
 

 

 
  

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. 

IS012 Julij 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/


30. 7. 2018 bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

izvedla prvo glavnino izplačil pomoči prizadetim kmetijskim 

gospodarstvom, ki so utrpeli škodo po lanskoletni suši. Skupaj bo 

izplačanih slabih 7 milijonov evrov 11.243 upravičencem. Preostanek 

plačil bo sledil v sredo, 1. avgusta in v ponedeljek, 6. avgusta. Nekaj 

vlog bo zaradi zahtevnosti obravnave izplačanih kasneje. Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob tem poudarja, da je suša zaradi 

klimatskih sprememb vse pogostejši vremenski pojav, zaradi česar je 

nujna prilagoditev kmetijske proizvodnje. Pri tem so na voljo tako 

zavarovalni produkti kot tudi pomoč države in EU za investicije v 

namakalne sisteme. Pri zaščiti kmetijskega pridelka pred sušo pa je 

pomembno tudi dosledno izvajanje agrotehničnih preventivnih ukrepov.  

 

 

 
 

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 

  

  

30. 7. 2018 - ZAČETEK IZPLAČEVANJA POMOČI PO 
LANSKOLETNI SUŠI V VIŠINI 7 MILIJONOV EUROV 

 

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  

BREZPLAČNA PROMOCIJA 
PONUDBE LOKALNIH 

KMETIJSKIH PRIDELKOV IN 
ŽIVILSKIH PROIZVODOV 

 
V okviru promocije lokalne hrane, ki jo izvaja Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod sloganom “Naša super 

hrana”, kar zajema tudi proizvode s certifikatom “izbrana kakovost” 

in drugimi shemami kakovosti, vas vabimo, da se s svojo ponudbo 

lokalne hrane tudi vi brezplačno vpišete v zemljevid pridelovalcev 

in predelovalcev lokalne hrane na spletni strani Naša super hrana. 

 

Spletna stran deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano z glavnimi cilji: promocija lokalne hrane, 

osveščanje o pomenu in lastnostih lokalno pridelane in predelane 

hrane. V tem okviru je vzpostavljena tudi baza pridelovalcev in 

predelovalcev lokalne – slovenske hrane, ki potrošnikom v obliki 

zemljevida ponudnikov omogoča lažje iskanje lokalne hrane pri 

kmetovalcih, zadrugah in tudi predelovalcih. 

Registracija, objava in promocija na portalu so za pridelovalce in 

predelovalce lokalne – slovenske hrane popolnoma brezplačni. 

Zaželeno je, da o sebi in svoji ponudbi zapišete strnjeno 

predstavitev, dodate slike in morda povezavo na vašo spletno stran, 

označite pa lahko tudi sheme kakovosti, katerih certifikate ste 

pridobili ter objavite svoje kontakte. 

Predlagamo, da to povabilo posredujete tudi drugim pridelovalcem 

in predelovalcem lokalne – slovenske hrane, ki bi se želeli 

predstaviti. 

Zemljevid bomo v prihodnjih mesecih promovirali, saj je zanimanje 

s strani bralcev spletne strani zelo veliko. Izpostavili ga bomo tudi 

preko elektronskih novic in na omrežju Facebook s 25.500 sledilci. 

Registracija: 

Postopek registracije in vnosa podatkov je enostaven, pa vendar smo 

za vsa vprašanja in podporo na voljo na elektronskem naslovu: 

info@nasasuperhrana.si. 

Vabimo vas, da k registraciji pristopite čim prej. 

 

 

ČLANSKI POSVET LAS OB KOLPI 
 

Na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj (ARSKTRP) so prejeli 

vloge 14.911 upravičencev za izplačilo pomoči, pri čemer jih bo 

11.243 prejelo pozitivno odločbo s skupnim izplačilom 

6.958.488,77 evrov odobrenih sredstev. Preostalih 3.668 bo prejelo 

negativne odločbe, ker ne dosegajo praga 30 % škode na celotnem 

kmetijskem gospodarstvu ali pa so izplačila manjša od 100 evrov. 

  

Končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji 

zaradi posledic lanskoletne suše je znašala dobrih 65,2 mio evrov. 

Vlada RS je julija letos sprejela Program odprave posledic škode v 

kmetijstvu zaradi suše v letu 2017. Za odpravo posledic suše v 

kmetijski proizvodnji je vlada s programom zagotovila do 7,042 

mio evrov iz sredstev proračunske rezerve v letu 2018. 

 

Oškodovanci so za sušo v letu 2017 v 156 občinah vložili 15.364 

vlog, za skupaj 141.384 ha kmetijskih površin. Suša je v letu 2017 

prizadela 48.275 ha žit in poljščin, 891 ha zelenjadnic, 763 ha 

sadovnjakov, 88.757 ha travinja, 1.018 ha hmelja in 1.680 ha 

vinogradov. Najbolj prizadeti občini sta bili Žalec in Kidričevo z 

več kot 2,2 mio evrov škode, čemur sta sledili Krško in Sevnica oba 

z več kot 1,8 mio evrov škode. 

