
 

 

 
  

NOVIČKE 

September 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/


 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko je v torek, 7. 9. 2021, 

izvedel redno sejo Skupščine, na kateri se je potrdilo nove člane 

v organe LAS za mandatno obdobje 2021-2023. To so bile tretje 

volitve članov v organe LAS v programskem obdobju 2014-

2020. 

Skupščina je potrdila predlaganega kandidata za predsednika 
LAS, ki je hkrati tudi podpredsednik Organa upravljanja LAS, in še 
vedno ostaja Boštjan Misja, predstavnik ekonomskega 
sektorja.  Skupščina pa je prav tako izvolila še podpredsednico 
LAS in Organa upravljanja LAS, in sicer Suzano Kunst, 
predstavnico javnega sektorja, ostale člane Organa upravljanja 
LAS ter še tri člane Nadzornega organa, kot je določeno v 
Pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS. 
 
V nadaljevanju je Vodilni partner LAS prisotne seznanil še s 
ključnimi točkami dela LAS v tekočem programskem obdobju, in 
sicer: 

 podaljšanje sklada EKSRP do leta 2025, za kar je MKGP 
namenil dodatna sredstva že iz naslednje finančne 
perspektive, ki pa se bodo črpala še po starih pravilih. 
Sredstva se bodo delila po posameznih podukrepih, in 
sicer so namenjena za projekte LAS in vodenje LAS, kar 
pomeni novo spremembo SLR in dodaten javni poziv iz 
sklada EKSRP (načrtovan v letu 2022) ter dodatna 
sredstva za projekte sodelovanja LAS, kjer pa se že 
konec tega leta načrtuje naslednji javni poziv, 

 kmalu objavljen 3. javni poziv za sofinanciranje 
projektov iz sklada ESRR, 

 aktivno vključevanje v pripravo dokumentacije za 
oblikovanje LAS za ribištvo v naslednjem programskem 
obdobju 2021-2027, ki bo pokrival Savinjsko statistično 
regijo in tako tudi na območju našega LAS omogočil 
črpanje nepovratnih CLLD sredstev še iz Evropskega 
sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter 

 napoved ekskurzije LAS z namenom ogleda dobrih praks 
pri LAS Dolenjska in Bela krajina. 

 
Sledile so čestitke članov LAS izvoljenim članom organov LAS za 

naslednje mandatno obdobje ter sproščeno druženje ob 

pogostitvi. 

 

 

Na območju LAS Obsotelje in 
Kozjansko nadaljujemo z 

novostmi LAS-ovih projektov 

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  

Izvedli volitve članov v organe LAS za 

mandatno obdobje 2021-2023 

 

 

 

 

Na območju  LAS Obsotelje in Kozjansko zaključena 
še dva projekta, odobrena v okviru 2. javnega poziva 
sklada ESRR. Projekta sta se izvajala v dveh fazah in 

območju doprinesla nekaj novosti.  

 projekt »Lokalno je in«: v okviru projekta se je 
postavilo in uredilo razgledišče, ki se nahaja 
nad Muzejem na prostem v Rogatcu; izdelan 
je bil promocijski video na temo rokodelstvo 
ter izdelan katalog rokodelskih izdelkov; 
izdelana nova spletna stran s spletno trgovino 
Visitsmarje; izvedene rokodelske delavnice in 
predstavitve ter nadgrajena spletna stran 
Lodn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

LAS na letošnjem MOS  

Tudi letos smo se z LAS Obsotelje in Kozjansko 
udeležili 53. sejma MOS v Celju, kjer smo poskrbeli za 

predstavitev ponudbe Obsotelja in Kozjanskega.  
 

V času predstavitve so obiskovalci lahko okusili 
lokalno kulinariko, spoznali različne lokalne ponudnike 
ter turistično ponudbo območja. Letos so se nam pri 

predstavitvi pridružili: Zavod za turizem, šport in 
mladino Šmarje pri Jelšah, Društvo kmetic Ajda, Zavod 

za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Društvo Gaja, 
Kozjanski park, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in 

Kozje, GIZ, ter Zavod za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec. 

 projekt »Zeleno doživetje« je omogočil nakup 
električnega avtomobila, s katerim nudijo 
brezplačni prevoz za vsakodnevne opravke 
starejšim občanom kot tudi obiskovalcem 
območja; razvili so nove turistične programe 
povezane tudi z jadralnim padalstvom; 
ureditev polnilnice za električne avtomobile 
ter solarno klop. Projekt je spodbudil še 
oblikovanje medgeneracijskega partnerstva 
Rogatec, ki bo skrbel za uporabo električnega 
avtomobila ter oblikovanje programa 
jezdenja za seniorje.  

Objavljen 3. javni poziv sklada ESRR 
LAS Obsotelje in Kozjansko je objavil 3. javni poziv za izbor operacij 

sofinancirane iz sklada ESRR. 
 
Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo 
upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za 
sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko 
dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
 
Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih 
nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 220.395,65  eurov, operacije 
pa so lahko sofinancirane v višini 80 % upravičenih stroškov. 
 
Rok za oddajo vlog: 4. 11. 2021.  
  
Več: razpisna dokumentacija.  
Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro: 
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, 
Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah, 
po telefonu: 03/81-71-860, 
• po e-pošti: las.ok@rasotla.si. 
 
Predstavitev javnega poziva bo potekala tudi na spletni delavnici. 

https://www.las-ok.si/3-javni-poziv-esrr/
mailto:las.ok@rasotla.si

