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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Zaključki posveta v Državnem svetu na
temo: Izvajanje lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes
in jutri danes in jutri
Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Društvo za razvoj slovenskega
podeželja so 20. aprila 2022, na pobudo Društva za razvoj
slovenskega podeželja, organizirali posvet z naslovom Izvajanje
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in
jutri.
V osrednjem delu posveta sta rezultate izvajanja pristopa
LEADER/CLLD in priprave na novo finančno perspektivo
predstavila državni sekretar na Ministrstvu na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej in mag. Josip
Mihalic iz Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri skladnem teritorialnem
razvoju so predstavili Tomaž Cunder iz Kmetijskega inštituta
Slovenije, prof. dr. Irma Potočnik Slavič s Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani in direktor Prleške razvojne agencije Goran
Šoster. Odmevnejše projekte LAS iztekajoče se finančne
perspektive so predstavili predsednica Kulturno umetniškega
društva Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič (LAS
STIK), direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino
Metlika dr. Marjetka Pezdirc (LAS Dolenjske in Bele Krajine),
direktor zasebnega zavoda SARA VURI Dušan Jesenšek (LAS Dolina
Soče) ter mag. Danijela Kocuvan iz TOTI LAS.
Posvet sta povezovala predsednik Komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad ter predsednik Društva za razvoj slovenskega
podeželja mag. Roman Medved.
Državni svet RS se je na 51. seji 11. 5. 2022 seznanil z Zaključki
posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
(LEADER/CLLD) danes in jutri in na podlagi prvega odstavka 97.
člena Poslovnika Državnega sveta poziva Vlado Republike
Slovenije, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli.
Sprejeti zaključki posveta so v prilogi.
Posnetek 83. seje Komisije Državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj je na voljo TUKAJ.

Teden gozdov 2022: Sodobna nega
gozda

S člani LAS na ogledu dobrih praks na
Dolenjskem in v Beli krajini
Dne 19. 5. 2022 smo s člani LAS Obsotelje in Kozjansko preživeli
prijeten dan na območju LAS Dolenjska in Bela krajina., kjer so
nam pripravili prijeten program ogleda primerov dobrih praks
oziroma projektov, ki so/se v okviru LAS izvajajo/li na njihovem
območju.

Nega gozda je glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in
temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom. Za negovanimi
gozdovi stojita skrben lastnik gozda in strokoven gozdar.
Nega gozda je pod geslom »Nega gozda: danes za jutri, za
naravo in ljudi« osrednja tema letošnjega tedna gozdov, ki
poteka od 23. do 29. maja 2022.
Pred slovenski gozd so postavljeni veliki izzivi, ki so posledica
vse večjih potreb družbe po materialnih in nematerialnih
dobrinah iz gozda, ob vse večjih motnjah zaradi podnebnih
sprememb. Ključni odziv gozdarstva na podnebne spremembe
je prilagajanje gospodarjenja z gozdovi. S prilagajanjem
gospodarjenja z gozdovi želimo zmanjšati negativne posledice
podnebnih sprememb na gozd in zagotoviti uresničevanje
vseh funkcij gozdov tudi v prihodnosti.
Izrazite podnebne in družbene spremembe imajo pomemben
vpliv na načrtovanje in izvajanje nege gozda, s katero
oblikujemo
prihodnost
gozdov.
Poleg
vzgoje
najkakovostnejših gozdnih lesnih sortimentov stopa v
ospredje nega gozda, s katero krepimo stabilnost in odpornost
gozda na negativne posledice podnebnih sprememb ter hkrati
ohranjamo oz. izboljšujemo njegovo biotsko pestrost.
Sodobna nega gozda tako upošteva klasična načela nege
gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del
gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja
naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z
gozdovi v podnebno nestabilnem okolju. Pravilna in
pravočasna izvedba ukrepov nege ugodno vpliva na vse
funkcije gozdov. Z vzgojo kakovostnih in zdravih dreves tako
krepimo funkcije gozdov, celotni družbi zagotavljamo gozdne
proizvode, lastnikom gozdov pa zagotavljamo prihodek.
Tradicionalne prireditve ob Tednu gozdov bodo potekale po
celi Sloveniji, posamezniki pa so vabljeni k obisku gozdnih
učnih poti, ki jih lahko najdejo s pomočjo spletnega
pregledovalnika gozdnih učnih poti ZGS.

