
 

 

 
  

NOVIČKE 

November 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/


 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Svetovna mednarodna nagrada Melina Mercouri se pod okriljem 
Unesca podeljuje na področju varstva in upravljanja kulturnih 
krajin. Nagrada, ki se podeljuje vsaki dve leti, je bila letos 
podeljena prvič Sloveniji, in sicer Kozjanskemu regijskemu parku. 
V ponedeljek, 22. novembra, so nagrado  v Parizu prevzele njegove 
predstavnice. 

Mednarodna nagrada Melina Mercouri je nastala leta 1995 pod 
okriljem partnerstva Unescove svetovne dediščine in grške vlade, 
podeljuje pa se za izjemno delovanje na področju varstva in 
upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini 
Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici 
integrirane varstvene politike. Unesco poziv za nominacijo za 
nagrado razpisuje vsaki dve leti in letos spomladi so nominacijo 
zanjo oddali tudi v Kozjanskem parku. Po besedah direktorice parka 
Mojce Kunst so tudi s tem dejanjem želeli opomniti na 40-letnico 
Kozjanskega regijskega parka in njihovega odgovornega odnosa do 
naravnih in kulturnih vrednot ter tkanje pomembnih niti s prebivalci 
in ustanovami znotraj prostora parka.  

Kozjanski park je del Unesca od leta 2010, ko sta bili Kozjansko in 
Obsotelje sprejeti v mednarodno mrežo biosfernih območij v okviru 
programa Človek in biosfera pod okriljem Unesca. Poslanstvo te 
organizacije pri nas izpolnjuje Slovenska nacionalna komisija, ki jo je 
ustanovila vlada in katere urad deluje znotraj Ministrstva za šolstvo 
znanost in šport. Članica te komisije je tudi direktorica Kozjanskega 
parka Mojca Kunst.  

Kozjanski par pa se redno prijavlja tudi na javne pozive v okviru LAS 
Obsotelje in Kozjansko ter uspešno črpa CLLD sredstva za razvoj in 

nadgradnjo regionalno pomembnega krajinskega parka. 

Izrekamo jim iskrene čestitke! 

Več tukaj.   

 

 

Spletno srečanje LAS-ov in 
Koordinacijskega odbora CLLD 

2014-2020 

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  

KOZJANSKI PARK PREJEMNIK 

MEDNARODNE NAGRADE MELINA 

MERCOURI 

 

 

 

 

V sredo, 10. novembra 2021, je preko video povezave 

potekalo srečanje članic in članov Koordinacijskega 

odbora CLLD 2014-2020 s predstavniki vseh 37 LAS. 

Tema srečanja so bile zadnje spremembe Uredbe o 

izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, dodatna 

sredstva EKSRP iz naslova tranzicijskega obdobja ter 

spremembe Strategij lokalnega razvoja. S potrjeno 

naslednjo spremembo Strategije bomo LAS-i pridobili 

dodatna sredstva iz naslova podaljšanja programskega 

obdobja za sklad EKSRP, namenjena za podukrep 19.2 

(projekti LAS) in/ali 19.4 (vodenje LAS). 

PREDLOG SKP 2023-2027 PONOVNO V 

RAZPRAVI  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v 
novembru odprlo ponovno javno razpravo celovitega predloga 
strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.  
 
Javna razprava predloga strateškega načrta skupne kmetijske 
politike 2023–2027, je bila odprta do 25. 11. 2021 in komentarje je 
podala tudi Razvojna agencija s podporo šestih občin, ki pokrivajo 
dva LAS: Obsotelje in Kozjansko ter Od Pohorja do Bohorja.   
 

Nov strateški načrt namreč predvideva zmanjšanje CLLD sredstev 

za naslednje programsko obdobje in razporeditev teh na druga 

kmetijska področja. Slovenija je v sedanjem programskem obdobju 

2014-2020 ena od vodilnih držav pri izvajanju programa CLLD 

(vključenost EU skladov, obseg sredstev, uspešnost izvajanja), 

trenutni potek programiranja za novo obdobje pa bo Slovenijo 

uvrstil na rep evropskih držav pri izvajanju LEADER/CLLD.   

Vsi LAS v Sloveniji (teh je 37) si prizadevamo za povišanje CLLD 

sredstev, saj verjamemo, da je ta pristop »od spodaj navzgor« 

ključen za razvoj slovenskega podeželja.   

 

 

4. 11. 2021 se je zaprl 3. javni poziv sklada ESRR za izbor 

projektov za sofinanciranje z nepovratnimi CLLD sredstvi. 

Vodilni partner LAS je na navedeni javni poziv v roku prejel 

3 projektne vloge. 

Z zaprtjem javnega poziva je pričel teči postopek pregleda 

in ocenjevanja vlog, ki ga bo izvedla tričlanska Ocenjevalna 

Komisija LAS Obsotelje in Kozjansko. Za nami je že prva seja 

Ocenjevalne komisije LAS, na kateri se je preverila 

administrativna ustreznost vlog. 

Upravičenci bodo o rezultatih obveščeni v roku 90 dni od 

zaprtja javnega poziva. 

Vabimo k branju VIZIJA 
KOHEZIJA 

VABIMO k branju e-informatorja Vizija 

Kohezija za mesec oktober 2021, v 

katerem boste našli informacije o 

projektih, aktualnih razpisih in druge 

zanimivosti evropske kohezijske politike 

v Sloveniji.  

Več na KLIK-u. 

Zaprt 3. javni poziv za 

sofinanciranje projektov iz sklada 

ESRR 

Vir fotografije: Kozjanski park 

 

https://kozjanski-park.si/?page_id=10213
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/vizija-kohezija_oktober-2021.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/vizija-kohezija_oktober-2021.pdf

