
 

 

 
  

NOVIČKE 

November 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 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 

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. 
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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 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  

 
Javna razprava izhodišč v okviru Strateškega načrta Skupne 

kmetijske politike 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 
petek, 30. oktobra 2020, v Uradnem listu, številka 

157/2020, objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

(CLLD), v programskem obdobju 2014–2020. 
 

S spremembo uredbe se dodaja možnost predplačil pri 
naložbah za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Predplačila bo 
možno izplačati na podlagi pridobljene bančne garancije. 
Predplačilo je možno napovedati tudi za že oddane vloge, za 
katere še ni izdana odločba, in sicer v 14 dneh po objavi 
novele. 
 
Prehaja se na elektronsko vlaganje dokumentov, in sicer to 
velja za: vlaganje sprememb strategij lokalnega razvoja, letne 
načrte aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in 
animacijo« in letna poročila lokalnih akcijskih skupin (LAS) za 
vse sklade. 
 
Sprememba uredbe nadalje določa pomemben rok, in sicer je 
zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije 30. junij 
2022, kar velja za vse v CLLD vključene sklade. 
 
 Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v programskem 
obdobju 2014–2020, na voljo ob tem KLIK-u.  
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v programskem 
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, 157/2020) 

Nova določila Uredbe o izvajanju 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 

še dodatno izboljšujejo izvajanje ukrepa 
LEADER / CLLD 

Z 11. 11. 2020 je odprta javna razprava, ki jo je pripravilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru 
Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP) z namenom 
spodbuditi širšo zainteresirano javnost k skupnemu pregledu 
pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu.  
 
Gradivo, ki je na voljo za ogled.   
 
Področje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je zajeto v 
Specifičnem cilju 8 "Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne 
vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno 
z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom". 
Namen javne razprave je pridobiti informacije, ki bodo usmerjale 
nadaljnje delo na Strateškem načrtu SKP, predvsem preko 
prioritizacije potreb in predlogov ukrepov oziroma intervencij, ki te 
potrebe naslavljajo.  
 
Vabljeni k sodelovanju in izpolnjevanju ankete, ki je dosegljiva do 
2. 12. 2020.  

V času, ko se Slovenija ponovno sooča z epidemijo covid-19, je še posebej pomembna lokalna samooskrba ter 
kratke dobavne verige oskrbe s hrano. Veliko vlogo pri povezovanju in poznavanju lokalnih razvojnih potreb ima 37 

lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki pokrivajo območje celotne Slovenije in s svojo tripartitno sestavo združujejo 
različne partnerje na terenu. 

 
Tako so nekateri LAS-i že v prvem valu epidemije covid-19 združevali lokalne pridelovalce hrane in ponudnike drugih storitev, jih 
objavljali na svojih spletnih straneh ter na portalu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Naša super hrana. 

Krepitev kratkih dobavnih verig in samooskrbe s hrano se preko Programa razvoja podeželja 2014–2020 podpira v okviru projektov 
ukrepa Sodelovanje in ukrepa LEADER, ki je del skupnega pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD. V okviru pristopa »od 
spodaj navzgor«, sofinanciranega iz treh evropskih skladov (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo 
in ribištvo, Evropski sklad za regionalni razvoj), se izvajajo raznovrstni projekti, ki združujejo in povezujejo različne sektorje in deležnike 
na lokalnem območju. 

Strategije lokalnega razvoja, ki so potrjene za posamezno območje LAS, pogosto spodbujajo razvoj kratkih dobavnih verig, trženje 
lokalno pridelanih proizvodov, ki povezujejo lokalno kulinariko, vino, tradicijo čebelarstva ter druge tradicionalne lokalne proizvode. 

LEADER/CLLD projekti so zelo interdisciplinarni, kompleksni z multiplikacijskimi učinki in se vsebinsko zelo prepletajo, zato je strogo 
vsebinsko ločitev zelo težko določiti. Kljub temu vsebinska analiza doslej potrjenih projektov (preko 500) iz ukrepa LEADER, kaže 12-
odstotni delež projektov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. 

