
 

 

 
  

NOVIČKE 

Maj 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 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

MREŽENJE  

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

ZADNJI PETEK V MESECU -  
  
NOVE ZGODBE, NOVE 
INFORMACIJE 
 

NASLEDNJA IZDAJA 

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

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.  

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo. 

lobortis. 

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 ,  las.ok@rasot la .s i  
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.”  
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http://www.las-ok.si/


 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

RA Sotla je tudi upravljalec oz. vodilni partner LAS Obsotelje in 

Kozjansko, ki se pripravlja tudi na novo programsko obdobje, vendar 

meni, da je v okviru LEADER premalo sredstev za tovrstne projekte. 

Minister, dr. Podgoršek, se je strinjal glede urejenih vasi, vaških jeder 
za kvaliteto življenja, tudi za mlade družine. Strinjal se je, da je 
potrebno v vasi pripeljat primerljive pogoje nekega normalnega 
življenja, zato potrebujemo razvito podeželje. Meni, da se v okviru 
LEADER kljub vsemu lahko tudi v prihodnje pokrivajo podobne 
investicije, kot so se v okviru preteklih ukrepov 323 in 322. Zavzema se 
okrepitev pomena LEADER projektov, za regijski pristop in regijske 
nosilce, tudi v okviru LAS-ov, da se išče rešitve, pobude območja, 
modele razvoja ter posamezne rešitve za razvoj lokalnega območja, 
tudi kmetijstva. Pozdravlja tovrstno pobudo in celovit pristop k razvoju 
območja, da se pomaga območju, kjer so največje potrebe. 

Alina Cunk Perkič je kot vodja Medresorske delovne skupine za 
pripravo CLLD po 2020, za štiri EU sklade, izpostavila, da med MKGP in 
SVRK že potekajo pogovori o razmejitvah posameznih področjih – 
komplementarnosti v okviru Partnerskega sporazuma, katera področja 
se bodo financirala v okviru posameznih skladov. Glede pobude, da se 
projekt izvede v 11 občinah, kar presega območje enega LAS, ukrep 
LEADER pride v poštev le primeru projekta sodelovanja LAS. Potrebe 
lokalnega območja morajo biti prepoznati v okviru strategije lokalnega 
razvoja. 

Veseli smo, da je naša pobuda naletela na odobravanje, verjamemo, 
da bomo lahko s skupnimi pristopi zagotovili dodatna sredstva in 
ohranjanje dediščine tudi v prihajajočem finančnem obdobju. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tudi 

letos pripravilo ozaveščevalno kampanjo o slovenski 

ekološki hrani. S kampanjo želi ministrstvo širši slovenski 

javnosti sporočiti, na kakšen način je pridelana in 

predelana ekološka hrana, njene prednosti, kaj potrošniku 

zagotavlja zeleni znak za ekološko živilo s pripisom 

»Kmetijstvo Slovenija«, pa tudi o koristnosti zauživanja teh 

živil, tako z vidika zdravja kot z vidika skrbi za okolje za 

naslednje generacije.  

Kampanja se osredotoča tako na potrošnike kot na 

slovenske ponudnike ekoloških izdelkov, pri čemer sta med 

potrošniki še posebej izpostavljeni skupini nosečnice in 

mlade mamice. V ospredju bo slovenski potrošnik, večje 

zavedanje o koristnosti ekoloških živil, še posebej 

slovenskih, ki prepotujejo bistveno krajšo pot do miz 

potrošnikov. Kampanja tudi nagovarja potrošnika ali 

preverja, če so živila označena z eko znakom ne le v 

trgovinah, ampak tudi pri kmetih; kaj jim ta znak sporoča in 

ali mu zaupajo. Informiranje bo potekalo tudi o metodah, 

postopkih in kontrolah za ekološko pridelavo in predelavo 

ter vplivih na okolje. 

KLJUČNA SPOROČILA – ZAKAJ EKOLOŠKO? 
 

 Ekološki izdelki so bolj zdravi in hranljivi, 

 Brez pesticidov, škropiv, gensko spremenjenih 
organizmov, 

 Skrb za okolje, 

 Podpora slovenskemu ekološkemu kmetu, 

 Ekološka hrana je označena z zelenim znakom za 
Ekološka živila, 

 Prehranska vrednost ekološke hrane, 

 Izrazit in pristen okus živil, 

 Tudi predelana ekološka živila so zdravju bolj 
prijazna, 

 Strog nadzor in popolna sledljivost, 

 Ekološko kmetijstvo je najbolj trajnostno naravnan 
kmetijski pridelovalni sistem.  

 
Več na KLIK-u.  

Letošnja kampanja poteka na televiziji, radiu, na spletu in v 

tiskanih medijih, in sicer od 15. maja do 30. junija 2021. 

 

 

POBUDA: VAŠKA IN TRŠKA JEDRA 

Ker na Razvojni agenciji Sotla ter LAS Obsotelje in Kozjansko želimo 

slediti pobudam lokalnega okolja, smo v sodelovanju z občinami, 

posebej z občino Rogatec, uspeli dogovoriti sestanek z ministrom za 

kmetijstvo dr. Jožetom Podgorškom in njegovimi strokovnimi 

sodelavci. Tema sestanka je bila pobuda za pripravo projektov na 

temo obnova/ohranitev trških in vaških jeder, v kateri je sodelovalo 

11 občin v Savinjski regiji. Spletni sestanek je bil izveden sredi aprila. 

