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
ij

ODOBRENI PROJEKTI 3. JP EKSRP
Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko je konec
februarja dobila pozitivne odločbe za vseh devet projektov, ki so bili
izbrani na 3. javnem pozivu za sofinanciranje projektov iz Evropskega
kmetijskega sklada (EKSRP). Vsi projekti so bili na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja potrjeni v celoti.
Skupna vrednost odobrenih CLLD sredstev sklada EKSRP za vseh devet
projektov znaša 536.691 €, medtem ko je celotna vrednost 962.900 €.
Vsebinsko so projekti raznoliki, vsak pa prinaša na območje tudi novost
in doprinos za širši krog prebivalcev Obsotelja in Kozjanskega. Naj na
kratko povzamemo posamezne projekte in osnovne značilnosti:










Aktivacija Obsotelja (prijavitelj Občina Rogaška Slatina):
aktivnosti projekta so usmerjene v zagotavljanje pogojev za
nadaljnje obratovanje Smučišča Janina in ureditev javne
športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici.
Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev (prijavitelj
Občina Kozje): projekt zajema obnovo in modernizacijo
obstoječih otroških igrišč z dodatnimi napravami za ostale
starostne skupine, tako se med drugim predvideva ureditev
ruskih kegljišč za namen rekreacije starejših in vzpostavitev
knjigobežnic ob igriščih.
Olje za čistejše okolje (prijavitelj OKP d.o.o.): nove ulične
zbirne posode in razdeljene male zbirne posodice za zbiranje
odpadnega jedilnega olja ter izobraževalne in animacijske
aktivnosti na osnovnih šolah so glavni doprinos za območje
Obsotelja in Kozjanskega.
Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja
(prijavitelj Kozjanski park): projekt predvideva ureditev
Gobarske učne poti na območju občine Podčetrtek in ureditev
razstave gob na gradu Podsreda.
Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim! (prijavitelj
Zavod Učenjak): v okviru projekta se bo na lokalnih šolah
oblikoval podjetniški krožek za mlade, izvedene pa bodo tudi
delavnice za druge ranljive skupine. Udeleženci bodo
spoznavali primere dobrih praks lokalnih podjetnikov ter imeli
možnost sodelovanja z uspešnimi podjetniki, ki bodo
udeležencem tudi v pomoč pri kreiranju in aktiviranju lastne
podjetniške ideje.









Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko (prijavitelj
Kip vizija d.o.o): namen projekta je vzpostavitev pogojev za
trženje treh vrst lokalih storitev: storitev za urejanje notranjih
prostorov, ki zajemajo čiščenje in energijsko urejanje
prostorov; storitev za urejanje okolice (zelenice, parki …) ter
storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in
druga dela v visokodebelnih sadovnjakih.
Center za promocijo vin, kulture in turizma (prijavitelj Občina
Podčetrtek): v sklopu projekta bo urejeno gospodarsko
poslopje Banovina, v katerem bo vzpostavljen Center za
promocijo vin, kulture in kulinarike. V projektu se predvideva
tudi vzpostavitev inovativnega spletnega mesta, ki bo
omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin.
Krajinska ureditev okolice ribnikov Šmarje pri Jelšah (prijavitelj
Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah): projekt
predvideva ureditev pešpoti okoli ribnikov v Šmarju pri Jelšah,
ureditev piknik prostora in postavitev urbane opreme. Razvita
bosta tudi dva nova turistična produkta, s katerima bo
dodatno spodbujen zeleni in doživljajski turizem ter »zdrava«
ribja kulinarika.
Dodatna ponudba večdnevnih doživetij in dediščine (prijavitelj
Občina Rogatec): projekt predvideva investicijo v ureditev
dela konjušnice v Rogatcu, ki jo bodo preuredil v nastanitvene
kapacitete in tako pridobil 23 novih ležišč. Dodatno bodo
oblikovani tudi novi programi, vezani na rokodelstvo in
turistično ponudbo območja.

