
 

 

 
  

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. 
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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. 

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 

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  

 

/ VIZIJA / TRAJNOSTNI IN CELOVIT 

RAZVOJ OBMOČJA LAS OBSOTELJE 

IN KOZJANSKO, DOSEŽEN S 

KREPITVIJO MEDSEKTORSKEGA IN 

MEDGENERACIJSKEGA 

SODELOVANJA. 

“
V
i
z
ij 

” 

ZADNJI PETEK V MESECU -  

  

NOVE ZGODBE, NOVE INFORMACIJE 

 

NASLEDNJA IZDAJA 

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


Župan občine Podčetrtek Peter Misja in župan Rogaške Slatine mag. 

Branko Kidrič sta skupaj z Multimedijsko hišo Ibis d. o. o. iz Ljubljane 

podpisala pogodbo za vzpostavitev in delno vzdrževanje 

avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles 

v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina, v skupni vrednosti 134.378,22 

EUR z DDV. 

 

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj projekta »Trajnostno mobilno 

Obsotelje« kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 1. Javnem 

pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS 

Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017 – 2019, sofinancirane iz 

sklada ESRR. Projekt »Trajnostno mobilno Obsotelje« se nanaša na 

Varstvo okolja in ohranjanje narave s ciljem spodbujanja ukrepov 

trajnostne mobilnosti, hkrati pa projekt podpira cilje in kazalnike 

drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in 

Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest in Večja vključenost mladih, 

žensk in drugih ranljivih skupin. 

 

Projekt se bo izvajal v upravičenih urbanih naseljih na območju LAS 

Obsotelje in Kozjansko, Občina Podčetrtek pa bo v izvedbo operacije 

vključila tudi partnerje, in sicer Občino Rogaška Slatina, Terme 

Olimia d. d, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ter 

Športno društvo Osnovne šole Podčetrtek. 

 

Omenjeni projekt zajema dobavo in montažo šestih postaj za izposojo 

koles samopostrežnega sistema z vso pripadajočo opremo, pri čemer 

ima vsaka postaja najmanj deset ključavnic oz. mest priklopa koles. 

Tri postaje bodo na območju občine Podčetrtek in tri postaje na 

območju občine Rogaška Slatina, prav tako pa sistem zajema dobavo 

dvainštiridesetih koles, in sicer sedem na vsaki postaji ter električno 

adaptacijo dvanajstih koles, dveh na vsaki postaji. 

 

 

 
 

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 

  

  

OPERACIJA “TRAJNOSTNO 
MOBILNO OBSOTELJE” S 
PODPISANO POGODBO 

 

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  

NOVA EU UREDBA O EKOLOŠKI PRIDELAVI IN OZNAČEVANJU 
EKOLOŠKIH PROIZVODOV 

 
15. 6. 2018, je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 

nova Uredba o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških 

proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta 834/2007. Objavljeno 

besedilo predstavlja "osnovni dokument", številne podrobnosti 

pa bo treba še dodatno predpisati. To se bo zgodilo v naslednjih 

dveh letih z drugimi pravnimi akti (delegirani akti in izvedbeni 

akti). Nova Uredba se bo uporabljala od 1. januarja 2021. 

 

Glavna izboljšava je uvedba enotnih evropskih pravil, ki bodo 

veljala za celotni sektor ekološke pridelave v Uniji. Stara ureditev je 

omogočala prilagodljiv sistem izjem, včasih na ravni 

posameznega pridelovalca. Nova pravila upoštevajo potrebo po 

prilagodljivosti, ki so jo v preteklosti zagotavljala navedena 

odstopanja – še vedno bodo mogoče ustrezno utemeljene izjeme, na 

primer začasno nadomeščanje ekološke sestavine z neekološko v 

primeru omejenih zalog – vendar bodo odstopanja zdaj časovno 

omejena, redno se bodo ocenjevala in se po potrebi zaradi poštenega 

obravnavanja vseh udeležencev uporablja za vse pridelovalce. Za 

vse ekološke pridelovalce in proizvode se bodo uporabljala ista 

pravila. 

 

Ta enotni sklop pravil se bo uporabljal tudi za kmete izven Unije, ki 

svoje ekološke proizvode izvažajo na trg Unije. Nadomestil bo 

preko 60 različnih standardov, ki sedaj veljajo za enakovredne 

evropskim in se uporabljajo za uvoženo ekološko hrano. 

 

V torek 19. 6. 2018 je DRSP skupaj z CNVOS in tehnično pomočjo 

AKTRP izpeljal prvi spletni seminar na temo nove evropske zakonodaje 

s področja varovanja osebnih podatkov. Seminar je bil pripravljen 

izključno za delovanje LAS, zato ne čudi velik odziv – preko 60 

prijavljenih, ki so  z zanimanjem prisluhnili gradivu, katerega je 

pripravil Matej Verbajs. Čeprav so se vsi skupaj bali, kako bo izpeljan 

prvi tovrstni seminar, se je izkazalo, da zadeva deluje in da je primerna 

za uporabo v obdobjih, ko zmanjkuje časa za potovanje na lokacije 

klasičnih delavnic. Udeleženci so prejeli tudi predloge dokumentov 

(pogodba med LAS in vodilnim partnerjem, besedilo za javni poziv, …). 

Strošek seminarja in pripravo gradiv je za člane kril DRSP. 