Uvodoma je g. Martin Mikolič, župan občine Rogatec, v imenu 

pobudnikov predstavil idejo o projektu »Trška in vaška jedra«, kot 

predlog umestitve celovitih vsebin na področju ohranjanja kulturne 

dediščine, ki bi skrbele za obnovo in modernizacijo zaokroženih 

območjih kulturne dediščine, v okvir Strateškega načrta ali skozi razpise 

drugih ministrstev za prihodnje programsko obdobje. Omenil je 

možnost finančnih sredstev za razvoj infrastrukture na podeželju v 

programskem obdobju 2007-2013. Omenil je, da se na podeželju ne 

sme pozabiti tudi na nekmetijske vsebine na podeželju. 

Bojana Žaberl, RA Sotla, je povedala, da sta bila v preteklem 

programskem obdobju ukrepa 323 Ohranjanje in izboljšanje dediščine 

na podeželju in 322 Obnova in razvoj vasi primera dobre prakse. Na 

območju Obsotelja in Kozjanskega je bilo izvedenih 17 projektov, v 

vrednosti skoraj 4 mio EUR, od tega so prejeli okoli 2,4 mio EUR 

nepovratnih sredstev. V teh projektih so bila urejena vaška in trška 

jedra s pripadajočo infrastrukturo, obnovljeni 3 objekti kulturne 

dediščine, večnamenski objekt, katerim so dodali vsebino. Tudi v 

prihodnje so potrebe za tovrstne projekte in vsebine. 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA 
KMETIJSKIH POVRŠIN 

 Pristop LEADER/CLLD se je tudi v tem programskem obdobju izkazal 

kot eden ključnih instrumentov pri razvoju podeželja in 

zagovarjanju pristopa od spodaj navzgor. Samo na območju LAS 

Obsotelje in Kozjansko je bilo do sedaj za sofinanciranje z 

nepovratnimi LEADER/CLLD sredstvi odobrenih 27 projektov in 

razdeljenih dobrih 1,2 milijona EUR nepovratnih sredstev, objaviti 

pa nameravamo še en javni poziv v okviru sklada ESRR, tako da bo 

končno število projektov še višje. 

 

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 

  

  

Po že dveh uspešno izvedenih programskih obdobjih se pristop 

LEADER/CLLD nadaljuje tudi v naslednje programsko obdobje 2021-

2027. V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop izvajal na 

način »3 + 1« – poenoteno izvajanje programa v okviru Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR) in dodatnega Evropskega socialnega sklada 

(ESS). Prav tako pa se bo ločeno nadaljevalo izvajanje CLLD pristopa v 

okviru Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 

(ESPRA). 

Na nacionalni ravni še vedno potekajo usklajevanja pri pripravi vseh 

potrebnih dokumentov za izvajanje pristopa LEADER/CLLD za vse 

omenjene sklade, posebej pa je poudariti, da gredo pogajanja tudi v 

smeri možnosti ustanovitve novega ribiškega LAS na območju 

Savinjske statistične regije, česar v dosedanjih programskih obdobjih 

še ni bilo. 

Pobudo po oblikovanju ribiškega LAS je v dogovoru z vsemi 

delujočimi LAS na območju Savinjske regije pripravil vodilni partner 

LAS Obsotelje in Kozjansko, Razvojna agencija Sotla. V preteklih dneh 

smo že prejeli pozitivni odgovor s strani MKGP na poslano pobudo, 

tako smo na območju začeli preverjati zainteresiranost ključnih 

deležnikov tudi po črpanju sredstev iz sklada ESPRA. 

Na sedežu Razvojne agencije Sotla smo izvedli prvi animacijski 

sestanek, tokrat z največjim pridelovalcem sladkovodnih rib na 

območju LAS Obsotelje in Kozjansko, in sicer s direktorjem podjetja 

G2O d.o.o., Danielom Gospićem. Skupaj smo pregledali razvojne 

potrebe in možnosti območja LAS Obsotelje in Kozjansko, ki bi jih 

lahko spodbudili z dodeljenimi sredstvi iz sklada ESPRA. 

Spremljajte nas še naprej, ko vas bomo obveščali o nadaljnjih 

aktivnostih pri pripravi na naslednje programsko obdobje. 

 

 

 

S P L E T N A  S T RA N  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 
F A C E BOOK  

Animacijski sestanek z deležnikom na 

lokalni ravni 
EKOLOŠKO + LOKALNO = IDELANO 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 14. 5. 

2021 v Uradnem listu RS, št. 74/2021 objavilo 4. javni razpis za 

ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim 

je razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. 

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 5.000 

eurov/hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma 

sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. 

Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 hektarja, ki 

je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer 

posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, 

ne sme biti manjša od 0,1 hektarja. 

Vložitev vlog poteka od 24. 5. 2021 od 9.00 ure do zaprtja javnega 

razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano.  

Več informacij TUKAJ.   

Foto: MKGP 

 

 

Foto: Arhiv Občina Rogatec 

https://www.gov.si/novice/2021-05-17-vseslovenska-kampanja-ekolosko-lokalno-je-idealno/
https://www.gov.si/novice/2021-05-17-odprava-zarascanja-kmetijskih-povrsin/
https://www.gov.si/novice/2021-05-17-vseslovenska-kampanja-ekolosko-lokalno-je-idealno/

