
 

 

 
  

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

NOVIČKE 

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.   

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini 

VPRAŠANJA 
 Vas zanima karkoli v povezavi 

s programom razvoja 

podeželja, delovanja LAS? 

Postavite vprašanje in 

odgovorili vam bomo.  

lobortis. 

IS010 Maj 2018 

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 naročilu). 

 

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 

ZADNJI PETEK V MESECU -  

  

NOVE ZGODBE, NOVE INFORMACIJE 

 

NASLEDNJA IZDAJA 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.  

    
 

LAS Obsotel je in  Kozjansko,  Aškerčev trg 24,  3240 Šmarje pri  Jelšah  
T:  00386 3  817 18 60  
Več: www.las-ok.si ,  info. lasok@gmai l .com 
Predsednik : David Stupica  
Uredi l i : Sabina Kampuš  in   Anita Čebular .   
Za vsebino je odgovoren  Razvojna  agencija  Sot la.  Organ upravljanja ,  določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja  RS za  obdobje 2014 -2020,  je Minis trstvo za 
kmeti j stvo,  gozdarstvo in prehrano.”  

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 AN S K E G A   

 

http://www.las-ok.si/


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 

Uradnem listu 11. 5. 2018 objavilo nov javni razpis za naložbe v 

predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. 

Skupno je razpisanih 15 mio evrov nepovratnih sredstev, 

namenjena pa so nadaljnjim naložbam v povečevanje 

konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge in uspešnemu 

trženju kmetijskih proizvodov. Upravičenci bodo vloge lahko 

oddali med 4. junijem in 12. septembrom 2018.  

 

 
 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15 mio evrov 

namenja živilsko-predelovalni panogi za naložbe v modernizacijo 

opreme in objektov ter učinkovitejšemu trženju kmetijskih 

proizvodov. Ob objavi razpisa je minister za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano mag. Dejan Židan povedal: »Slovenska živilsko-

predelovalna panoga na trgu konkurira z izdelki, ki na police 

pridejo od vse povsod. Naložba v posodobitev opreme in objektov 

za predelavo zagotavlja proizvodnjo kakovostne in varne hrane. Z 

uspešnim trženjem in investiranjem v razvoj kmetijskih proizvodov 

se postavljajo temelji za še večjo konkurenčnost na trgu. Javni 

razpis, kjer je na razpolago 15 mio evrov nepovratnih sredstev je 

pomemben tudi zaradi ohranjanja delovnih mest v panogi in 

odpiranje novih.«    

  
Objavljen javni razpis za podukrep 4.2. v okviru Programa razvoja 

podeželja RS 2014-2020 potencialnim upravičencem omogoča 

pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in proračuna RS.  

 

Povezavo do javnega razpisa najdete tukaj. 

 
 

 

Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in 

Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko 

  

 

 

Na naši spletni strain najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni 

za podeželjsko območje Obsotelja in Kozjanskega.  Več: www.las-ok.si 

  

  

15 MIO EUR ZA NALOŽBE V 
PREDELAVO ALI TRŽENJE 
KMETIJSKIH PROIZVODOV 

 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N  

AW A RE NE S S  

SLOVENIJA IN VES SVET PRVIČ PRAZNOVALA 
SVETOVNI DAN ČEBEL 

 Breznica pri Žirovnici, 20. 5. 2018 – Slovenija in z njo ves svet 

sta danes prvič praznovala svetovni dan čebel. Generalna 

skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 20. 

decembra lani v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s 

katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Uspeh je plod 

sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico in 

Republiko Slovenijo ter predstavlja enega največjih diplomatski 

uspehov Slovenije. Glavni namen svetovnega dne čebel je, da se 

vsaj ta dan posveti ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu 

čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo. Obenem pa je tudi 

priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da 

razpravljamo o izzivih ohranjanja čebel in začrtamo konkretne 

aktivnosti, ki zagotavljajo njihovo preživetje.  

 

Minister mag. Dejan Židan ob zaključku praznovanja prvega 

svetovnega dne čebel izpostavlja, da bilo v celotni proces 

razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel decembra 2017 v OZN - 

kar minister ocenjuje kot enega največjih diplomatskih uspehov 

samostojne Slovenije - vloženega veliko truda, energije in delovnih 

ur. V Sloveniji sicer govorimo o ohranitvi čebele, o sonaravnem 

kmetovanju in življenju, tujina pa naša prizadevanja razume v luči 

globalnega preprečevanja lakote – po podatkih namreč 815 

milijonov lačnih ljudi. Gre za področja oz. države na svetu, kjer 

kmetovanje ni možno ali zaradi vojn ali zaradi podnebnih 

sprememb. Zatorej v tujini razumejo prizadevanja sicer majhne 

Slovenije za ohranitev čebel in drugih opraševalcev kot izjemno 

pomembno dejanje pri reševanju največjega človeškega problema – 

lakot.  

