
 

 

 
  

NOVIČKE 

Avgust 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.”  

IS049 
 
 

http://www.las-ok.si/


 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 

posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za 

leto 2021. 

Ministrstvo je sporočilo, da je Okvirni terminski načrt objave 

javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 

posodobljen, saj je prišlo do zamika predvidenih objav zaradi 

usklajevanja 10. spremembe Programa razvoja podeželja 2014–

2020 z Evropsko komisijo.  

Podrobni datumi in ostale informacije najdete ob KLIK-u.  

 

 

Na območju LAS Obsotelje in 
Kozjansko urejene nove 

pridobitve v okviru projektov 
(3. JP EKSRP) 

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  

Zaključene prve javne razprave o predlogu 
Strateškega načrta Skupne kmetijske 

politike 2023-2027 

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 

MKGP 

V nedeljo, 15. avgusta, se je zaključila več kot šest tednov trajajoča javna 
razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 
(SN 2023-2027). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v 
okviru javne razprave, ki je potekala od 2. 7. 2021 do 15. 8. 2021, organiziralo 
9 javnih posvetovanj po Sloveniji. 
 
V obdobju javne razprave je bilo izvedenih 9 javnih posvetovanj, in sicer v Celju (14. 7.), 
Postojni (16. 7.), Moravskih Toplicah (19. 7.), Novem mestu (20. 7.), Cerkljah na 
Gorenjskem (21. 7.), Ljubljani (22. 7.), na Pivoli (27. 7.), v Bukovici (3. 8.) in Slovenj Gradcu 
(11. 8).  
Za dva javna posveta (v Celju in Moravskih Toplicah) je ministrstvo zagotovilo tudi 
neposredni prenos preko kanala YouTube Javnih posvetovanj se je skupaj udeležilo 370 
udeležencev. 

 
NAJBOLJ IZPOSTAVLJENE VSEBINE V OKVIRU JAVNIH POSVETOVANJ 

 
Med najbolj izpostavljenimi vsebinami v okviru javnih posvetovanj so bile: prenos sredstev 
iz I. v II. steber, vavčersko svetovanje, dobrobit živali, velike zveri, sredstva za krave dojilje, 
mladi kmetje, kapica in degresija na območjih z omejenimi dejavniki (OMD), shema za 
okolje in podnebje (SOPO, kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), ekološko 
kmetijstvo, integrirana pridelava, urejanje hudournikov, kot tudi neustrezna merila za 
naložbe, pobuda za združevanje intervencij ter posamezne intervencije kot na primer 
Traviščni habitati. 
 
Zainteresirani posamezniki in institucije so lahko podali pripombe in predloge na predlog 
SN 2023-2027 tudi preko spletnega obrazca na spletni strani skp.si oziroma na elektronski 
naslov sn.mkgp@gov.si. V času javne razprave je prispelo več kot 90 pisnih pripomb, 
pobud oz. vprašanj različnih deležnikov in zainteresirane javnosti. Med prejetimi pisnimi 
pripombami, vprašanji in pobudami so bile največkrat izpostavljene vsebine pristopa 
LEADER/CLLD, ekoregije, OMD, prenos sredstev iz I. stebra v II. steber ter pomen 
samooskrbe. Nekaj pisnih pripomb se je navezovalo tudi na mlade kmete, podporo 
ohranitvenemu in biodinamičnemu kmetijstvu, komasacije in agromelioracije, gozdarstvo 
ter ekološko kmetijstvo, pa tudi na Naturo 2000, SOPO in KOPOP, krajinske značilnosti, 
vavčersko svetovanje ter druge vsebine. Deležniki, ki so podali pisne prispevke, so bili 
kmetijska gospodarstva, organizacije in institucije vezane na kmetijstvo, varstvo 
narave/okolja ter tudi občine, lokalne akcijske skupine (LAS-i), podjetja in drugi. 

 
KAKO NAPREJ? 

 
Predvidoma jeseni bo organizirana še ena javna razprava o celotnem SN 2023-2027, skupaj 
z javno razgrnitvijo v okviru celovite presoje vplivov na okolje. Potekali bodo tudi sestanki 
delovnih skupin in drugi sestanki ter srečanja in predstavitve. Predvidoma v decembru 
2021 bo predlog SN 2023-2027 obravnavala Vlada RS, do konca leta pa bo predlog SN 
2023-2027 posredovan na Evropsko komisijo v uradno usklajevanje in potrditev. 

 
Povezava do video posnetka javne razprave ob KLIK-u.   
 
 

 

 

 

 

Na območju  LAS Obsotelje in Kozjansko se aktivno 
izvajajo investicije, načrtovane v projektih, ki so bili 

odobreni na 3. JP EKSRP. tako smo na območju pridobili 
številne novosti, kot so: 

 projekt »Center za promocijo vin, kulture in 
turizma« je omogočil obnovljen gospodarski 
objekt Banovina. V dosedaj neizkoriščenem 
objektu, so v kletnih prostorih uredili dva prostora 
namenjena predstavitvi in degustaciji vin. 
Pomembna pridobitev je enomat, ki omogoča, da 
lahko obiskovalec degustira buteljčna vina 
lokalnega okolja in jih kasneje tudi kupi. V 
zgornjem nadstropju pa so pridobili večnamenski 
prostor. 

 

 

 projekt »Krajinska ureditev okolice ribnikov Šmarje 
pri Jelšah« je poskrbel za urejeno okolico ribnikov 
v Šmarju pri Jelšah. Med drugim so  uredili pešpoti 
okoli ribnikov ter manjši piknik prostor. Kraj je tako 
pridobil dodano površino za preživljanje prostega 
časa, druženje ter razvoj ribolova. 

 

 

 

 

 

 

Sledite nam še naprej na spletnih straneh in se priključite, 
kakšni od aktivnosti v okviru projektov LAS.  

LAS na letošnjem 59. sejmu AGRA 

Razvojna agencija Sotla se je kot vodilni partner LAS 
Obsotelje in Kozjansko udeležil promocije na letošnjem 
že 59. Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA. Nahajali smo 
se na stojnici Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, kjer smo predstavljali delovanje našega LAS 
in izvedene projekte na območju.  
 
Prav tako pa smo veseli, da smo lahko s primerom 
dobre prakse izvedenih projektov sodelovali tudi na 
okrogli mizi z naslovom Razvoj pristopa LEADER in 
CLLD v Sloveniji, kjer je naš LAS predstavil projekt 
Trajnostno mobilno Obsotelje. 

 projekt »Aktivacija Obsotelja« je omogočil 
ureditev športno-rekreacijskega parka Kostrivnica. 
V okviru omenjenega parka bo urejeno novo 
otroško igrišče, novo igrišče za odbojko na mivki, 
obnovljeno bo obstoječe igrišče za mali nogomet, 
vključno z vgradnjo umetne trave, obnovljeno pa 
bo tudi obstoječe košarkarsko igrišče, vključno z 
vgradnjo gumene podlage.   

https://skp.si/wp-content/uploads/2021/08/2021_7_29-Terminski__nacrt_julij.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J2hc1f8RKD4&list=PLJWpdUjlQKCCbD9nQ7NpjtjPdLMFE8SQG&index=1

