ŽELITE POSTATI ČLAN LAS OBSOTELJE
IN KOZJANSKO?
The future is now
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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.

NOVE ZGODBE, NOVE
INFORMACIJE

Zavedamo se, da samo s sredstvi CLLD ne bomo Pokličite nas, da vam posredujemo pristopno
mogli uresničiti vseh strateških ciljev območja, izjavo, nas obiščite na sedežu LAS (Aškerčev trg 24,
verjamemo pa, da lahko z javno-zasebnih 3240 Šmarje pri Jelšah), ali na INFO TOČKI LAS
partnerstvom, medsektorskim sodelovanjem, (MPI Vrelec, Rogaška Slatina po predhodnem
ob pomoči sredstev CLLD ter lastnih človeških in dogovoru, med 9.00 – 12.00).
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finančnih potencialov prispevamo k celovitemu
in trajnostnemu razvoju lokalnega okolja.

LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240
Šmarje pri Jelšah
T: 00386 3 817 18 60
Več: www.las-ok.si, info.lasok@gmail.com
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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
VKOZJANSKO, DOSEŽEN S KREPITVIJO
MEDSEKTORSKEGA IN
iMEDGENERACIJSKEGA
SODELOVANJA. ”
z
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Nova pravila o državni pomoči v
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu
Evropska komisija je objavila predloge smernic in uredb, ki bodo
urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za
obdobje 2023–2027 in pričela javno posvetovanje.

Zaključen projekt GLIVE – BOGATI SVET
BIODIVERZITETE
Komisija za CLLD bo marca začela delati v
novi sestavi

V tem mesecu se je zaključil še en izmed projektov sklada EKSRP, in sicer
Glive – bogati svet biodiverzitete. Prijavitelj projekta je bil JZ Kozjanski
park, medtem ko so bili partnerji Občina Podčetrtek, Turizem Podčetrtek,
Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ter Gobarsko društvo »Kozjansko« Kozje.

Spremembe zajemajo tudi prilagoditve zaradi strateških
prednostnih nalog EU, med njimi strategije za biotsko
raznovrstnost. Spremembe se nanašajo na invazivne tujerodne
vrste, zavarovane vrste in območja Natura 2000.
Komisija med drugim predlaga:
 nove kategorije pomoči, ki jih bo mogoče odobriti v
skladu s smernicami, na primer pomoči za preprečevanje
in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst
 uvedbo novih kategorij ukrepov pomoči, ki bodo
skupinsko izvzete iz obveznosti priglasitve Evropski
komisiji, na primer pomoč za povrnitev škode, ki jo
povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za
nadomestilo dodatnih stroškov, ki nastanejo pri
kmetovanju na zemljiščih na območjih Natura 2000.
 uvedbo novih kategorij pomoči v ribištvu in akvakulturi, ki
jih bo morala oceniti glede na smernice, med njimi pomoč
za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih
vrst ter pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo
zaščitene živalske vrste;
 nove kategorije pomoči v ribištvu, zlasti pomoč za
nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske
vrste.

Zainteresirani lahko svoje pripombe pošljete do 13. 3. 2022.
Več ob KLIK-u.

Skladno z izvedenimi postopki za imenovanje novih članov
komisije za izvajanje programa CLLD v naslednjem mandatnem
obdobju, bodo komisijo sestavljali (razvrščeni po abecednem
redu) – vsi predstavniki posameznih LAS:
 Dragica Bratanič,
 Greta Černilogar,
 Helena Čuk,
 Primož Kroflič,
 Jasmin Kukec,
 Jožica Povše in
 Nataša Šerbec.
Člane mora potrditi še upravni odbor društva, nato pa bodo
izbrali predsednika.
Skladno z razpisom so v Društvu kandidature za člane Komisije za
CLLD zbirali do konca januarja. Prejeli so osem predlogov, volilna
komisija pa je ugotovila, da je bilo pravilno in pravočasno
vloženih sedem. Število kandidatov je enako številu, kot je
določeno s pravilnikom o delovanju te komisije, zato se postopek
zaključi.

Z Kozjanski park je skozi projekt postavil stalno razstavo gob v kletnih
prostorih gradu Podsreda. S posebnim postopkom zamrzovalnega sušenja
gob (liofilizacija) so osušili 50 različnih vrst gob in jih v steklenih posodah
postavili na razstavo. Razstava zajema opise razstavljenih gob ter
značilnosti njihovih habitatov. Izvedli so tudi 5 delavnic o glivah z različnimi
vsebinami, in sicer: stanje gliv na Območju LAS Obsotelja in Kozjanskega,
spoznavanje užitnih in strupenih gob ter vzroki ogroženosti biodiverzitete
gliv.
Na območju občine Podčetrtek (Brezovec pri Polju 23) je Občina
Podčetrtek vzpostavila Gobarsko učno pot v dolžini 600 m. Pot so opremili
z informacijskimi tablami v slovenskem in angleškem jeziku. Ustrezna
besedila in fotografije za informacijske table je pripravilo Gobarsko
društvo »Kozjansko« Kozje, prav tako pa so člani društva izvedli tudi vsa
fizična dela, ki so bila potrebna za vzpostavitev poti.
Za namen promocije Gobarske učne poti je Turizem Podčetrtek, Bistrica
ob Sotli in Kozje, GIZ izdelal zloženko v A4 formatu. Na zloženki so ključne
informacije o poti, navodila za obiskovalce poti ter zemljevid. Zloženka je
natisnjena v slovenskem in angleškem jeziku in je na voljo v TIC Podčetrtek
ter v Kozjanskem parku.
Vrednost celotnega projekta znaša 12.625,43 €, medtem ko višina
zahtevka znaša 8.775,78 € nepovratnih CLLD sredstev.

Fotografija: Arhiv projekta LIFE

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH
FACEBOOK
Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in
Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko

Kaj smo delali za Valentinovo?
Pripravili in oddali smo 6 projektov sodelovanja LAS v okviru 6. javnega poziva za podukrep 19.3 Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zaprosili smo za 570.000 nepovratnih CLLD sredstev.

SPLETNA STRAN
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

14. 2. 2022 se je zaključil 6. javni razpis za podukrep 19.3, razpisanih pa je bilo 4.188.000 evrov.
Na javni razpis je prispelo 31 vlog v skupni višini 10.041.885,20 evra zaprošenih sredstev, zdaj pa držimo pesti za
projekte, ki smo jih pripravili za območje LAS Obsotelje in Kozjansko.