 

Sama razglasitev svetovnega dne čebel pa je šele začetek poti in 

dela, Slovenijo čakajo konkretni cilji: na ravni EU želimo razglasiti 

čebele za ogroženo vrsto, samo tako se bodo namreč lahko izvajali 

potrebni ukrepi, ki sedaj niso možni.  

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je odposlala odločbe 4.038 vlagateljem, ki so se odzvali na razpis za podukrep 6.3. - Pomoč za 

zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij. Gre za nov podukrep v tem programskem obdobju, namenjen ohranjanju in razvoju majhnih 

kmetij, ki redijo travojede živali in katerih kmetijska zemljišča ležijo pretežno na območju z omejenimi dejavniki za opravljanje kmetijske 

dejavnosti (OMD). V okviru podukrepa je bilo na voljo 20 milijonov evrov, ki bi zadoščali 4. 000 kmetijam. Uspeh izvedenega javnega razpisa je 

bil odličen, saj je bilo odobrenih kar 3.975 vlog, kar predstavlja 98,4 % od vseh prejetih vlog. Na MKGP ocenjujemo, da gre odličen rezultat 

javnega razpisa pripisati predvsem enostavnim pogojem ob oddaji vloge, enostavnim obveznostim za vlagatelje in enostavnem poslovnem načrtu, 

zaradi česar so se administrativna bremena, tako za vlagatelje kot za administracijo, zmanjšala na minimum. Vloga na javni razpis je namreč 

potekala povsem elektronsko, brez potrebe po pridobivanju in prilaganju dodatnih dokazil. K dobremu rezultatu javnega razpisa je veliko 

prispevala tudi obširna promocija podukrepa, kvalitetno pripravljene vloge, za kar gredo glavne zasluge kmetijskim svetovalcem KGZS, ki so 

pripravili večino vlog, in pa seveda tudi dobro pripravljena aplikacija za vnos vlog ter hitra obravnava vlog in postopek izdaje odločb s strani 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

 

 

 

 

 

 

IZDANIH 3.975 POZITIVNIH ODLOČB JAVNEGA RAZPISA ZA 
MAJHNE KMETIJE 

 

 

Drugi cilj je priprava Programa odličnosti v čebelarstvu, ki je že 

v teku, s spremembo Zakona o kmetijstvu pa je opredeljena tudi 

vzpostavitev mednarodne čebelarske akademije, znotraj katere 

bomo prvič združili naše znanje na področju čebelarstva ter ga 

ponudili vsem, ki ga želijo imeti.  

 

Ob 1. obeležitvi svetovnega dne čebel je zvrstil niz dogodkov: v 

petek, 19. 5. dopoldne je Čebelarska zveza Slovenije v Žirovnici 

organizirala mednarodno čebelarsko konferenco o globalnih 

izzivih v čebelarstvu, v petek zvečer je v Višnji Gori potekala 

slovesnost ob odkritju obeležja Kranjski sivki, včeraj, 19. 5., je 

na Brdu pri Kranju v organizaciji MKGP potekala mednarodna 

ministrska konferenca o pomenu čebel in ostalih opraševalcev, 

na kateri so ob zaključku ministri sprejeli politično deklaracijo, s 

katero so se zavezali k krepitvi sodelovanja držav na 

mednarodni ravni, in sicer na področjih ukrepov za zaščito čebel 

in drugih opraševalcev, ozaveščanju javnosti, izobraževanju in 

izmenjavi dobrih čebelarskih praks. 20. 5., pa je v Žirovnici 

potekala osrednja proslava ob 1. svetovnem dnevu čebel v 

organizaciji Čebelarske zveze Slovenije in Občine Žirovnica ter 

pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Boruta Pahorja. 

  

Ob prvi obeležitvi svetovnega dne čebel je Banka Slovenije 

izdala tudi poseben priložnostni kovanec za 2 evra. Gre za t.i. 

»spominski kovanec«, ki bo v rednem denarnem obtoku po 

celem evrskem območju. Avtor na javnem natečaju izbranega 

idejnega osnutka kovanca, Janez Bizjak, je navdih iskal v 

svetovnem dnevu čebel in svetu čebel. Za motiv je uporabil 

globus v obliki satovja oz. satovje v obliki globusa.  

