
 

 

 
  

NOVIČKE 

Oktober 2020 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

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 

MREŽENJE  

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

” 

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 

dogovoru, 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 

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

ZADNJI PETEK V MESECU -  
  
NOVE ZGODBE, NOVE 
INFORMACIJE 
 

NASLEDNJA IZDAJA 

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo. 

lobortis. 

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  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.”  

IS039 
 
 

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  

»KONTROLNA TOČKA MKGP« 

 JAVNO POSVETOVANJE EVROPSKE 
KOMISIJE O DOLGOROČNI VIZIJI ZA 

PODEŽELSKA OBMOČJA 6. oktobra 2020 smo na območju Obsotelje in Kozjansko gostili predstavnice 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oddelek CLLD Slovenija. 
Po uvodnem pregledu delovanja našega LAS in dela vodilnega partnerja LAS 
(Razvojna agencija Sotla), smo si skupaj ogledali naložbe, ki smo jih na območju 
Obsotelje in Kozjansko uredili s sofinanciranjem s sredstvi CLLD. 
Veseli smo, da je naš LAS v vrhu uspešnosti izvajanja in črpanja s sredstvi CLLD, 
in da se lahko na našem območju resnično pohvalimo s prepoznavnostjo 
pristopa CLLD in izvedenimi projekti. Programskega obdobja še ni konec, saj se 
nam kmalu obetajo še dodatne, nove vsebine zadnje javnega poziva sklada 
EKSRP. 

Novi pristopniki in pristopnice v kmetijstvo vabljeni k prijavi na 
razpis za »Nagrado NEWBIE 2020« za najbolj uspešnega in 
inovativnega novega pristopnika ali pristopnico na kmetiji v 
Sloveniji. 
 
“Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in inovativnim novim 
pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih evropskih 
državah, partnericah projekta NEWBIE. Namen nagrade je 
prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in 
navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. 
Nagrajenci bodo imeli možnost dodatnega usposabljanja, snemanja 
predstavitvenega videa in/ali udeležbe na mednarodni konferenci 
NEWBIE (v letu 2021), kjer se bodo lahko srečali z drugimi 
inovativnimi novimi pristopniki v kmetijstvo iz vse Evrope. 
 
Prijavitelji morajo ob upoštevanju vstopnega kriterija (tj. aktivno 
delo na kmetiji od dveh do desetih let) na kratko predstaviti vstopni 
in poslovni model kmetije. Pred prijavo se mora vsak najprej 
registrirati v Mrežo NEWBIE (na spletni strani projekta). NEWBIE bi 
radi zasnovali veliko Mrežo NEWBIE, ki bo povezovala nove 
pristopnike (novince, naslednike) v kmetijstvu in strokovnjake iz vse 
Evrope. Če ste novi pristopnik s kmetijo ali če se ukvarjate s tem 
področjem – z vidika svetovanja, bančništva, izobraževanja, 
trgovine, politik ipd. – Vas vabimo, da se registrirate na naši spletni 
strani. 
 
TUKAJ je dostopna e-Prijava na razpis, ki je osnova za vrednotenje 
prijavljenih inovativnih kmetij. Razpis za tretjo nagrado NEWBIE 
2020 je odprt do 1. 12. 2020. 
 
 

RAZPIS ZA NAGRADO NEWBIE 2020 

LAS OBSOTELJE IN KOZJASNKO GOSTIL 
PREDSTAVNICE MKGP 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi k vključitvi in k 
podaji vaših mnenj v javni razpravi Evropske komisije o Dolgoročni viziji 
za podeželska področja, ki bo odprto do 30. 11. 2020. Namen je oceniti 
dojemanje in mnenja o tem, kako je danes živeti na podeželskih 
območjih in kako bi se morala podeželska območja spremeniti do leta 
2040. Rezultati tega vprašalnika bodo uporabljeni pri pripravi sporočila 
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, ki bo sprejeto in objavljeno 
leta 2021. 
 
V okviru razprave se želi osvetliti izzive kot so demografske spremembe, 
dostopnost in storitve na podeželju. Poudarek je tudi na iskanju 
inovativnih, vključujočih in trajnostnih rešitev v luči podnebnih 
sprememb in digitalizacije. Vabljeni ste tudi k izpolnitvi dodatnih vprašanj 
o izvajanju skupne kmetijske politike. 
 
Organizacije in posamezniki ste vabljeni k izpolnitvi vprašalnika. Rok za 
oddajo je do 30. novembra 2020. Vprašalnik je na voljo tudi v slovenščini. 
 
Povezava do vprašalnika 

 

 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 10. 
2020 vzpostavilo kontaktno točko – klicni center 040 390 016 in poštni 
predal cz.mkgp@gov.si. 
 
Zaradi nujnih ukrepov države vezanih na zajezitev okužb s covid-19 
pričakujejo povečano število vprašanj posameznikov in podjetij vezanih 
na vsebinska področja, ki sodijo pod MKGP. V ta namen vzpostavljajo 
kontaktno točko – dežurno telefonsko številko ter elektronski naslov, 
preko katerih bodo sodelavci MKGP poskušali pomagati s pojasnili 
posameznim ljudem in podjetjem s področja resorja ministrstva. 
 
Klicni center je vzpostavljen na telefonski številki 040 390 016, med 8. 
in 16. uro. Vprašanja pa je mogoče poslati tudi na elektronski naslov: 
cz.mkgp@gov.si. 

 

https://geo.ff.uni-lj.si/obvestila/razpis-za-nagrado-newbie-2020?fbclid=IwAR1ei_iCsmUejHAwh0X1qLFpR9Fhz43_lzoQLneVEOXqUbba8P640_moE5k
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=sl

