
 

 

 
  

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 

podeležlja, delovanja LAS? 

Postavite vprašanje in 

odgovorili vam bomo.  

lobortis. 

IS008 Marec 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 vsak petek in sreda med 

9:00-12:00). 

 

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 Obso te l j e  i n  Kozj ansko ,  Aškerčev  t rg  24 ,  3240 Šmar j e  p r i  Je l šah  

T :  00386  3 817  18  60  

Več :  www. las -ok .s i ,  i n fo . l asok@gmai l .com 

Predsedni k :  Davi d  S tupi ca  

Uredi l i :  Sabi na  Kampuš  i n  Ani ta  Čebul ar .  

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/


 

 
 

 

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko smo na podlagi Javnega 

poziva lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih 

pridelkov/izdelkov, ki smo ga izvedli v sklopu projektih aktivnosti 

projekta Jem drugače, jem domače, izmed vseh prijavljenih, izbrali 

10 ponudnikov, ki se bodo aktivno vključili v izobraževalne 

module. 

 
 

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 

  

  

PREDSTAVITVENA DELAVNICA ZA 
PONUDNIKE V OKVIRU PROJEKTA 
SODELOVANJA MED LAS-i, »JEM 

DRUGAČE, JEM DOMAČE!« 

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  

POZIV K ODDAJI PREDLOGOV 

SPREMEMB STRATEGIJE LOKALNEGA 

RAZVOJA LAS OBSOTELJE IN 

KOZJANSKO 
 LAS Obsotelje in Kozjansko je v začetku meseca marca objavila, da 

pripravlja prvo spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR). 

Skladno z 18. členom Uredbe CLLD (Uradni list RS št. 42/15, 

28/16, 73/16 in 72/17) lahko lokalna akcijska skupina enkrat letno 

predlaga spremembo SLR. V zvezi s tem smo pozvali vse 

zainteresirane, da podajo svoje predloge za spremembo SLR, 

vključno z utemeljitvijo sprememb in opisom vpliva sprememb na 

doseganje ciljev SLR.  

 

Predlagane spremembe SLR so morale izhajati iz 

spremenjenih okoliščin na območju LAS. Predloge je bilo 

potrebno podati do 22. 03. 2018. 

Spremembe SLR je obravnaval Organ upravljanja LAS, 

potrdila pa jih je Skupščina LAS. 

 

 
 

 

 

 

MKGP RAZPISUJE 

NEPOVRATNA SREDSTVA 

ZA ČEBELARJE 
 

V Uradnem listu RS so bili 23.3.2018 objavljeni trije javni razpisi 

za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč 

čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in 

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Skupna višina nepovratnih 

sredstev znaša do 328.800 evrov. Rok za oddajo vlog pri ukrepu 

Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve 

panjev, začne teči v sredo, 28. marca 2018 in traja do zaprtja 

javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. Rok za oddajo 

vlog pri ukrepu Subvencioniranje čebeljih matic je začel teči po 

objavi razpisa v UL in traja do vključno 18. aprila 2018. 

Več informacij o javnem razpisu najdete na naslednji povezavi: 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  

 

 

Prvo, predstavitveno delavnico s poudarkom na aktivnostih v 

projektu za pridelovalce/predelovalce na območju LAS, smo 

izvedli 6. marca 2018. Na delavnici smo predstavili objavljen Javni 

poziv za pridelovalce – predelovalce lokalne hrane. 

 
 

 

 

SPREJET PRAVILNIK O 

NAJVIŠJI DOVOLJENI 

VREDNOSTI TRANS 

MAŠČOBNIH KISLIN V 

ŽIVILIH 
 

21. marec 2018 je bil objavljen Pravilnik o najvišji dovoljeni 

vrednosti trans maščobnih kislin v živilih (Uradni list RS št. 

18/2018), ki predpisuje pogoje glede vsebnosti trans maščobnih 

kislin v živilih. Gre za področje, ki ni regulirano na področju 

Skupnosti, ampak se do njega opredeli posamezna država članica.  

 

Uživanje trans maščob je prepoznan dejavnik tveganja za zdravje in 

varnost potrošnikov, predvsem ranljivih skupin kot so otroci. Zato je 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pristojno za 

varno hrano, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in ostalimi 

deležniki aktivno sodelovalo pri pripravi navedenega pravilnika, 

predvsem z namenom zagotavljanja visokega nivoja varstva 

potrošnikov. 

  

 

 

  

 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