Projekti s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane zajemajo zelo širok spekter: predvsem v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
se podpirajo programi, storitve in produkti za povečanje lokalne samooskrbe ter kratkih dobavnih verig, vzpostavitev blagovnih znamk 
in trženje različnih proizvodov: lokalne hrane, sadjarstva, vina, mesa, zelenjave, senenega mleka ipd.  Projekti s tega področja pogosto 
izobražujejo o pomenu ohranjanja kmetijskih površin, v ta sklop projektov so umeščeni tudi pilotni projekti s prikazom ohranjanja 
starih kultur, avtohtonih pasem, zeliščarstva, hortikulture ter projekti povezani s čebelarstvom in pomenom ohranjanja gozdov. 

Sodelovanje lokalnih akcijskih skupin 

Veliko dodano vrednost pri ozaveščanju o prehranski samooskrbi, skupnemu nastopu ponudnikov na trgu in prenosu znanja o lokalno 
pridelani hrani imajo tudi izvedeni projekti sodelovanja med različnimi LAS-i, sofinancirani v okviru ukrepa LEADER, podukrepa Priprava 
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Projekti sodelovanja imajo še posebej pomembno vlogo, saj povezujejo 
ne le lokalno območje, temveč tudi širša območja, ki niso vedno prostorsko povezana, neredko pa gre tudi za povezovanje z območji 
iz tujih držav. Spodbujanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov je le eno izmed področij, ki jih podukrep podpira. Eden takih 
projektov, kjer je sodeloval tudi LAS Obsotelje in Kozjansko je bil »Jem drugače - jem domače!«:  

 Projekt je bil osredotočen na povečanje prehranske samooskrbe, izvajalo ga je 5 LAS-ov na območju Podravja ter Obsotelja 
in Kozjanskega (LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, LAS Obsotelje in Kozjansko in TOTI LAS), kjer so 
bili izvedeni izobraževalni moduli na temo trženja, promocije in prodaje pridelkov in skupnega vstopa na trg za lokalne 
pridelovalce (10 vključenih). Oblikovana sta bila skupna celostna grafična podoba in e-katalog ponudnikov. Projekt je bil 
dobro sprejet med otroki vrtcev in osnovnih šol. Otroci so se skozi praktične prikaze priprave hrane učili o pomenu lokalne 
pridelane hrane. Projekt je bil kot primer dobre prakse predstavljen tudi na dogodku Evropske mreže za razvoj podeželja v 
Bruslju. 

 
Vabljeni k branju celotnega članka.  

Pomen in krepitev samooskrbe ter kratkih dobavnih verig na 
podeželju preko pristopa LEADER / lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost 

Vzpostavljena prostodostopna 

popravljalnica – Pametne vasi za 

jutri 
 

Imate doma star kos pohištva, ki ga nikakor ne želite 
zavreči? Spet vam manjka en majhen rezervni del za 
"mikser", pa izvijača in klešč tudi nimate ... 

Vse te težave smo želeli rešiti z vzpostavitvijo prosto dostopne 

popravljalnice, ki smo jo uredili v Center Ponovne 

Uporabe (CPU) Rogaška Slatina, opremo zanjo pa je 

nabavila Občina Rogaška Slatina. 

Želimo, da prebivalci Obsotelje & Kozjansko CPU spoznajo 

kot točko, kjer staro ni nujno zavreči, ampak se lahko tudi 

popravi, naredi celo nov izdelek iz lesa, ki vam že tako dolgo 

leži nekje v kotu. 

Aktivnost je del projekta Pametne Vasi Za Jutri, v katerem na 

območju LAS Obsotelje in Kozjansko ob LAS, Občini Rogaška 

Slatina in CPU, sodelujejo tudi Razvojna agencija 

Sotla in Ljudska univerza Rogaška Slatina. 

Projekt je bil odobren na podukrepu 19.3: Priprava in izvajanje 

dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in je 

sofinanciran s sredstvi CLLD, sklad EKSRP. 

