrbni ekološki vrt, Izdelava naravne kozmetike ter 
Celostna podoba rokodelskih izdelkov, s čimer spodbujajo 
razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju.  
 

Spremljajte nas še naprej  na družbenih omrežjih, 
saj z vsakim mesecem prihajajo nove priložnosti za 

aktivna druženja. 
 


