
 

 

 
  

NOVIČKE 

Februar 2021 

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. 

IS043 
 
 

    
 

 

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  

IZBRANA NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA LETA 2021 

Inštitut za nutricionistiko je danes razglasil najbolj inovativna 
živila leta 2021. Gre za živila, proizvedena v Sloveniji in 

uvedena na tržišče v zadnjem letu. Osnovna cilja projekta sta 
ozaveščati potrošnike, da bi lažje prepoznali nova oz. 

izboljšana živila in spodbujati gospodarstvo pri razvoju živil, 
predvsem takšnih z ugodnejšo hranilno sestavo. Projekt 

podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
 

Pridelava in predelava živil v Sloveniji predstavljata pomembni 
gospodarski panogi, v ospredje pa prihajajo tudi želje 
potrošnika, da bi kupoval slovenska živila. Minister za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek ob 
razglasitvi letošnjih nagrajencev: »Razvoj inovativnih, zdravju 

koristnih živil je koristen za celotno agroživilsko verigo. Spodbuja 
tako pridelavo kot predelavo lokalne hrane, proizvajalcem 

omogoča trženje tovrstnih živil, potrošniku pa omogoča 
raznoliko ponudbo in izbiro. Vse to je koristno tako za razvoj 

podeželja, razvoj podjetij kot tudi za zdravje potrošnikov in naše 
okolje . Epidemiološka situacija nas je soočila z novimi izzivi in 

ponosen sem na celoten sektor pridelave in predelave hrane, saj 
potrošnikom ves čas zagotavljamo nemoteno oskrbo z živili. 

Veseli me tudi, da so v tem času potrošniki spoznali 
pomembnost lastne pridelave in predelave hrane.  

LAS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027 

V petek, 29. 1. 2021, smo se udeležili prvega spletnega sestanka Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027 na temo Pripravljalna podpora in tranzicijsko obdobje za sklad EKSRP ter Pogoji za 
oblikovanje LAS. Namen tega in vseh nadaljnjih srečanj je skupna priprava ustreznih podlag za zagotovitev čimprejšnjega začetka in učinkovitega izvajanja CLLD v novem programskem obdobju.  
 
Srečanja so se udeležili predstavniki vseh 37 LAS-ov, saj sta bili ključni temi srečanja pripravljalna podpora in pogoji za oblikovanje LAS v programskem obdobju 2021-2027. Predlagane predloge 
omenjenih tematik je MDS CLLD 2021-2027 pripravila na osnovi predlogov terena, ki so bili podani na različnih delavnicah organov upravljanja z LAS-i, od leta 2018 naprej, ter na podlagi predlogov, ki 
so jih LAS-i že predhodno poslali po elektronski pošti. 
 
Vodja MDS CLLD 2021-2027 je podala informacijo, da bo pripravljalna podpora predvidoma za vse LAS-e, na osnovi Uredbe 2020/2220/EU, ki podaljšuje programsko obdobje EKSRP za 2 leti, izplačana 
iz EKSRP sredstev. Predstavljena sta bila način izračuna višine ter način deljenega plačila pripravljalne podpore. 
 
V nadaljevanju se je razprava dotaknila spremenjenih pogojev območja LAS: dvig minimalnega števila prebivalcev iz 10.000 na 15.000 ter minimalni obseg 3 sosednjih občin. V primeru upoštevanja kot 
samostojnih pogojev, bi prvi vplival na en obstoječi LAS, medtem ko drugi na dva obstoječa LAS-a. Izpostavilo se je tudi vprašanje načina razmejitve LAS med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, saj 
se območje 3 LAS-ov ne sklada s to razmejitvijo. 
 
V prvi polovici leta 2021 sta predvideni še vsaj dve srečanji MDS CLLD 2021-2027 z vsemi LAS-i. Srečanje v marcu bo fokusirano na možne poenostavljene oblike stroškov pri izvajanju pristopa CLLD 
(poenostavljenje oblike stroškov pri izvajanju projektov ter poenostavljenje oblike stroškov za vodenje in animacijo). Na tretjem srečanju, ki je predvideno v aprilu, bo govora o poenostavitvah strategije 
lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027. 
 

Gradivo srečanja je na voljo TUKAJ. 

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za 
leto 2021 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni 
terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 
28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. V okviru 
izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 
2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, 
kar znaša 775,1 milijona evrov. Do konca leta 2020 je bilo objavljenih že 

77 javnih razpisov v skupni višini 545 milijonov evrov. 
 

Več informacij TUKAJ.  

To se odraža v nakupnih navadah potrošnikov, poseganju po 
lokalni hrani, pa tudi po raznoliki in večji ponudbi lokalnih 
ponudnikov ter njihovih inovativnih prodajnih pristopih.« 

  
Več o projektu in izdelkih TUKAJ.  

 

VKLJUČITEV V ZELENO SHEMO 2021 
Slovenska turistična organizacija z 28. januarjem 2021 
objavlja nov poziv za destinacije, ponudnike in parke za 
pridobitev znaka Slovenia Green. 
 

Dokumentacija javnega razpisa dostopna ob KLIK-u.   
 
Naj vas vodi zelena misel – postanite nosilec znaka Slovenia 

Green. 

Avtor grafike: MKGP 

Avtor grafike: STO 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1314-srecanje-medresorske-delovne-skupine-clld
https://www.gov.si/novice/2021-02-10-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/novice/2021-02-17-izbrana-najbolj-inovativna-zivila-leta-2021/
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/poziv2021

