
 

 

 
  

NOVIČKE 

Junij 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/


 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Aktivnosti v okviru projektov, ki so bili izbrani in potrjeni na 3. javnem 
pozivu sklada EKSRP so v polnem teku. Izvedlo se je že kar nekaj 
delavnic, prav tako pa so že vidni rezultati tudi na območju. Ti so: 

 Projekt »Dobimo se na igrišču«, prijavitelj Občina Kozje: 
otvoritev prenovljenih igrišč in knjigobežnic na petih 
lokacijah v občini Kozje ter izvedene delavnice Družina miga 
in bere, Sprosti se ter Lokostrelstvo – krepitev telesa in duha; 

 Projekt »Banovina«, prijavitelj Občina Podčetrtek: izveden 
sklop petih delavnic na temo povezovanja vin in kulinarike; 
kupljen promocijski material za zaključni dogodek; 

 Projekt OK ruralni servis, prijavitelj Kip Vizija d.o.o.: v 
izvajanju sklop delavnic na temo urejanje zunanjih in 
notranjih prostorov; negovanje zunanje okolice in travnatih 
površin; eko kmetijstvo itd.; 

 Projekt »Ok-olje«, prijavitelj OKP d.o.o.: kupljene in 
postavljene ulične zbirne posode za odlaganje odpadnega 
olja; nakupljene male gospodinjske posodice za odpadno 
olje; izvedene izobraževalne in animacijske delavnice. 

Navajamo samo nekaj novih pridobitev na območju LAS Obsotelje in 

Kozjansko, saj se večina drugih aktivnost nadaljuje v jesenskem času, 

zato spremljate spletno in Facebook stran, kjer redno pišemo o 

novostih, ki jih prinašajo projekti.  

Dodajajmo nekaj utrinkov iz terena: 

3. srečanje z Medresorsko delovno 
skupino za CLLD 2021-2027 

petek, 18. 6. 2021, je preko spleta potekalo tretje srečanje Medresorske 

delovne skupine za CLLD po 2020 (MDS CLLD 2021-2027) s predstavniki 

vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS). Srečanja se je udeležil tudi LAS 

Obsotelje in Kozjansko.  

Spletnega srečanja se je udeležilo preko 75 udeležencev, poleg 

predstavnikov vseh 37 LAS še predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov 

ter predstavniki MGRT in ARSKTRP. 

MDS CLLD 2021-2027 je predstavila pogoje za oblikovanje LAS v novi 

perspektivi ter izhodišča za oblikovanje finančnega okvirja v prihodnjem 

programskem obdobju. V nadaljevanju smo se dotaknili tudi prehodnega 

obdobja na skladu EKSRP, vključno z razdelitvijo sredstev znotraj 

podukrepov in predlogi poenostavljenih oblik stroškov. 

LAS-om je bilo predstavljeno tudi aktualno stanje priprav pri Evropskem 

skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, vključno s pogoji za 

oblikovanje ribiških LAS-ov (LASR). 

Dostop do gradiva najdete TUKAJ. 

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 

  

  

S P L E T N A  S T RA N  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 
F A C E BOOK  

Sprememba PRP 2014-2020 prinaša nova sredstva 
za prehodno obdobje Aktivnosti projektov v okviru 3. JP EKSRP Na 19. seji, ki jo je vodil državni sekretar mag. Aleš Irgolič, se je včeraj sestal Odbor za 

spremljanje Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki je med drugim obravnaval Letno 

poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2020, predlog desete 

spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020) in spremembe meril za 

izbor projektov. Podana je bila tudi informacija glede priprave Strateškega načrta SKP 2023-

2027. 

Člani Odbora za spremljanje PRP 2014-2020 so predstavniki ministrstev in vladnih služb, 

ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja 

podeželja, ter lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in 

organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. Skupaj je v Odboru za spremljanje 

zastopanih 34 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.  

Spremembe na področju programa LEADER/CLLD: 

Pri ukrepu LEADER se dodaja sredstva zaradi zagotavljanja pogoja najmanj 5 % dodelitve 

skupnega prispevka EKSRP sredstev. Sredstva se v okviru spremembe dodaja na vse podukrepe, 

in sicer na: 

 podukrep Pripravljalna podpora za potrditev strategij lokalnega razvoja za 

programsko obdobje 2023-2027; 

 podukrep Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost - za izvajanje projektov in 

 podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki se 

bodo razpisala z javnim razpisom. Pri slednjem se dodaja tudi novo načelo za 

določanje meril za izbor operacij, ki se glasi: »prispevek k doseganju Strategije »od vil 

do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem«; 

 podukrep Podpora za tekoče stroške in stroške animacije za financiranje tekočih 

stroškov za naloge, ki jih bodo vse lokalne akcijske skupine opravljale za sklad EKSRP 

v letih 2024 in 2025. 

 

Več informacij najdete TUKAJ.    

Aktivno na projektu ROKO-DELCI 
Projekt  ROKO-DELCI je v polnem teku. Z 

rokodelkami iz ZKTR Rogatec smo 

sodelovali na delavnici polstenja v ateljeju 

Amuse v Škofji Loki. Prav tako pa smo se 

udeležili delavnice v Slovenski Bistrici, kjer 

so nam iz Centra domače in umetnostne 

obrti, rokodelska zadruga z.b.o. (CDUO 

Slovenska Bistrica) predstavili lončarska 

znanja, ogledali pa smo si tudi nekaj 

znamenitosti in projektov, izvedenih na 

območju LAS Dobro za nas. Za nami je tudi 

že delavnica klekljanja, ki smo se jo udeležili 

v Čipkarski šoli Idrija.  

 

Znanja, ki jih pridobivamo na tovrstnih 

srečanjih, so na našem območju 

namenjena predvsem rokodelcem in 

rokodelkam, ki so aktivni v Rokodelskem 

centru Rogatec. 

O vseh aktivnostih vas redno obveščamo na 

Fb strani LAS Obsotelje in Kozjanko.  

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1370-21-6-2021-3-srecanje-medresorske-delovne-skupine-za-clld-po-2020
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1365-9-6-2021-potrjena-sprememba-prp-2014-2020-ki-prinasa-nova-sredstva-za-prehodno-obdobje
https://www.facebook.com/lasoink/

