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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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Posvet: Izvajanje lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost (LEADER/CCLD)
danes in jutri

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvom za razvoj
slovenskega podeželja organiziral posvet z naslovom »Izvajanje
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in
jutri«.
Program »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (LEADER/CLLD)
predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po
pristopu »od spodaj navzgor«. Tovrsten pristop omogoča, da
lokalno prebivalstvo z oblikovanjem lokalnih partnerstev oz.
lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih
nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja.
Na posvetu, ki je bil organiziran na pobudo Društva za razvoj
slovenskega podeželja, so se udeleženci najprej seznanili z
doseženim napredkom pri izvajanju programa LEADER/CLLD v
zadnjih štirih letih in pripravami na novo programsko obdobje
2021-2027, z vlogo lokalnih akcijskih skupin pri skladnem
teritorialnem razvoju ter z nekaj odmevnejšimi projekti, ki so jih
lokalne akcijske skupine izvedle v preteklih letih. Ob
izpostavljenem pomembnem prispevku programa LEADER/CLLD
za razvoj slovenskega podeželja in vlogi LAS v tem procesu, so
udeleženci posveta naslovili odprta vprašanja, ki zmanjšujejo
dejanski pomen programa LEADER/CLLD za uravnotežen in
trajnostni razvoj podeželja.
V zaključnem delu so bili na podlagi dosedanjih izkušenj
oblikovana priporočila za nadaljnje izvajanje pristopa
LEADER/CLLD ter pospešitev črpanja evropskih sredstev v
programskem obdobju 2021–2027. Udeleženci so med drugim
opozorili, da mora država pravočasno pripraviti in sprejeti
operativne programe, da se bodo lahko programi LEADER/CLLD
začeli čim prej izvajati. Prav tako so se zavzeli, da je treba
zagotoviti večjo usklajenost Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter
zagotoviti financiranje socialnih vsebin iz Evropskega socialnega
sklada ali pa povečati obseg sredstev za socialne vsebine v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prav tako so se udeleženci zavzeli za odpravo administrativnih ovir
in poenostavitev postopkov pridobivanja sredstev ter tudi za
boljše sodelovanje med ključnimi akterji na državni ravni. Poleg
tega je bilo ocenjeno, da bi bilo smiselno po vzoru tuje prakse
določiti en sklad – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja –
kot vodilni sklad za izvajanje ukrepov iz naslova programa
LEADER/CLLD. Udeleženci so se tudi strinjali, da bi morale biti
lokalne akcijske skupine partner pri izvajanju vseh politik, ki
obravnavajo problematiko razvoja podeželja. V luči spremljanja
razvoja podeželja na nivoju EU je bila dana tudi pobuda, da država
finančno podpre organizacijo konference Združenja evropskih LAS
ter zasedanja Evropskega podeželskega parlamenta.

NOVE PRIDOBITVE NA OBMOČJU LAS
OBSOTELJE
IN KOZJANSKO
V letu 2021 se je zaključilo devet projektov LAS, s tem pa je območje
pridobilo kar nekaj
novosti, ki dvigajo kvaliteto življenja na podeželju in v urbanih središčih našega LAS.
»Center za promocijo vin, kulture in turizma«, prijavitelj Občina Podčetrtek, 100.000,00 €
nepovratnih CLLD sredstev. Rezultati:
 obnovljeno gospodarsko poslopje Banovina na Virštanju;
 vzpostavljena spletna stran za prodajo lokalnih vin (www.virstanj.com).

»Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja«, prijavitelj JZ Kozjanski
park, 8.775,78 € nepovratnih CLLD sredstev. Rezultati:

urejena stalna razstava o gobah na gradu Podsreda;


vzpostavljena učna pot in izdelana zloženka.

LEADER za mlade
Vabimo vas, da se 10. maja 2022 pridružite spletnemu
dogodku LEADER za mlade, ki ga organizira CLLD Slovenija
in Mreža za podeželje.

»Olje za čistejše okolje«, prijavitelj OKP d.o.o., 27.959,22 € nepovratnih CLLD sredstev. Rezultati:

postavljene zbirne posode za odpadno jedilno olje;


razdeljene posodice za zbiranje odpadnega olja po gospodinjstvih občine Rogaška
Slatina.

Dogodek je namenjen mladim na podeželju društvom mladih, mladinskim organizacijam - ki željo
prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati
z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire
financiranja.
Za udeležence so pripravili:
 predstavitev pristopa LEADER,
 predstavitev dobrih praks vključevanja mladih
v lokalne akcijske skupe in izvedenih
projektov za mlade,
 predstavitev možnost vključevanja mladih v
lokalne akcijske skupine ter v pripravo
strategij lokalnega razvoja za programsko
obdobje do 2027 - možnosti vključevanja
mladih v projekte LEADER,
 odgovore na vprašanja v zvezi s pristopom
LEADER.
Podrobnejše informacije in povezava sledijo na strani
dogodka.
Prosimo vas da novico in dogodek razširite med mlade
v okolici, ki bi jih dogodek lahko zanimal.

»Krajinska ureditev okolice ribnikov Šmarje pri Jelšah«, prijavitelj Zavod za turizem, šport in mladino
Šmarje pri Jelšah, 23.376,33 € nepovratnih CLLD sredstev. Rezultati:



urejena pešpot okoli ribnikov z urbano opremo in piknik prostor;
turistična produkta za spodbujanje zelenega in doživljajskega turizma ter »zdravo« ribjo
kulinariko.

Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in
Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko

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



urejeno razgledišče z vremensko postajo in urejene poti nad
Muzejem na prostem;



(www.visitsmarje.si) in spletna trgovina, povezana s prenovljeno
spletno trgovino E-Lodn.

»Zeleno doživetje«, prijavitelj Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec,
46.724,14 € nepovratnih CLLD sredstev. Rezultati:

nakup električnega vozila, solarne klopce ter postavitev polnilnice za


električne avtomobile;
izdelana zgibanka »Jezdenje za seniorje«.

»Aktivacija Obsotelja«, prijavitelj Občina Rogaška Slatina, 100.000,00 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:



urejen javni športno-rekreacijski park Kostrivnica;
kupljen snežni top za smučišče Janina.

»Bil bi privatnik«, prijavitelj Prah d.o.o., 18.193,69 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:


SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH
FACEBOOK

»Lokalno je in«, prijavitelj Občina Rogatec, 50.000,00 € nepovratnih CLLD
sredstev. Rezultati:

»Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev«, prijavitelj Občina Kozje, 99.998,52 € nepovratnih
CLLD sredstev. Rezultati:



obnovljena igrišča na prostem;
postavljena ruska kegljišča in kjigobežnice na območju občine Kozje.

vzpostavljena izobraževalna modula za osnovno in srednješolce na
temo podjetništva.

NAPOVEDUJEMO LAS-ovo ekskurzijo na
območje LAS Dolenjska in Bela krajina
V imenu LAS Obsotelje in Kozjansko bomo 19. 5. 2022
organizirali ekskurzijo za člane LAS in jih popeljali na
ogled primerov dobrih praks na območju LAS
Dolenjske in Bele krajine.
Čakajo nas zanimive postojanke od Hiše lokalnih
dobrot do krajinskega parka in zeliščarskega centra.
Vse pa se razvija tudi s pomočjo LEADER/CLLD
sredstvi.
Zabeležite datum in se slišimo v mesecu maju!

