
 

 

 
  

NOVIČKE 

April 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, las.ok@rasotla.si 

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. 

IS045 
 
 

    
 

 

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  

 

  

POVEZOVANJE ŠTIRIH SLOVENSKIH ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE 

Podnebne spremembe ogrožajo tretjino območij svetovne naravne dediščine. 

Skupne potrebe na področju varstva narave, ohranitve izjemnih naravnih in 

kulturnih vrednot, avtohtonih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, 

naravnih ekosistemov ter težnja po ohranitvi kulturne krajine, so  v skupni 

projekt povezale štiri slovenska zavarovana območja narave. Projekt »Centri 

interpretacije zavarovanih območij« prinaša tako novosti na področju 

interpretacije dediščine kot tudi nova investicijska vlaganja na območju 

posameznega vključenega območja. 

Inovativen okoljsko-turistični projekt je nastal v koordinaciji LAS Obsotelje in 

Kozjansko, ki je skupaj s še tremi LAS: LAS Posavje, LAS s Ciljem in LAS Pri dobrih 

ljudeh 2020, pripravila projektni predlog, ki povezuje štiri zavarovana območja 

narave iz Slovenije, na vsako posamezno območje pa prinaša zanimive vsebine. 

Ideja je bila odobrena na 5. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«. MKGP je na 

navedenem razpisu odobril devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 

3.019.506,52 EUR. Partnerji projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij« 

so skupaj zaprosili za 390.178,46 EUR, sofinancerski deleži pa so v bolj ali manj 

enakovrednem deležu razdeljeni med vključene LAS-e. 

Nadgradnja že zaključenega projekta 

Projekt za območje LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS Posavje sicer predstavlja 

nadgradnjo v letu 2020 zaključenega projekta sodelovanja »Približajmo Unescova 

biosferna območja prebivalcem«, ki je izpostavil potrebo po nadaljnjem 

ozaveščanju o pomenu varovanja narave, infrastrukturnih ureditvah in boljšem 

izkoristku edinstvenega potenciala, ki ga imajo zavarovana območja narave, 

posebej dve vključeni Unescovi biosferni območji. V novi operaciji na podlagi 

dragocenih izkušenj tako povezujemo dve MAB območji (Kozjansko in Obsotelje 

ter Mura) in dve zavarovani območji narave: Krajinski park Zgornja Idrijca in 

Planinsko polje. Tako biosferno območje kot tudi zavarovano območje narave je 

za lokalne skupnosti in državo posebna ter prepoznavna blagovna znamka. Ne 

prinaša novih obvez, ponuja pa sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj, 

vpis na seznam MAB območij celo prepoznavnost na svetovni ravni. Namen 

projekta je vzpostavitev mreže centrov interpretacije naravne dediščine, kjer bi 

na sodoben način pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja narave in 

kulture zavarovanih območij. 

Dodatna intepretacijska infrastruktura 

Projekt, katerega rdeča nit je povezovanje zavarovanih območij narave ter 

ozaveščeno izkoriščanje potencialov narave dediščine za trajnostni razvoj in 

krepitev perspektivne turistične dejavnosti, se je začel izvajati v začetku leta 2021. 

Izvedba bo trajala dve leti in bo predvidoma zaključena konca leta 2022. Partnerji 

projekta bodo skupaj in vsak na svojem območju skrbeli za ozaveščanje o pomenu 

varovanja okolja in narave, izdelali bodo načrt interpretacije zavarovane narave z 

itinerarji za različne ciljne skupine in z investicijami uredili t. i. interpretacijske 

točke zavarovanih območij. Interpretacijska infrastruktura bo imela 

izobraževalno, doživljajsko in turistično funkcijo. 

Vsi vključeni partnerji (upravljavci zavarovanih območij in ključni deležniki) se 

zavedajo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne 

dediščine in kulturne krajine, zato so prepričani, da bodo lahko z izvajanjem 

projekta zagotovili izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih znanj ter njihovo 

implementacijo na območju posameznega vključenega LAS. 