 

Prav tako je bila aprila in maja izplačana glavnina pomoči za škodo 

po lanskoletni pozebi, in sicer 1.299 upravičencem v skupni višini 

5.749.791 eurov. 
 

»Slovenija nas je navdušila s svojimi gastronomskimi presežki ter 

zavezo k trajnostnemu razvoju in z izvedbo vseh aktivnosti v zvezi z 

njim. Proizvodnja hrane je na visokem kakovostnem nivoju, prav 

tako sta nas navdušila izjemna ponos in strast vseh, s katerimi smo 

se srečali, ki ju kažejo pri spoštljivem ravnanju z okoljem.  Na nas 

so pustili velik vtis tudi številni sodelujoči deležniki, ki so se 

povezali v projekt v prizadevanju, da postane Slovenija svetovno 

znana zelena država na področju gastronomije, trajnostnega turizma, 

izobraževanj o prehrani in kakovostne preskrbe s hrano,« je na 

novinarski konferenci povedala dr. Diane Dodd v imenu strokovne 

komisije Evropske gastronomske regije. Nato je sporočila izjemno 

novico za našo državo: Slovenija je nosilka naziva Evropska 

gastronomska regija 2021.  

 

»Iskreno me veseli, da je Slovenija prejela naziv Evropska 

gastronomska regija 2021, saj to prestižno priznanje dokazuje, da se 

Slovenija na globalnem turističnem zemljevidu uveljavlja kot 

privlačna destinacija, ki s pristno, inovativno in butično 

gastronomsko ponudbo navduši tudi najzahtevnejše goste,«  je 

poudaril Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. 

 

Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem 

IGCAT je Slovenijo po uradni prijavi kandidature marca potrdil za 

kandidatko za naziv Evropska gastronomska regija 2021. Strokovna 

komisija jo je med 17. in 20. 7. obiskala z namenom, da na terenu 

preveri njeno gastronomsko ponudbo, se ločeno sreča s predstavniki 

16 deležnikov, ki so pristopili k projektu, in se podrobno seznani s 

Knjigo kandidature Okusiti Slovenijo, ki jo je uredil prof. dr. Janez 

Bogataj in ki pomembno prispeva k pridobitvi naziva. Strokovna 

komisija EGR, ki jo sestavljajo  dr. Diane Dodd, strokovnjakinja za 

urbane in regionalne kulturne in umetnostne strategije ter 

predsednica Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, 

umetnost in turizem IGCAT, uradnega nosilca nagrade in platforme 

Evropska gastronomska regija, Blanca Cros, strokovnjakinja za 

trajnostni turizem in predstavnica Katalonije, Evropske 

gastronomske regije 2016, Alfred van Mameren, strokovnjak s 

področja regionalnega razvoja in predstavnik Severnega Brabanta, 

Evropske gastronomske regije 2018, in Jacinta Dalton, 

strokovnjakinja za strateški razvoj na področju prehranskega 

razvoja, predstavnica Galwaya/zahodna Irska, Evropske 

gastronomske regije 2018,  se je na podlagi pisne prijave, obiska v 

regiji, predstavitve in razprave odločila, da Slovenijo priporoči 

upravnemu odboru IGCAT za nosilko naziva Evropska 

gastronomska regija 2021.  Uradni naziv bo Sloveniji podeljen na 

slovesnosti, ki bo v okviru Evropskega tedna regij in mest potekala 

8. 10. v Bruslju, s čimer bo Sloveniji zagotovljena še dodatna 

pozornost. 

 

 

SLOVENIJA PREJELA 
NAZIV EVROPSKA 

GASTRONOMSKA REGIJA 
2021! 

 

 

Minister mag. Dejan Židan je ob tem poudaril: »Letos že drugič 

izplačujemo pomoč kmetijam zaradi naravnih nesreč v letu 2017, ob 

tem pa se zavedamo, da je bistveno bolj pomembno preventivno 

delovanje. Zato smo samo v letošnjem letu objavili že tri javne 

razpise za sofinanciranje prilagajanja podnebnim spremembam v 

vrednosti 27 mio eurov. Obenem smo povečali tudi 

sofinanciranje  zavarovalnih premij za tiste škodne dogodke, ki jih v 

skladu z nacionalno zakonodajo lahko sofinanciramo, npr. za trajne 

nasade je sofinanciranje 50%.« 

 

 

 

 

13. 7. 2019 je potekal posvet LAS v Eko Vasica Rinčica Radenci ob Kolpi v Gornjih Radencih. Namenjen je bil članom DRSP. Za dobrodošlico je 

g. Lindič predstavil ponudbo njihovega eko kampa in kmetijo ter kako poteka razvoj v krajih ob Kolpi. Nato je 26 udeležencev v ustvarjalni in 

produktivni klimi razpravljalo o aktualni problematiki CLLD ter že izvedenih in prihajajočih aktivnostih mreže slovenskih LAS. 

 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Podnebne_spremembe_v_kmetijstvu/180svPro_cistopis.doc
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Podnebne_spremembe_v_kmetijstvu/180svPro_cistopis.doc