Odlog o finančnem nadomestilu zaradi
izpada dohodka nosilcem dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji
Vlada je sprejela Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka
nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.
Zaradi epidemije covid-19 prihaja do velikih težav s prodajo in izpadom
dohodka na področju posameznih skupin dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Težave se kažejo zlasti na področju dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, ki so povezane s turizmom na kmetijah. Kmetije, ki se ukvarjajo
s turizmom, so morale začasno prenehati opravljati dejavnosti ponujanja
nastanitev ter vse gostinske dejavnosti. Poleg teh dejavnosti imajo večji
izpad dohodka tudi dopolnilne dejavnosti povezane s prodajo svojih
proizvodov šolam, vrtcem in drugim organizacijam, ki sicer zagotavljajo
prehrano, njihove dejavnosti pa v obdobju epidemije ne potekajo oziroma
se izvajajo v bistveno zmanjšanem obsegu.
Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki je imel najpozneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).
Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za
obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. 10.
2019 do 31. 1. 2020.

UKREP CLLD/LEADER v
programskem obdobju 2014-2020
Na ukrepu CLLD/LEADER odobrenih 544 projektov in
30 projektov sodelovanja LAS.
ARSKTRP je na podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do
15. 2. 2021 odobrila že 544 operacij, v skupni višini 24,6
milijonov EUR. Do 15. 2. 2021 pa je bilo zaključenih in
izplačanih kar 248 operacij v višini 8,9 milijonov EUR.
Na podukrepu 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine pa je bilo na petih javnih
razpisih s strani ARSKTRP odobrenih 129 vlog za 30 operacij
sodelovanja LAS, v skupni višini 8,4 milijonov EUR. Do 15. 2.
2021 je bilo tako zaključenih in izplačanih 10 operacij
sodelovanja LAS (35 vlog) v skupni višini 1,1 milijon EUR.
Na februarskem srečanju LEADER Sub-group, katerega
organizator je Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD), je
bila med drugim predstavljena tudi realizacija črpanja
sredstev na celotnem ukrepu LEADER po posameznih
državah članicah, kjer se Slovenija uvršča med uspešnejše
države.

Potrebne informacije najdete TUKAJ.

Vsi projekti so se že začeli izvajati, tako da bodo nove vsebine
kmalu na voljo prebivalcem našega območja.

Grafikon: Črpanje sredstev na ukrepu LEADER po državah članicah
EU od leta 2014 do konec leta 2020

Redni zbor članov DRSP
Avtor grafike: MKGP

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

Vabljeni na spletni seminar Socialna
varnost kmetic/kmetov
Seminar bo potekal v torek, 30. marca 2021 ob 9.00 prek portala ZOOM.
Udeležba je brezplačna, obvezna je predhodna registracija. Svoje znanje
bodo delili strokovnjaki s področja socialnega varstva kmetic in kmetov.
Na spletnem seminarju se bo govorilo o zdravstvenem zavarovanju
kmetov, spodbudah za zavarovanje invalidov na kmetiji, pokojninskem in
invalidskem zavarovanju kmetov, pravicah iz javnih sredstev za člane
kmetij ter varnosti in zdravju pri delu na kmetiji.
Program in povezavo do registracije najdete TUKAJ.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je dne 23. 3. 2021
izvedlo 16. redni zbor članov in posvet LAS.
Društvo za razvoj slovenskega podeželja vsako leto organizira
redni zbor članov, letos že 16. po vrsti in je potekal preko
spletne aplikacije Zoom. Udeležili smo se ga tudi predstavniki
LAS Obsotelje in Kozjansko.
Člani smo na rednem zboru obravnavali poročilo o delu v letu
2020 ter prihajajoče aktivnosti v 2021, dotaknili pa smo se
tudi aktualne problematike CLLD/LEADER programa. Točko
dnevnega reda sta predstavili predstavnica Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ga. Marjeta Jerič ter vodja
Medresorske delovne skupne CLLD 2021-2027 ga. Alina Cunk
Perklič.
Za zaključek zbora članov DRSP je sledila predstavitev
projekta Fitokmetije - podpora za diverzifikacijo kmetijskih
dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom,
socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira
skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