Skozi celoten dan smo si ogledali štiri točke, ki se razvijajo tudi s
pomočjo CLLD/LEADER sredstvi in te so bile:








Hiša Dobrot Bele krajine v središču Metlike, v kateri
deluje trgovinica z izključno lokalno pridelanimi
produkti;
Krajinski park Lahinja, kjer so s pomočjo CLLD/LEADER
sredstvi uredili prehodno pot po mokrišču ter razgledno
ploščat za opazovanje narave in živali;
Izletniška kmetija Zupančič – v bližnji okolici kmetije se
nahaja naravni izvir vode, ki se je izkazal za dom črne
človeške ribice. S CLLD/LEADER sredstvi so si tako na
kmetiji uredili učni prostor in s prikazom naravnega
habitata črne človeške ribice ter možnostjo 24 urnega
opazovanja le-te v naravne habitatu. Prav tako so nas
na kmetiji pogostili z domačim kosilom – jagnjetina in
postrv na žaru. Sledila je zadnja točka ogleda, in sicer
Zeliščarski center JV Slovenije v okolici Škocjana, ki
deluje kot povezovalni in podporni center s področja
zdravilnih in uporabnih rastlin, prav tako pa pri njih
najdete številne programe, vezane na zeliščarstvo ali
osebnostno rast ter naravne produkte tam vzgojenih
zelišč.

Sledil je povratek domov, ko smo združili vtise celotnega dne in se
poslovili v želji, da se naslednje leto zopet podružimo.

Lokalne akcijske skupine z rezultati potrjujejo
potrebe po nadaljnjem delovanju
V oddaji Od setve do žetve je bil 1. maja 2022 predstavljen instrument
izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD. Slišali smo,
kakšno sled so izvedeni projekti ob izteku programskega obdobja
pustili v lokalnem okolju. Za celoten sklad je bilo namenjenih okrog
110 milijonov evrov. CLLD se sofinancira s sredstvi Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP, Evropskega sklada za
regionalni razvoj - ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
- ESPR.
Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Roman Medved je
v oddaji povedal, da je društvo mreža lokalnih akcijskih skupin. LAS-i se
lotevajo zelo različnih projektov, hkrati pa je to edini program, kjer
območje samo pove, kaj potrebuje in za to pridobi sredstva. Društvo in
posamezni LAS-i so tudi člani Evropskega združenja lokalnih akcijskih
skupin – v evropski skupnosti je več kot 3000 LAS-ov.
Preliminarni izračuni kažejo, da bodo sredstva za CLLD ostala na enaki
višini. MKGP z Lokalnimi akcijskim skupinami sodeluje in jih poziva k
pripravi novih strategij - nov javni poziv bo predvidoma objavljen jeseni
letošnjega leta. MKGP tudi poziva k vključevanju kmetov v LAS-e
oziroma spodbuja lokalne akcijske skupine k vključevanju kmetov v
svoje vrste z namenom, da se izvajajo projekti s ciljem ohranjanja
kmetijstva na območju LAS.
Posnetek oddaje lahko poslušate TUKAJ.

CLLD Slovenija pripravil
dogodek »LEADER za mlade«
CLLD Slovenija je v mesecu maju izvedla spletni
dogodek na temo LEADER za mlade.
Če se še vedno sprašujete kaj sploh je LEADER ali pa
kaj pomeni CLLD, lahko odgovore na ta in še mnoga
druga vprašanja sedaj poiščete v video predstavi iz
dogodka LEADER za mlade.

Vabimo k branju einformatorja VIZIJA KOHEZIJA

Več informacij o tednu gozdov najdete TUKAJ.

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

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

VABIMO k branju e-informatorja Vizija
Kohezija za mesec april 2022, v katerem
boste našli informacije o projektih,
aktualnih razpisih in druge zanimivosti
evropske kohezijske politike v Sloveniji.
Več na KLIK-u.

