
 

 

 
  

NOVIČKE 

Oktober 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 

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

ZADNJI PETEK V MESECU -  
  
NOVE ZGODBE, NOVE 
INFORMACIJE 
 

NASLEDNJA IZDAJA 

NOVICE 

Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

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.  

MREŽENJE 

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

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   

SODELOVANJE 

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

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:  Bošt jan Mis ja  
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 preh rano.”  

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeležlja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo.  

lobortis. 
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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 

  

  

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  

 

 

Tudi letos smo se v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko 

odpravili na že tradicionalni izlet ogled dobrih praks, ki je 

potekal dne 24. 10.2019. Člane LAS smo popeljali v sosednji 

LAS Od Pohorja do Bohorja, kjer deluje turistična destinacija 

Rogla Pohorje. Namen tovrstnih ogledov praks je mreženje, 

prenos znanja ter tako spodbujanje udeležencev k 

aktivnemu iskanju razvojnih rešitev na lokalnem nivoju. 

Začetek poti smo namenili spominu na prvega predsednika 

LAS Obsotelje in Kozjansko, Marjana Čuješa in se mu za vse 

zasluge in skupna druženja poklonili z minuto molka. 

Vreme nam je služilo in ogled primerov dobrih praks smo 

izpeljali po predvidenem programu: 

 

 začeli smo z ogledom Noordung centra (KSEVT) v 
Vitanju in predstavitvijo LAS Od Pohorja do 
Bohorja, kjer nam je predstavnica LAS predstavila 
delovanje njihove lokalne akcijske skupine ter 
rezultate operacij, ki so jih na njihovem območju 
že dosegli, prav tako pa nam je bil predstavljen 
projekt »Igrivo Stičišče«, sofinanciran s CLLD 
sredstvi, 

 prva degustacija nas je čakala na Ekološki kmetiji 
Iršič – Meglič, kjer smo lahko okušali domače 
zeliščne namaze in napitke, vključen pa je bil tudi 
ogled celotnega posestva kmetije, ki se počasi 
razvija s pomočjo CLLD sredstvi, 

 v prijetnem vzdušju smo pot nadaljevali na Roglo 
in se veselili sprehoda po Poti med krošnjami ter si 
Pohorje ogledali še s ptičje perspektive, 

 dan smo zaključili s poznim kosilom v Gostišču 
Smogavc in predstavitvijo projekta »Užij okuse 
Rogle«, ki se prav tako dopolnjuje in nadgrajuje s 
CLLD sredstvi, 

 

pot pa nato zaokrožili s panoramsko vožnjo med vinogradi 

Zlatega griča, ki so nas v zahajajočem soncu in jesenskih 

barvah pozdravili v pristnih zlatih odtenkih. 

 

5. SLOVENSKI PODEŽELSKI 

PARLAMENT 

V Halozah se je 8. in 9. Oktobra izvajal 5. Slovenski 
podeželski parlament, ki je za 
pripravostrateškeganačrtanoveskupnekmetijskepol
itikedoprineselpomembnezaključke. Plenarnega 
dela, ki je potekal v sredo, 9. 10. 2019, se je 
udeležila tudi LAS Obsotelje in Kozjansko. 
 
Udeležence plenarne razprave so uvodoma 
pozdravili predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije, mag. Dejan Židan, ministrica, dr. 
Aleksandra Pivec, direktorica za razvoj podeželja na 
Evropski komisiji, Silvia Michelini, in sopredsednik 
Evropskega podeželskega parlamenta in član 
Društva za razvoj slovenskega podeželja, Goran 
Šoster. 
 
 

 

V okviru letošnjega Praznika Kozjanskega 
jabolka se je na stojnici predstavil tudi 
LAS Obsotelje in Kozjansko. Prireditve 
smo se udeležili v soboto, 12. 10. 2019. 
Skozi celodnevno dogajanje smo 
predstavljali projekte sodelovanja in 
druge aktivnosti, ki jih izvaja LAS 
Obsotelje in Kozjansko. 

 

 

 
Glavni zaključki posameznih govorcev so bili, da je 
glavna naloga kmetijstva zagotavljanje prehranske 
varnosti, zato je potrebno kmetijsko proizvodnjo 
ohraniti ob iskanju rešitev na okoljsko-podnebne 
spremembe; da mora prihodnost slovenskega 
kmetijstva temeljiti na znanju, kreativnosti, 
podjetništvu in povezovanju, predvsem pa se je 5. 
Slovenski parlament izkazal kot uspešen forum za 
prikaz prednosti podeželskih območij kot tudi za 
prostor za izmenjavo idej o tem, kako se spoprijeti z 
izzivi, s katerimi se danes sooča evropsko 
podeželje. 
Podeželski parlament so na pobudo Društva za 
razvoj slovenskega podeželja soorganizirali 
partnerji Mreže za podeželje v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ter lokalnima partnerjema LAS Haloze in Občino 
Majšperk. Na njem so sodelovali predstavniki 
lokalnih akcijskih skupin, nevladnih organizacij, 
javne uprave, svetovalnih institucij ter kmetje in 
podjetniki. 
 

