
 

 

 
  

NOVIČKE 

Julij 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/


 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Prejeli smo Odločbo o potrjeni 3. spremembi Strategije lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost LAS Obsotelje in Kozjansko. 

Predmet 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja so bila dodeljena 

dodatna sredstva sklada ESRR, ki smo jih prejeli v letu 2020 za izvajanje 

podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« v obdobju 2014-2020. Vodilni 

partner LAS je nato pripravil predlog 3. spremembe SLR, ki je vključevala 

razporeditev dodatnih sredstev po tematskih področjih za sklad ESRR in 

jo po potrditvi s strani Organa upravljanja in Skupščine LAS predložil v 

potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Na LAS Obsotelje in Kozjansko sedaj potekajo priprave na naslednji, 3. 

javni poziv sklada ESRR, v okviru javnega poziva pa je predvideno 

sofinanciranje projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju 

SLR na območju LAS Obsotelje in Kozjansko. Z javnim pozivom bo 

razpisanih 220.395,65 sredstev. 

Datum objave javnega poziva je pogojen s potrditvijo dokumentacije 

javnega poziva s strani pristojnega ministrstva, to je Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, zato vas o podrobnostih obvestimo 

naknadno. 

Za več informacij nas spremljajte na spletni in Facebook strani LAS 

Obsotelje in Kozjansko.  

 

 Projekti, ki so v teku LAS Obsotelje in Kozjansko 

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  

PREDLOG Strateškega načrta Skupne 
kmetijske politike 2023-2027 

POTRJENA 3. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA 

RAZVOJA LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO 

V petek, 2. 7. 2021, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 
predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027. 

Z objavo predloga se je pričela tudi javna razprava o novem programskem 
dokumentu Skupne kmetijske politike za finančno perspektivo 2021-2027. Razprava je 
pomembna tudi za prihodnje delovanje LAS-ov in sofinanciranje novih projektov za 
razvoj območja, zato vabljeni k pregledu in podaji predlogov. 
Pripombe in predloge lahko podate elektronsko na naslov: sn.mkgp@gov.si do 15. 8. 
2021 ali preko spletnega obrazca. 
V okviru javne razprave pa bo ministrstvo organiziralo tudi več javnih posvetovanj, na 
katere so vabljeni vsi zainteresirani. Termini javnih posvetovanj so: 

 14. 7. 2021: Savinjska regija – Celje (Kongresni center Celje, Dečkova cesta 1, 
3000 Celje); hkrati neposredni prenos preko spleta; 

 16. 7. 2021: Primorsko-notranjska regija – Postojna (Kulturni dom Postojna, 
Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna); 

 19. 7. 2021: Pomurska regija – Moravske Toplice (Terme Vivat, Ulica ob 
igrišču 3, 9226 Moravske Toplice); 

 20. 7. 2021: Jugovzhodna Slovenija – Novo mesto (GRM Novo mesto, Sevno 
13, 8000 Novo mesto); 

 21. 7. 2021: Gorenjska regija – Cerklje na Gorenjskem (Kulturni dom Ignacija 
Borštnika, Trg Davorina Jenka 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem); 

 22. 7. 2021: Osrednjeslovenska – Ljubljana (Biotehniška fakulteta, 
Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana). 

 
Več informacij na povezavi. 
 
 

 

 

 

 

Na območju  LAS Obsotelje in Kozjansko aktivno potekajo 

aktivnosti številnih projektov, ki bili potrjeni v okviru 3. 

javnega poziva sklada EKSRP ali pa kot del projektov 

sodelovanja LAS. 

Te so: 

 projekt Nove storitve za trajnostno Obsotelje in 

Kozjansko, Kip vizija d.o.o.: izvedba delavnic Urejanje 

zunanjih prostorov – energija v prostoru; 

 projekt Banovina, Občina Podčetrtek: izvedba delavnic 

na temo Spajanje vin in kulinarike; 

 projekt Aktivacija Obsotelja, Občina Rogaška Slatina: 

delavnice na temo Skrite priložnosti v ponovni uporabi 

ter 

 projekt sodelovanja Humusprojekt – Högi: 

predstavitev projekta HUMUS PROJEKT – HÖGI, tokrat 

kmetijam, ki so se vključile v aktivnosti projekta. 

Projekt, v katerem sodeluje tudi naš LAS, odobren na 

podukrepu 19.3, obeta nadvse zanimive rezultate, ki 

bodo na območju Slovenije predstavljali pomembno 

novost na področju izgradnje humusa v tleh. 

 

Sledite nam še naprej na spletnih straneh in se priključite, 

kakšni od aktivnosti v okviru projektov LAS.  

Redni zbor članov DRSP  

V petek, 2. 7. 2021 je potekal posvet LAS v Dolini Soče na 
temo Povezovanje naravnih, kulturnih in urbanih potencialov. 
Namenjen je bil članom DRSP. 
Za dobrodošlico so nas pozdravili g. Simon Škvor, direktor 
Posoškega razvojnega centra, g. Valter Mlekuž, predsednik LAS 
Dolina Soče ter ga. Greta Černilogar, vodja LAS Dolina Soče, ki so 
nam predstavili rezultate dela v programskem obdobju 2014-
2020 na njihovem območju ter načrte za novo finančno 
perspektivo. 
Po končanem uradnem delu posveta, smo udeleženci pričeli z 
ogledi primerov dobrih praks, ki so rezultat črpanja LEADER 
sredstev, in sicer: 

 ogled muzeja v Domu Trenta; 

 sledil je ogled izobraževalnega objekta Ribiška hiša, ki 
stoji na mestu nekdanje mlekarnice. Gre za projekt, 
ki ga je Občina Bovec v sodelovanju s KS Kal-Koritnica 
prijavila na javni poziv sklada ESPR; 

 v nadaljevanju je po programu sledil ogled Muzeja na 
prostem Ravelnik in predstavitev projekta 
sodelovanja med LAS-i Pot miru – dediščina prve 
svetovne vojne in Spodbujanje skupnega življenja v 
dolini Soče; 

  
 

 ogled Trdnjave Kluža, ki je ena izmed najbolj obiskanih 
kulturnih znamenitosti v teh koncih in predstavlja 
pomemben spomenik obrambe; 

 pot nas je nato vodila v Bovec, kjer smo se ustavili na 
pokušini lokalnih izdelkov, med drugimi Bovškega sira 
in sira Tolminc, ki je bil certificiran v okviru projekta 
LAS; 

 tisti najbolj pogumni smo se nato odpravili v park 
pustolovskih doživetij Srnica, kjer je plezalni del 
skrbno in nemoteče umeščen v 120 m dolgi soteski. Za 
konec smo si ogledali še umetno akumulacijsko jezero 
Plužna; 

 tisti majn adrenalinski pa so si ogledali Muzej 
Stergulčeva hiša, kjer je potekal voden ogled po 
muzejski zbirki, kjer je moč spoznati utrip Bovca v 
19.in 20. stoletju. Zbirko je uredil Tolminski muzej, in 
sicer na račun še enega LAS projekta – Razvoj novih 
produktov muzeja Stergulčeva hiša. 

 
Ogled slik možen TUKAJ.  

https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/SN-SKP-2023-2027_dokument-za-objavo_JR_2.7.2021.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=prplet-template_2
mailto:sn.mkgp@gov.si
https://skp.si/podaj-pobudo
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1374-2-7-2021-zacetek-javne-razprave-o-predlogu-strateskega-nacrta-skupne-kmetijske-politike
https://www.las-ok.si/posvet-las-in-srecanje-clanov-drsp-v-dolini-soce/