Poglejte si VIDEO in obiščite urejeno popravljalnico v Centru 

ponovne uporabe v Rogaški Slatini. 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2711?sop=2020-01-2711
http://program-podezelja.si/sl/skupna-kmetijska-politika-po-2020/javna-razprava?fbclid=IwAR1cer3BsH6_GwQ_HI1znh8njejHDq-ghN_ebPt4igRQwdjeQ0UVDObtgPo
https://mkgp.1ka.si/a/125954
https://www.nasasuperhrana.si/
http://program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader
http://program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1276-5-11-2020-pomen-in-krepitev-samooskrbe-ter-kratkih-dobavnih-verig-na-podezelju-preko-pristopa-leader-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost
https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHUNzQG_IK9shZUkvwVtveR14hYx_h2hVuf0rbhYQD36eaA8_1ryyba58YidXMAAXb9xTs4mnUs5yTvcNEqcNglQInp_1C-plsw8Z-KnWnaUdCiEwyIxoYcjzg-8adT71czMAm45-Nld9T-BpcjzF7w34nCqZ-lgXQPUE4IqadYOfe6sXrVKSbnHXfCS2Jy1vKVjkrZHaf-t9aqOdQ7vw9Cet2s7YYRx9__1aK_bK-L1tf0l79EuUfcG6nL0PreNILBrtW0Dux_SOAjOdn5jud-XUE_y2d4UJ0rXhoWjHs4HeExMX4f39fPk1opm3CVLtH4FXvn5Pt9Bvi-a8XOYaS-5KJwe1dJx_Gcxw_lUemvkyWJQs7Lrc-Jl1LciZ4lTXRS_FJ0efhQAwv1p6AatcIIAiStuXbocHM22Rz84rx0w3x1Y2iVk-SVJT1F836Uyl9lyNwyPTfuagfTYh7NG5lq7AzV0KQp35JAjEhwytVH5JRBmHihcaoaACldov36g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHUNzQG_IK9shZUkvwVtveR14hYx_h2hVuf0rbhYQD36eaA8_1ryyba58YidXMAAXb9xTs4mnUs5yTvcNEqcNglQInp_1C-plsw8Z-KnWnaUdCiEwyIxoYcjzg-8adT71czMAm45-Nld9T-BpcjzF7w34nCqZ-lgXQPUE4IqadYOfe6sXrVKSbnHXfCS2Jy1vKVjkrZHaf-t9aqOdQ7vw9Cet2s7YYRx9__1aK_bK-L1tf0l79EuUfcG6nL0PreNILBrtW0Dux_SOAjOdn5jud-XUE_y2d4UJ0rXhoWjHs4HeExMX4f39fPk1opm3CVLtH4FXvn5Pt9Bvi-a8XOYaS-5KJwe1dJx_Gcxw_lUemvkyWJQs7Lrc-Jl1LciZ4lTXRS_FJ0efhQAwv1p6AatcIIAiStuXbocHM22Rz84rx0w3x1Y2iVk-SVJT1F836Uyl9lyNwyPTfuagfTYh7NG5lq7AzV0KQp35JAjEhwytVH5JRBmHihcaoaACldov36g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/ObcinaRogaska/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHUNzQG_IK9shZUkvwVtveR14hYx_h2hVuf0rbhYQD36eaA8_1ryyba58YidXMAAXb9xTs4mnUs5yTvcNEqcNglQInp_1C-plsw8Z-KnWnaUdCiEwyIxoYcjzg-8adT71czMAm45-Nld9T-BpcjzF7w34nCqZ-lgXQPUE4IqadYOfe6sXrVKSbnHXfCS2Jy1vKVjkrZHaf-t9aqOdQ7vw9Cet2s7YYRx9__1aK_bK-L1tf0l79EuUfcG6nL0PreNILBrtW0