 

 

 

LAS na prazniku kozjanskega jabolka 2019 AKTUALNO V LAS 
V mesecu septembru je Razvojna agencija Sotla, kot Vodilni partner 

LAS, razpisala redne volitve članov v organe LAS za mandatno obdobje 
2019-2021. To so bile druge volitve članov v organe LAS v 

programskem obdobju 2014-2020, ki so v sestavi raznoliki, saj so v njih 
predstavniki kar treh sektorjev: javnega, ekonomskega in zasebnega. 

Pregled dela LAS kaže, da so v prvi polovici leta izvedli veliko aktivnosti, 
ki puščajo sledi v lokalnem okolju, pestra pa bo tudi druga polovica 

leta. 
Na osmi redni Skupščini LAS Obsotelje in Kozjansko je predsedovanje 
prevzel nov predsednik, Boštjan Misja iz Turizma Podčetrtek, Bistrica 

ob Sotli in Kozje, GIZ, ki je predstavnik ekonomskega sektorja. 
Predsedovanje mu je po dveh uspešnih mandatih predal David Stupica, 

ki se v novem mandatnem obdobju ni več odločil za kandidaturo. Na 
Skupščini so člani LAS potrdili tudi člane Organa upravljanja in 

Nadzornega organa, ki bdita nad izvajanjem Strategije lokalnega 
razvoja za lokalno akcijsko skupino Obsotelje in Kozjansko za obdobje 

2014-2020. 

Dodatna sredstva za uspešnost 
LAS je sredi meseca junija s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP) prejeli dopis o pregledu uspešnosti LAS Obsotelje 

in Kozjansko. MKGP je preverjal vmesno vrednotenje strategije 
lokalnega razvoja vseh slovenskih LAS, in sicer s pomočjo preverjanja 4 

mejnikov na dan 31. 12. 2018. 
Zaradi uspešnega doseganja vseh štirih mejnikov ocenjevanja, je LAS 
upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini 419.099,47 €. Tako je 

celotna kvota denarja nekaj manj kot 1 milijon evrov za sklad EKSRP in 
592.834 € za sklad ESRR, skupaj torej 1,5 milijona evrov. 

LAS bo tako v tem mesecu pripravil spremembo SLR, ki jo mora vložiti 
na pristojno ministrstvo in takoj po odobritvi razpisal tudi tretji javni 

poziv, na katerem bo na voljo dobrih 600.000,00 € nepovratnih 
sredstev iz sklada EKSRP. 

 

Doprinos v lokalno okolje 

Predstavnice Razvojne agencije Sotla so pripravile pregled dela do 
meseca septembra. Na območju LAS se je do Skupščine zaključilo pet 

operacij, in sicer ena sofinancirana iz sklada ESRR in štiri iz sklada 
EKSRP. 

Območje je s tem med drugim pridobilo: prvi skate park, namenjen 
ekstremnemu rolanju, rolkanju in spretnostnemu kolesarjenju; stranski 

dostop v Športno dvorano Rogaška Slatina, z zunanjo invalidsko 
klančino; polnilna postaja za električne avtomobile; urejeno 

postajališče za avtodome (vse na območju občine Rogaška Slatina), 
fitnes na prostem za športno aktivne v občini Šmarje pri Jelšah ter 

Podčetrtek ter urejeno učilnico na prostem in tematsko Emino pot na 
območju občine Podčetrtek. LAS pa je uspešen tudi z izvajanjem 

aktivnosti v okviru dveh operacij sodelovanja (Pametne vasi za jutri in 
približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem), ki se izvajata 

skupaj s partnerji na območju LAS in slovenskimi LAS-i. V okviru 
operacije »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« je bil 

izveden ogled primera dobre prakse v Biosfernem območju Julijske 
Alpe, izvedene delavnice za deležnike, izdelan pravilnik o uporabi znaka 

Sožitje, izveden MAB dan in izdelan promocijski video biosfernega 
območja Obsotelje in Kozjansko. Prav tako pa se v okviru operacije 

»Pametne vasi za jutri« s partnerji aktivno oblikuje Model druženja na 
vasi, ki se bo v nadaljevanju preizkusit tudi na terenu.  

LAS na prazniku kozjanskega jabolka 
2019 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  