 

 Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pa močno primanjkuje namestitvenih 

kapacitet, zato bodo urejeni prostori s skupnimi ležišči, ki bodo namenjeni 

izvedbi naravoslovnih akademij, večdnevnih taborov in naravoslovnih dni, velik 

doprinos za naše območje. 

LAS S CILJEM 

Na območju LAS s CILjem so skupaj z Občino Logatec in Občino Idrija prijavili 

projekt z namenom, da ohranijo naravno dediščino Planinskega polja in 

Krajinskega parka Zgornja Idrijca ter jo obenem predstavijo in približajo vsem 

zainteresiranim. 

Ključne aktivnosti projekta na območju so ureditev in obogatitev opreme v 

krajinskem parku Zgornja Idrijca (ekološka stranišča, solarne klopi, didaktična 

igrala, stojnice,..) in priprava interpretacijskih video vsebin za predstavitev 

Planinskega polja. Načrtujejo tudi skupni načrt interpretacije narave, dve leti 

aktivnega dogajanja v Beli, izmenjavo izkušenj preko kulinaričnih delavnic in 

sodelovanja z ostalimi ponudniki  na prireditvi Kmečka tržnica.  

 

Podrobnejši opis aktivnosti znotraj posameznega LAS najdete spodaj: 

LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO 

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko v projektu sodelujejo še Razvojna 

agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje. Razširjena projektna skupina je 

zasnovala projektne aktivnosti tako, da ob povezovanju območij in ustvarjanju 

novih produktov, ki bodo temeljili na interpretaciji in zgodbarjenju, doda tudi 

infrastrukturno ureditev. V projektu je tako predvidena ureditev na območju 

gradu Podsreda, in sicer ureditev zgornjega gospodarskega poslopja, kjer bo ob 

sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, urejena tudi info točka o 

glavnih značilnostih zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega 

območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve je predvidena tudi ureditev 

trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov z 

območja Obsotelja in Kozjanskega. 

Realizacija projekta na območje zagotovo prinaša zanimive naravovarstvene in 

turistične vsebine, prav tako pa v partnerstvu že razmišljajo o nadgradnji vsebin. 

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 141.810,73 

evrov, od tega 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

LAS POSAVJE 

Posavju bo projekt prinesel pomembno pridobitev, in sicer urejene namestitvene 

kapacitete v Tončkovem domu na Lisci. Na 948m visoki Lisci, ki se ponaša z 

dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo, bo v etaži objekta, ki je v 

lasti Občine Sevnica, poskrbljeno za popolno prenovo prostorov; po zaključku 

investicijsko-vzdrževalnih del pa bo iz naslova projekta v objektu na voljo 10 

novih sob – šest s celostnimi in štiri z dostopom do skupnih sanitarij. Partnerji 

(LAS Posavje, RRA Posavje, Občina Sevnica in JZ Kozjanski park)radi poudarijo,, 

da skozi projekt na območju Lisce na ozaveščen način izkoriščajo edinstven 

naravni potencial regije, saj je Lisca naravna vrednota državnega pomena in 

hkrati del Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. 

S premišljeno izvedbo investicije in ostalih aktivnosti, bodo naravo najprej 

varovali sami hkrati pa zavedanje o pomenu varovanja okolja krepili tudi pri 

prebivalcih – še posebno mladih, šolskih otrocih, katerim je ureditev 

namestitvenih kapacitet in vzpostavitev interpretacijske točke zavarovane 

narave tudi prednostno namenjena. V prenovljenem objektu bodo kot aktivnost 

projekta izvedeni naravoslovni dnevi za učence nekaterih posavskih osnovnih šol, 

z ureditvijo sob v Tončkovem domu pa se na splošno povečuje dostopnost 

izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin tudi za vse ostale prebivalce in 

obiskovalce območja. 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 

V projektu sta se povezala partnerja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in Občina Velika 

