
 

 

 
  

NOVIČKE 

Junij 2020 

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 prehrano.”  

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo. 

lobortis. 

IS035 
 
 

    
 

 

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 strani najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni za 

podeželsko 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  

Sprememba Uredbe o izvajanju podpornega 
programa v vinskem sektorju, ki za leto 2020 

uvaja dodaten ukrep zelena trgatev 
 

 

Agencija je začela z izdajo odločb mladim 
kmetom, ki so kandidirali na 6. javnem razpisu 
za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za 

mlade kmete za leto 2020 
 

Med 26. 3. in 21. 4. 2020 je potekala mednarodna raziskava o vlogi 
CLLD/LEADER pristopa na lokalni ravni v njej pa je sodelovalo 23 
nacionalnih CLLD/LEADER mrež in 364 podeželskih in ribiških lokalno 
akcijskih skupin na ravni Evropske unije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) v 
krizi delujejo hitro, so zavzete in prilagodljive. Delujejo v vlogi vozlišča informacij in 
spodbujevalnika naše nove virtualne resničnosti. Kot glavne prednosti CLLD/LEADER 
pristopa so izpostavljene: 
 

 prilagoditev in blažitev podnebnih sprememb, 

 brezposelnost in vključenost, 

 demokracija in Evropa, ki je bližja svojim državljanom, 

 mladi, kultura in ustvarjalnost, 

 NVO in prostovoljstvo, 

 podpora MSP in inovacije, 

 digitalizacija ter enakost. 
 
O uspešnosti izvajanja pristopa »od spodaj navzgor«, kot ga zagovarja CLLD/LEADER, 
ni dvomiti, zato se za novo programsko obdobje 2021-2027 na ravni EU zavzemajo 
predvsem za: 
 

 finančno podporo CLLD programa iz vseh ESI skladov za čimbolj celovit 
lokalni razvoj; 

 možnost podpore vseh skladov v vseh regijah (podeželsko, mestno, 
obmejno, obalno območje); 

 poenotenje sistema izvajanja za celoten CLLD; 

 uporaba CLLD pristopa za realizacijo več pobud, kot so na primer Pametne 
vasi – povezovanje lokalnih inovacij za pametna mesta; 

 vzpostavili model upravljanja, ki omogoča LAS, da s pristopom CLLD 
delujejo kot neodvisno vozlišče regionalne mreže za celovit razvoj; 

 prepoznati CLLD pristop kot učinkovito orodje na ravni EU na področju 
razvojne politike ter 

 vključevanje CLLD v oblikovanje dolgoročne vizije razvoja podeželskih 
območij, ki so se izkazala za bolj pomembna kot kadarkoli prej. 

 
Raziskava je dostopna TUKAJ. 

Ste starejši od 50 let in bi želeli kakšen dan preživeti v 
zanimivi družbi in pridobiti nova znanja? Pridružite se 

nam na e-izvedbi modula Druženje na vasi, ki je del 
aktivnosti projekta Pametne vasi za jutri. 

 
Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo na e-naslovu 

rasotla@siol.net. 
Ob prijavi prosim sporočite svoje ime in priimek ter 
elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali 

povabilo za sodelovanje. 
 

Veselimo se prijetnega druženja v nekoliko drugačni 
obliki. 

 
URNIK: 

Popravi si sam: Obnova pohištva (1. delavnica) 23. 6. 
2020 ob 9:00 uri (torek) 
Komunikacija s starostniki: 26. 6. 2020 ob 10.00 (petek) 
Popravi si sam: Obnova pohištva (2. delavnica) 2. 7. 2020 
ob 9:00 uri (četrtek) 
Zdravstvena nega: 1. 7. 2020 ob 16. uri (sreda) 
Kulinarična preobrazba: 8. 7. 2020 ob 9. uri (sreda) 
Uporabi ponovno stara znanja in prenos na mlade: 
Klubska mizica v »vintage« stilu 9. 7. 2020 ob 9:00 uri 
(četrtek) 
Psihosocialna pomoč pri iskanju smisla v trenutkih krize: 
13. 7. 2020 ob 10. uri (ponedeljek) 
Slovstvena folklora: 15. 7. 2020 ob 10. uri (sreda) 
Uporabi ponovno stara znanja in prenos na mlade - 
»Upcycling« oblačil: 16. 7. 2020 ob 9:00 uri (četrtek) 
Obvladovanje starostnih tegob: Izdelava cvetja iz krep 
papirja 23. 7. 2020 ob 9:00 uri (četrtek) 
Obvladovanje starostnih tegob: Druženje z bolniki z 
demenco: 30. 7. 2020 ob 9:00 uri (četrtek) 

 

PAMETNE VASI ZA JUTRI – e-
druženje 

USPEŠNOST CLLD/LEADER PRISTOPA 

  

Agencija je izdala odločbe o dodelitvi sredstev 46 upravičencem (mladim kmetom, 

ki niso zaposleni na kmetiji) in jim odobrila 855.600 evrov. 

Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 

2020 je bil objavljen 31. 1. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 18. 3. 2020. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 14,4 milijonov evrov. 

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 130 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 4,45 

milijonov sredstev: za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) je bilo oddanih 

77 vlog, za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) je bilo oddanih 53 vlog. 

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele za sklop B, v začetku julija pa bo 
sledila še izdaja odločb za sklop A. 

 

Dne 24. 6. 2020 je bila v Uradnem listu št. 90/2020 objavljena 
sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v 
vinskem sektorju, ki za leto 2020 uvaja dodaten ukrep zelena 
trgatev. 
Upravičenci so vinogradniki in vinarji z vsaj 5.000 kg pridelanega 
grozdja letnika 2019. Zelena trgatev pomeni popolno uničenje 
grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi, izvedena pa mora biti 
na celem GERK-u in na vsaj 10 % vinogradov, ki jih obdeluje 
posameznik. 

Vlogo se vloži do 30. 6. 2020 po pošti priporočeno na naslov: 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, ali odda v sprejemni 
pisarni Agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni 
predal aktrp@gov.si. 

Rok za izvedbo zelene trgatve je do 10. 8. 2020, po tem Agencija 
izvede še ogled na kraju samem. 
 

http://elard.eu/wp-content/uploads/2020/05/The-voice-of-rural-europe_final.pdf