 

OBJAVLJEN PREDLOG 
SPREMEMBE 

SPECIFIKACIJE ZA MESO Z 
OZNAČBO "IZBRANA 

KAKOVOST - SLOVENIJA" 
 

Ljubljana, 15. 5. 2018 - GIZ Mesne industrije Slovenije in 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta na Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložili skupno vlogo za 

spremembo specifikacije za meso z označbo "izbrana kakovost, 

država pridelave in predelave Slovenija". 

 

 
 

 

V shemo "izbrana kakovost - država pridelave in predelave 

Slovenija" se vključuje tudi sektor prašičjega mesa, zato se 

predlagane spremembe specifikacije nanašajo predvsem na 

ustrezno spremembo naslova specifikacije, dodano je novo 

poglavje "prašičje meso", ostale spremembe pa so smiselno vezane 

na predlagano dopolnitev specifikacije. 

  

Predlog dopolnjene specifikacije je objavljen na spletnih straneh 

MKGP. Vsaka fizična ali pravna oseba s pravnim interesom lahko 

pripombe na predlog specifikacije poda najkasneje do srede, 13. 6. 

2018. Povezava do predloga specifikacije: Izbrana kakovost 

  

Ministrstvo je do sedaj potrdilo že tri specifikacije za uporabo 

označbe "izbrana kakovost", in sicer za sektor mesa, sektor mleka 

in sektor sadja. Certificirani proizvajalci kmetijskih pridelkov z 

označbo "izbrana kakovost - država pridelave in predelave 

Slovenija" so objavljeni na naslednji spletni strani MKGP: 

Certificirani proizvajalci 

 

 

 

 

DELAVNICA »POROČANJE IN PODPORA ZA IZVAJANJE 
OPERACIJ CLLD« Vse izvajalce odobrenih operacij v okviru izvajanja SLR LAS Obsotelje in Kozjansko, vabimo na delavnico »Poročanje in podpora za izvajanje 

operacij CLLD«, ki bo v ponedeljek, 28. maja 2018 v sejni sobi Občine Podčetrtek, med 11. in 13. uro. Zaradi različnih navodil/zahtev bomo 

delavnico izvedli v dveh sklopih, in sicer: 

- 1. SKLOP (11:00 – 12:00) - izvajalci operacij sofinanciranih s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

-  2.  SKLOP (12:00 – 13:00) - izvajalci operacij sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklad za regionalni razvoj (ESRR). 

Na delavnici bomo pregledali navodila za poročanje (pogoji za upravičenost, dokazila o upravičenih stroških in izdatkih, neupravičene stroške, 

obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, postopek spremembe operacij), pregledali pravilno izvajanje operacij (vsebinsko, administrativno in 

računovodsko izvajanje) ter podrobneje pregledali zakonitosti označevanja operacij. Želimo pa tudi podati odgovore na odprta vprašanja, ki se 

vam porajajo ob izvajanju operacij. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/914-30-5-2018-izdanih-3-975-pozitivnih-odlocb-javnega-razpisa-za-majhne-kmetije
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/914-30-5-2018-izdanih-3-975-pozitivnih-odlocb-javnega-razpisa-za-majhne-kmetije
https://www.worldbeeday.org/si/novice/novice-iz-sveta/125-na-strokovni-konferenci-o-predlogih-za-resevanje-svetovnih-cebelarskih-izzivov.html
https://www.worldbeeday.org/si/novice/novice-iz-sveta/125-na-strokovni-konferenci-o-predlogih-za-resevanje-svetovnih-cebelarskih-izzivov.html
https://www.worldbeeday.org/si/novice/novice-iz-sveta/127-v-visnji-gori-odkrili-spominsko-obelezje-kranjski-sivki.html
https://www.worldbeeday.org/si/novice/novice-iz-sveta/127-v-visnji-gori-odkrili-spominsko-obelezje-kranjski-sivki.html
https://www.worldbeeday.org/si/novice/novice-iz-sveta/142-kmetijski-ministri-na-mednarodni-konferenci-sprejeli-politicne-zaveze-za-ohranitev-cebel-v-svetu.html
https://www.worldbeeday.org/si/novice/novice-iz-sveta/142-kmetijski-ministri-na-mednarodni-konferenci-sprejeli-politicne-zaveze-za-ohranitev-cebel-v-svetu.html
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/izbrana_kakovost/
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/izbrana_kakovost/certificirani_proizvajalci/