Polana, ki želita ohraniti naravno dediščino Biosfernega območja Mura, ga 

promovirati in predstaviti širši javnosti. BO Mura je bilo razglašeno šele leta 2018, 

zato so videli dobro priložnost v projektu sodelovanja, kjer so se povezali z BO 

Kozjansko in Obsotelje ter z drugimi zavarovanimi območji narave, saj lahko na 

ta način prenesejo dobre prakse v lokalno okolje. Kot omenjeno je BO Mura še v 

povojih, zato bo Občina Velika Polana, ki je bila ena izmed glavnih akterjev pri 

razglasitvi BO, uredila interpretacijski center kot vstopno točko v BO, kjer bodo 

obiskovalci lahko dobili informacije, dodatne napotke in podobno.  

 
 

 

 

 LEADER je pristop od spodaj navzgor, ki že 30 let povezuje kmete, 

podjetništvo na podeželju, lokalne organizacije, javni sektor in 

posameznike iz različnih sektorjev. 

V Sloveniji se je pristop od spodaj navzgor prav tako pričel izvajati že 

leta 1991. V letih od 1991 do 1996  so se izvajali programi  celostnega  

razvoja  podeželja (CRPOV).  Njihov  glavni  namen  je  bil  razvoj  

podeželja,  ki  temelji  na  endogenih  razvojnih potencialih,   poudarja   

značilnosti   območja,   zagotavlja   nova   delovna   mesta   in   

poseljenost   ob upoštevanju  trajnostne  rabe  naravnih  virov  ter  

ohranjanju  naravne  in  kulturne  dediščine.  V  obdobju  1996–2006  

je  bilo  izdelanih  31  Razvojnih programov  podeželja,  ki  so skupaj  

pokrivali  172 slovenskih   občin.   Ministrstvo   je  sofinanciralo   

vzpostavljanje   partnerstev,   animacijo   lokalnega prebivalstva  in  

pripravo  lokalnih  razvojnih  strategij,  ki  pa  zaradi  pomanjkanja  

sredstev  za  izvedbene projekte v praksi v večini primerov niso nikoli 

v celoti zaživele. 

V programskem obdobju 2007-2013 se je pristop LEADER izvajal 

preko Programa razvoja podeželja 2007-2013, v okviru katerega je 

bilo izvedenih preko 1400 projektov v skupni višini 30,7 mio EUR. 

Ustanovljenih je bilo 33 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so pokrivale 

97 % slovenskega ozemlja. 

V programskem obdobju 2014-2020 se LEADER izvaja v okviru 

pristopa CLLD, kjer so LAS-om na volja sredstva iz treh različnih 

skladov, poleg Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP) še iz Evropskega sklada za ribištvo in pomorstvo (ESPR) in 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupno je bilo v tem 

programskem obdobju 37 potrjenim LAS-om, ki pokrivajo celotno 

slovensko ozemlje, odobrenih že preko 1000 projektov. 

Več v prispevku TUKAJ. 

 

Kmetje, gozdarji in ribiči, ne spreglejte številnih javnih 
razpisov, ki so namenjeni prav vam. Med drugim: 

 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, 

 Dela za odpravo škode in obnovo gozda, 

 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetja, 

 Inovacije v akvakulturi 
in številne druge. 
 
Povezava do razpisov in razpisne dokumentacije 
najdete v najnovejši številki Vizije kohezije.  

EU SKLADI – RAZPISI ZA KMETE, 
GOZDARJE, RIBIČE 

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno razpravo 

posredovalo osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027. 

Osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 dostopen TUKAJ. 

Pripombe na osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 lahko 

posredujete do 17. 5. 2021 na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si ali po pošti na naslov: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 

TRIDESET LET PRISTOPA LEADER V EU IN 

PRISTOPA OD SPODAJ NAVZGOR V 

SLOVENIJI 

 

 

 

 
V javni razpravi je osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega 

kmetijstva do leta 2027 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en#leader
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/vizijakohezija_marec2021.pdf
http://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1355-anek-javna-razprava
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/vizijakohezija_marec2021.pdf