Dux_SOAjOdn5jud-XUE_y2d4UJ0rXhoWjHs4HeExMX4f39fPk1opm3CVLtH4FXvn5Pt9Bvi-a8XOYaS-5KJwe1dJx_Gcxw_lUemvkyWJQs7Lrc-Jl1LciZ4lTXRS_FJ0efhQAwv1p6AatcIIAiStuXbocHM22Rz84rx0w3x1Y2iVk-SVJT1F836Uyl9lyNwyPTfuagfTYh7NG5lq7AzV0KQp35JAjEhwytVH5JRBmHihcaoaACldov36g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/visitok.eu/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHUNzQG_IK9shZUkvwVtveR14hYx_h2hVuf0rbhYQD36eaA8_1ryyba58YidXMAAXb9xTs4mnUs5yTvcNEqcNglQInp_1C-plsw8Z-KnWnaUdCiEwyIxoYcjzg-8adT71czMAm45-Nld9T-BpcjzF7w34nCqZ-lgXQPUE4IqadYOfe6sXrVKSbnHXfCS2Jy1vKVjkrZHaf-t9aqOdQ7vw9Cet2s7YYRx9__1aK_bK-L1tf0l79EuUfcG6nL0PreNILBrtW0Dux_SOAjOdn5jud-XUE_y2d4UJ0rXhoWjHs4HeExMX4f39fPk1opm3CVLtH4FXvn5Pt9Bvi-a8XOYaS-5KJwe1dJx_Gcxw_lUemvkyWJQs7Lrc-Jl1LciZ4lTXRS_FJ0efhQAwv1p6AatcIIAiStuXbocHM22Rz84rx0w3x1Y2iVk-SVJT1F836Uyl9lyNwyPTfuagfTYh7NG5lq7AzV0KQp35JAjEhwytVH5JRBmHihcaoaACldov36g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/pametnevasi/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHUNzQG_IK9shZUkvwVtveR14hYx_h2hVuf0rbhYQD36eaA8_1ryyba58YidXMAAXb9xTs4mnUs5yTvcNEqcNglQInp_1C-plsw8Z-KnWnaUdCiEwyIxoYcjzg-8adT71czMAm45-Nld9T-BpcjzF7w34nCqZ-lgXQPUE4IqadYOfe6sXrVKSbnHXfCS2Jy1vKVjkrZHaf-t9aqOdQ7vw9Cet2s7YYRx9__1aK_bK-L1tf0l79EuUfcG6nL0PreNILBrtW0Dux_SOAjOdn5jud-XUE_y2d4UJ0rXhoWjHs4HeExMX4f39fPk1opm3CVLtH4FXvn5Pt9Bvi-a8XOYaS-5KJwe1dJx_Gcxw_lUemvkyWJQs7Lrc-Jl1LciZ4lTXRS_FJ0efhQAwv1p6AatcIIAiStuXbocHM22Rz84rx0w3x1Y2iVk-SVJT1F836Uyl9lyNwyPTfuagfTYh7NG5lq7AzV0KQp35JAjEhwytVH5JRBmHihcaoaACldov36g&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/lasoink/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHUNzQG_IK9shZUkvwVtveR14hYx_h2hVuf0rbhYQD36eaA8_1ryyba58YidXMAAXb9xTs4mnUs5yTvcNEqcNglQInp_1C-plsw8Z-KnWnaUdCiEwyIxoYcjzg-8adT71czMAm45-Nld9T-BpcjzF7w34nCqZ-lgXQPUE4IqadYOfe6sXrVKSbnHXfCS2Jy1vKVjkrZHaf-t9aqOdQ7vw9Cet2s7YYRx9__1aK_bK-L1tf0l79EuUfcG6nL0PreNILBrtW0Dux_SOAjOdn5jud-XUE_y2d4UJ0rXhoWjHs4HeExMX4f39fPk1opm3CVLtH4FXvn5Pt9Bvi-a8XOYaS-5KJwe1dJx_Gcxw_lUemvkyWJQs7Lrc-Jl1LciZ4lTXRS_FJ0efhQAwv1p6AatcIIAiStuXbocHM22Rz84rx0w3x1Y2iVk-SVJT1F836Uyl9lyNwyPTfuagfTYh7NG5lq7AzV0KQp35JAjEhwytVH5JRBmHihcaoaACldov36g&__tn__=KH-R
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