
 

 

 
  

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. 

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. 

IS018 Januar 2019 

/ 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.  

    
 

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  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.” 



 
 

 
 

  Za pridobitev sofinanciranja 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 sta med drugimi kot prijavitelja kandidirala tudi podjetje OKP javno podjetje za 
komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. s projektom »Medgeneracijsko okoljsko 
ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov« in CPU d.o.o., SO.P. PE CPU 
Rogaška Slatina s projektom »Retro permakultura za manj demence«. 

ZAKLJUČENA ŠE DVA PROJEKTA IZ 1. JP 
SKLADA EKSRP 

IZDAN KATALOG LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE V SLOVENIJI V 
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 

 

Rezultati projekta »Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in 
naravnih virov«: 

 izvedenih 12 DIY (do-it-yourself) delavnic katerih cilj je bil prenos veščin od 
mladih na starejše ter obratno, povečati ozaveščenost o pomenu varovanju 
okolja, naravne in kulturne dediščine, o možnostih izkoriščanja endogenih 
potencialov ter skozi delavnice omogočiti vseživljenjsko učenje in 
medgeneracijsko vključevanje oz. sodelovanje; 

 posnetih 5 YT poučnih kratkih video, na temo ohranjanje narave in naravnih 
virov s pravilnim ravnanjem z odpadki, na temo energija, ozaveščanje, ponovna 
uporaba, reciklaža in čipi, katere so predvajali na motivacijskih delavnicah; 

 nabavljenih 2.000 čipov in e-platformo za pilotno izvedbo opreme zabojnikov. 

Rezultati projekta »Retro permakultura za manj demence«: 

 vzpostavljeno 1 novo delovno mesto; 
 izvedenih 8 učnih delavnic za brezposelne mlade; 
 izvedenih 5 demonstracijskih delavnic na območju LAS Obsotelje in Kozjansko; 
 razvitih in izdelanih 20 različnih kompletov za retro permakulturo (predanih v 

uporabo Comett domovom Rogaška Slatina – partner projekta); 
 izvedenih 6 delavnic »Možnosti aktivnega življenjskega sloga za manj 

demence«; 
 izvedene 4 izobraževalne delavnice »Razvoj podjetniških dejavnosti glede na 

potrebe prihodnosti«, 
 vzpostavljena 1 neformalna mreža za socialno aktivacijo in varovanje okolja. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog 
lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog 
vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - 
LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, 
informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij 
lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a). 
 
Pristop CLLD/LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 v Sloveniji 
izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 
(Community-Led Local Development – CLLD), v katerem so LAS-om 
poleg sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na 
voljo tudi sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo. V programskem obdobju 2014-2020 je 
izvedbi CLLD/LEADER skupno namenjenih 97 milijonov EUR. 
Kombinacija različnih virov financiranja LAS-om omogoča izvedbo 
celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene samo na 
podeželska območja, ampak vključujejo tudi manjša mestna in urbana 
območja, ribiška območja in območja akvakulture. Posamezni LAS-i so 
se oblikovali na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s 
skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja 
zastavljenih ciljev, ki so jih opredelili v strategiji lokalnega razvoja. 

˝PODEŽELJE PRIHODNOSTI – PAMETNE 
VASI˝ 

 
DRSP vabi LAS in ostale deležnike na podeželju k sodelovanju pri izdelavi promocijskih filmov, ki bodo predstavila 
njihova prizadevanja, projekte in aktivnosti pri razvoju podeželja. Gre za način izvajanja animacije prebivalcev LAS 
in promocijo dejavnosti LAS. Video posnetki, fotografije, kratke zgodbe in aktivnosti bodo predstavljene na spletni 

strani ˝Program razvoja podeželja˝ preko spletne rubrike ˝Podeželje prihodnosti – Pametne vasi˝. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediateka (video knjižnica, fotografije, kratke tekstovne zgodbe) bo spodbujevalnik, spletna rubrika kot podstran 
˝Program razvoja podeželja˝ pa posledično stičišče za inovativne ideje, dobre in modre misli z invecijskimi predlogi, 
izmenjavo dobrih praks povezanih z življenjem in delovanjem na podeželju, inspiracijo in inovacijo kreativnostjo mladih 
za ˝Podeželje prihodnosti – Pametne vasi˝. Namen projekta vključno z mediateko je, da izpostavit prednosti. Da jih na 
informativni, izobraževalni in zabavni način predstavi ter jih obrazloži vsem prebivalcem podeželja kakor tudi mestnim 
prebivalcem.  

Povezava do kataloga se nahaja tukaj. 

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 

 

 

 

F A C E B O OK  

S P L E T N A  S T RA N  

AW A RE N E S S  

 

Ste ponudnik lokalno pridelane/predelane 
hrane? Morda rokodelec, ki ima na voljo 

zanimive izdelke? Bi želeli poslovno 
sodelovati s Terme Olimia, ki želijo v svojo 

ponudbo vključiti več lokalnega? 

Če je vaš odgovor DA, vas vabimo na 
predstavitveni dogodek v organizaciji 

Razvojne agencije Sotla in Term Olimia, ki 
bo v petek, 1. 2. 2019 ob 12.00 uri v 

hotelu Breza, dvorana Beresta (Terme 
Olimia). 

Na dogodek vabimo vse lokalne 
ponudnike iz Obsotelja in 

Kozjanskega, ki lahko zagotovijo večji 
odkup lokalnih živil in izdelkov. 

Predstavili vam bomo možnosti 
sodelovanja s Termami Olimia ter dodatno 
spodbudili lokalno povezovanje in oskrbo. 

Vašo udeležbo potrdite na naslov 
rasotla@siol.net ali na 03 817 18 60. 

 

VABILO lokalnim ponudnikom  

 

 


