
 

 

 
  

NOVIČKE 

Julij 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. 

IS036 
 
 

    
 

 

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  

 

 

 

/ PREJELI ODOBRITEV TREH ODDANIH 
PROJEKTOV NA 5. JAVNI RAZPIS ZA 

PODUKREP 19.3 PRIPRAVA IN 
IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE / 
 

NOVI PROJEKTI IN VSEBINE NA OBMOČJU 

OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 

NOVE ROKODELSKE VSEBINE 

Projekt Roko-delci smo prijavili v sodelovanju s še tremi 
slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na 
območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v 
projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Rogatec. 

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in 
priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih 
rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove 
nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in 
predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo 
pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski 
centri, ki želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi 
obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno 
predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko 
dediščino in znanje. 

Vsak vključen LAS bo izvajal še specifične aktivnosti 
povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih 
znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, 
prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj 
(izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih 
svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter 
vodenje in koordinacija projekta. 

Na območju našega LAS gre posebej izpostaviti aktivnosti 
v Rogatcu, kjer ob vključenih aktivnostih (promocija, 
izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in 
steklarstvu), načrtujejo tudi nakup zvočnih vodnikov za 
Muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC 
stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi 
delavnic steklarstva. Poseben doprinos pa bodo 
zagotovo nove digitalne vsebine, saj v muzejske zbirke 
projekt prinaša tudi VR (virtualna resničnost) rešitve.  
Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in 
Kozjansko je 136.603,65 evrov, od tega smo pridobili 
99.998,11 evrov nepovratnih CLLD sredstev.  

POVEZOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE 
 

Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij smo 
prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi 
akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in 
Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še 
Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje. 
 
Na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko trenutno izvajamo 
projekt Približajmo Unescova biosferna območja 
prebivalcem, ki je pokazal potrebno po nadaljnjem 
ozaveščanju o pomenu varovanja narave, njeni 
interpretaciji in seveda tudi infrastrukturnih ureditvah. 
Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa 
na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje 
trenutni tempo. V projektu želimo s prilagojenimi 
aktivnostmi (tabori) mladim približati naravo in kulturo 
in jih spodbuditi k razmisleku o delovnih mestih in 
priložnostih, ki jih zavarovana območje narave ponujajo. 
 

Skupaj z razširjeno projektno skupino smo na območju 
našega LAS tako prišli do ideje, da na območju gradu 
Podsreda uredimo gospodarsko poslopje,  

kjer bomo ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu 
Podsreda, uredili tudi info točko o glavnih značilnosti 
zavarovanega območja Kozjanskega parka ter 
Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj 
ureditve bi je predvidena tudi ureditev trgovine 
produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih 
izdelkov iz območja Obsotelja in Kozjanskega. 
Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in 
Kozjansko je 141.810,73 evrov, od tega smo pridobili 
99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev.  
 

ZA POVEČANJE DELEŽA HUMUSA V TLEH 
 
Projekt Humusprojekt – HöGI smo prijavili v sodelovanju 
s še dvema slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami 
(LAS) in enim LAS iz Avstrije, tako je to projekt 
mednarodnega sodelovanja LAS, kar mu daje tudi 
poseben status. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko 
kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna 
agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina. 
 
Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop 
k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v 
kmetijstvu. Zaradi vezave CO2 se namreč zmanjša 
negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin 
zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje. Kot 
končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina 
vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta 
znašala 8.000 ton in 100.000 ton po petih letih, s 
pomočjo pridobljenega CO2 certifikata, ki bi ga lahko 
uveljavljale le projektne regije s Humus programom. 
Projekt bo tako povečal regionalno uspešnost, 
inovativno združil mednarodne dobre prakse in metode 
za povečevanje humusa v tleh, nadgradil obstoječe 
prakse in uveljaviti nove ukrepe, v njem bo izdelana 
inovativna mednarodna baza podatkov o humusu v 
različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje 
inovativne postopke. 
 
Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s 
potencialno vezavo CO2. Na območju našega LAS bomo 
k sodelovanju povabili približno 15 kmetij, na katerih 
bomo vzorčili in analizirali deleža humusa v tleh in nato 
na osnovi analize preračunali dejansko vezavo CO2. 
Vzpostavili in prilagodili bomo tudi aplikacijo, ki bo služila 
kot mednarodna baza podatkov vsebnosti humusa v tleh 
na različnih lokacijah. Ena izmed predvidenih aktivnosti 
je tudi posvet Akademija humus v Sloveniji, ki bo 
nadgrajena tudi z izobraževanji slovenskih udeležencev 
na dnevih humusa v Kaindorf v Avstriji. 
 
Na območju našega LAS bomo ob zgornjih, skupnih 
aktivnostih projekta, z investicijami poskrbeli še za 
prestrukturiranje predelave humusa, in sicer z 
dograditvijo merilnega sistem kompostarne Tuncovec 
ter čipiranjem odlaganja komunalnih odpadkov. Oboje 
bo izvedel OKP Rogaška Slatina. 
Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in 
Kozjansko je 82.562,27 evrov, od tega smo pridobili 
61.594,12 evrov nepovratnih CLLD sredstev.  
 

Razvojna agencija Sotla je kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko konec meseca februarja na 5. javni 
razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine ki ga je razpisalo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oddala šest projektnih predlogov. Vsebine prijavljenih 
projektov so se nanašale na  področje turizma, kmetijstva in gastronomije, ohranjanja zavarovanih območij 
narave ter spodbujanja razvoja rokodelstva. Sredi tedna smo prejeli odobritev treh oddanih projektov, ki bodo 
zagotovo pomenili zanimive in dodatne vsebine za območje Obsotelja in Kozjanskega. 

 

/ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano V A B I na Dneve odprtih 
vrat slovenskih kmetij in podeželskih 

projektov med 1. in 7. 8. 2020  

KLIK / 
 

ZA NEPOVRATNA SREDSTVA SE BO  
POTEGOVALO 12 PROJEKTOV 

- 3. JP EKSRP LAS Obsotelje in Kozjansko -  

LAS Obsotelje in Kozjansko je sredi junija pričel s postopkom pregleda in 

ocenjevanja prejetih projektnih vlog v okviru 3. JP EKSRP. Zaradi ukrepov proti 

širjenju COVID-19 se je celotni postopek zamaknil. 

Vodilni partner LAS (Razvojna agencija Sotla) je do izteka roka prejel 12 vlog, ki 

jih je sredi junija odprla Ocenjevalna komisija in preverila njihovo administrativno 

ustreznost. Po pregledu vlog je Ocenjevalna komisija ugotovila, da je v skladu z 

ugotovljenimi pomanjkljivostmi, potrebno vse prijavitelje pozvati na dopolnitev 

vlog. Sledi pregled dopolnitev ter nadaljnji postopek ocenjevanja. 

Organ upravljanja LAS bo izbrane projekte potrdil predvidoma v sredini avgusta. 

Zanje je na voljo 607.280,16 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter proračuna Republike Slovenije. 

Rezultati izbranih projektov bodo prispevali k uresničevanju ciljev zastavljenih v 

strategiji razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko. 

  

 

 

 

20 milijonov evrov za naložbe v predelavo ali 
trženje kmetijskih proizvodov 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 6. 
javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, 

trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 v višini 
20 milijonov evrov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem 
vložijo od 17. avgusta do vključno 26. oktobra 2020 do 24. ure. 

 
 Od skupno 20 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo: 

 7 milijonov evrov namenjenih za nosilce kmetij ali nosilce 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter 

 13 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike 
posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B). 

Več informacij TUKAJ.  
 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1206-2-7-2020-ministrstvo-vabi-kmetije-k-sodelovanju-na-dnevih-odprtih-vrat-slovenskih-kmetij-in-podezelskih-projektov
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1225-24-7-2020-20-milijonov-evrov-za-nalozbe-v-predelavo-ali-trzenje-kmetijskih-proizvodov