 

 

 

 

 

 

USPEŠNO IZVEDEN 
SPLETNI SEMINAR Z 

VZORCI AKTOV NA TEMO 
VARSTVA OSEBNIH 
PODATKOV V LAS 

 

        

Tokratni Festival bo potekal 7. in 8. septembra v območju 

Kamnika. Pričakuje se več kot 70 udeležencev iz 8 evropskih 

držav, poleg Slovenskih pa so udeležbo že potrdili predstavniki 

iz Hrvaške, Poljske in Češke. Osrednja tema letošnjega 

strokovnega posveta je Vrednotenje Strategij lokalnega razvoja 

LAS, v tem času izjemno aktualna tema v celotnem evropskem 

prostoru. V popoldanskem delu prvega dne festivala, bosta 

vzporedno potekali dve temi: Borza projektov sodelovanja in 

mreženje sodelujočih LAS in (Ne)razpoložljivost kmetijskih 

zemljišč v Sloveniji (projekt NEWBIE). Drugi dan festivala bo 

potekal v okviru največjega etnološkega festivala v Sloveniji - 

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki vsako leto v 

Kamnik privabi več kot 30.000 obiskovalcev iz cele Evrope. 

Festival gosti LAS Srce Slovenije. 

Prijave na Festival Slovenskih LAS sprejemajo do 15. 8. 2018, 

rezervacije nočitev in najema stojnic pa le do 30. 7. 2018. 

Prijave pošljite po e-pošti na naslov info@drustvo-podezelje.si. 

 

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS 
ZA IZBOR RAZISKOVALNIH 

PROJEKTOV V OKVIRU 
PROGRAMA »Zagotovimo.si 
hrano za jutri« ZA LETO 2018 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna 

agencija za raziskovalno dejavnost sta v petek 15. 6. v uradnem 

listu objavila javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 

raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 

2018. Za izvajanje razpisanih tem s področja kmetijstva, 

gozdarstva, razvoja podeželja in ribištva je namenjenih 3,35 

milijonov evrov. Rok za oddajo prijav je 30. julij. 

 

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami ministrstva v 

okviru štirih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, in sicer na 

področjih prehranske varnosti Slovenije, konkurenčnosti 

proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov, trajnostnega 

gospodarjenja z naravnimi viri in razvoja podeželja. Izbrani in 

sofinancirani raziskovalni projekti bodo podpora Vladi Republike 

Slovenije in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske 

politike na posameznih področjih javnega interesa, ki so nujni za 

izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega 

kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja, ter v zvezi s 

spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja. 

 

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 41/2018 z dne 

15.6.2018, razpisna dokumentacija pa je dostopna na spletni strani 

agencije. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trenutno se lahko uporabljajo različni standardi za pridelovalce v 

isti državi, kadar slednja z Unijo nima sklenjenega dogovora o 

enakovrednosti, saj certifikacijski organi določijo lastne standarde. 

Načelo enakovrednosti bo nadomestila skladnost z enotnimi pravili 

Unije. Pomembno se bo izboljšala tudi trgovina, zlasti ker bodo zdaj 

veljali enaki konkurenčni pogoji za gospodarske subjekte Unije in 

tretjih držav. Področje uporabe predpisov je bilo razširjeno, tako da 

zajema vrsto novih proizvodov, kot so sol, plutovina in eterična olja. 

Prav tako bo v prihodnosti mogoče dodajati nove proizvode in se s 

tem odzivati na spremembe v sektorju in povpraševanje 

potrošnikov, kar bo pridelovalcem prineslo nove možnosti. 

 

Nova uredba prinaša poenostavitve za kmete. Mali kmetje se bodo 

lahko na primer odločili za skupinsko certificiranje, ki bo zmanjšalo 

stroške certificiranja in jim omogočalo lažjo vključitev v 

sistem ekološke pridelave. Nove priložnosti bo ustvarilo tudi odprtje 

novega trga ekoloških semen in drugega rastlinskega 

razmnoževalnega materiala z visoko stopnjo genetske 

raznovrstnosti. To bo izboljšalo biotsko raznovrstnost, povečalo 

vzdržnost kmetijske proizvodnje in spodbudilo inovacije. Izboljšala 

se bo odpornost na škodljivce in bolezni, v ospredju pa bo boljše 

prilagajanje na lokalne razmere. 

 

FESTIVAL SLOVENSKIH 
LAS 2018 – SKUPAJ ZA 

LOKALNI RAZVOJ 
 

 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/919-15-6-2018-nova-eu-uredba-o-ekoloski-pridelavi-in-oznacevanju-ekoloskih-proizvodov
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/919-15-6-2018-nova-eu-uredba-o-ekoloski-pridelavi-in-oznacevanju-ekoloskih-proizvodov
mailto:info@drustvo-podezelje.si.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018004100006/javni-razpis-za-izbiro-raziskovalnih-projektov-ciljnega-raziskovalnega-programa-zagotovimo-si-hrano-za-jutri-v-letu-2018-st--6316-42018-5-ob-238918
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018004100006/javni-razpis-za-izbiro-raziskovalnih-projektov-ciljnega-raziskovalnega-programa-zagotovimo-si-hrano-za-jutri-v-letu-2018-st--6316-42018-5-ob-238918
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/18/razp-crp-hrana-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/18/razp-crp-hrana-18.asp

