
 

 

 
  

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. 

IS009 April  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 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 : Anita Čebular in Sabina  Kampuš.   
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/


V Uradnem listu RS, št. 23/2018, je bila 6. 4. 2018, objavljena 

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 

obdobju 2014–2020. 

 

 
 

 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) določa pogoje 

za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih 

skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij 

lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor strategij, naloge 

LAS, pogoje upravičenosti ter pogoje za izvajanje posameznih 

podukrepov in posebnosti posameznega sklada (Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega 

sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo (ESPR)). 

 

Uredba CLLD se spreminja zaradi poenostavitve postopkov 

potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan 

postopek bo potrjevanje sprememb SLR skrajšal za okvirno 3 

tedne, kar je pomembno za tekoče delo LAS. LAS lahko predlagajo 

spremembo SLR, če pride do spremenjenih okoliščin na območju 

LAS. Po novem se bo lahko vlogo za spremembo SLR vložilo 

dvakrat letno in ne samo enkrat, kot je to veljalo do sedaj. 

V okviru spremembe uredbe CLLD se določenim potencialnim 

upravičencem (pravnim in fizičnim osebam) dovoljuje do 50 EUR 

neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. 

Določba velja za vse tri sklade, vključene v ukrep, torej EKSRP, 

ESRR in ESPR. Sprememba ima spodbujevalni učinek pri izvajanju 

ukrepa, tako da se pričakuje več vlog oziroma predlogov operacij 

pri vseh skladih. 

 
 

 

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 

  

  

Z NOVELO UREDBE DO 
BOLJŠEGA DELOVANJA 
LAS-OV IN S TEM BOLJ 

VITALNEGA PODEŽELJA 

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  

ZAČENJAMO ODŠTEVATI: 
ŠE MESEC DNI DO PRVE 

OBELEŽITVE 
SVETOVNEGA DNE ČEBEL 

 
20. 5. 2018 bomo po celem svetu prvič praznovali 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. Slovenija se na prvo praznovanje 

svetovnega dne čebel pripravlja zelo zavzeto.  

 

Cel mesec maj se bodo na različnih lokacijah po Sloveniji vrstili 

različni dogodki, ki bodo v središče postavili čebele in opraševalce. 
Praznovanje bo doseglo svoj vrh v dneh od petka 18. do nedelje, 20. 

maja, ko se bo zgodilo več dogodkov na državni in mednarodni 

ravni. 

 

Slovenija izdaja spominski kovanec ob svetovnem dnevu 

čebel 

 
Banka Slovenije bo ob priložnosti obeležitve Svetovnega dne 

čebel izdala 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.  

Kovanec bo izšel predvidoma v sredini meseca maja v nakladi 

1 mio kovancev. Kovanec bo izdelan v dveh tehnikah: 

navadno kovanje, ki je na voljo po nominalni vrednosti 2 

EUR za kovanec) ter kovanje z visokim sijajem v plastični 

kapsuli (prodajna cena takšnega izdelka z letnico 2018 bo 

določena naknadno).   

 

 

 

 

 

MEDNARODNA KONFERENCA »EVROPSKA AKCIJA ZA 
PAMETNE VASI" 

 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se 

je 13. 4. 2018 udeležil mednarodne konference »Pametne vasi«, ki 

je potekala v organizaciji Evropske komisarke za promet Violete 

Bulc in poslanca EU parlamenta Franca Bogoviča. Minister je 

skupaj s komisarjem EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom 

Hoganom sodeloval na enem od treh panelov z naslovom 

»Prihodnost SKP in pametno kmetovanje«. Z uglednimi gosti je 

potekal pogovor o novih tehnologijah, digitalizaciji, preciznem 

kmetovanju. Mag. Židan je izpostavil jasne tarče: »prilagoditev 

klimatskim spremembam, kmetovanje v težjih pogojih, poslovna 

učinkovitost, zmanjšanje administriranja z avtomatskim zbiranjem, 

deljenjem in obdelavo podatkov.« 

  

 

 

 

Trije istočasni paneli so potekali v okviru mednarodne konference s 

podnaslovom »Za svetlejšo prihodnost podeželja v EU«. Evropska 

unija s tem dogodkom odgovarja na izzive razvoja podeželja s 

konkretnimi ukrepi, zajetimi v EU akciji za pametne vasi, v okviru 

konference pa so sodelujoči raziskovali ukrepe EU ter druge 

priložnosti, ki bodo popeljale evropsko podeželje v »pametno« 

prihodnost. 

 

Minister mag. Dejan Židan je v svojem nastopu na panelu izpostavil 

nujnost precizne tehnologije in digitalnih rešitev tudi za 

obvladovanje škodljivih vplivov podnebnih sprememb na 

kmetijstvo. Hkrati je poudaril pomen tehnologije za neposredno 

prenašanje podatkov v evidence, kar bo zmanjšalo administrativno 

delo. »Platforme, ki se razvijajo, računam, da bodo prinesle boljši 

položaj posameznemu kmetu in večjo moč sektorju kot celoti.« 

 

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan 

verjame, da je kmete, če jih želimo obdržati, treba podpirati. Zanje 

bodo na voljo sredstva iz različnih virov, vendar pa bodo postavljeni 

jasni cilji, ki jih bo treba dosegati in na katere se bo vezalo 

pridobivanje sredstev. V okviru konference so poleg panela o skupni 

kmetijski politiki in pametnem kmetovanju potekala tudi panela o 

mobilnosti na podeželju ter digitalnih inovacijah in novih 

tehnologijah za dobrobit podeželja. 

 
Ob robu mednarodne konference je potekalo tudi srečanje komisarja 

Hogana s člani Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Mag. Židan je 

po srečanju dejal, da je bilo to koristno srečanje in tudi dogovor o 

nadgradnji sodelovanja. »Predstavniki naših organizacij so odkrito 

povedali svoja pričakovanja in tudi opozorila, komisar pa nas je 

seznanil s svojim razmišljanjem.« 

 

 

 

 

ZA POMOČ PO LANSKI 
POZEBI UPRAVIČENCEM 

5,5 MIO EUR 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencija RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja, je 17. 4. 2018 nakazala plačila 

za pomoč po lanski pozebi 1.245 upravičenim vlagateljem v skupni 

vrednosti 5.543.490,73 evrov. Odškodnina bo izplačana za 3.370 ha 

sadovnjakov in vinogradov.  

 

 
 

 

Povprečno izplačilo na hektar je 1.645 evrov, povprečno izplačilo 

na upravičeno kmetijsko gospodarstvo pa 4.417 evrov. Za 

upravičene zahtevke treh vlagateljev, ki so velika podjetja, v skupni 

višini 117.900 evrov, bodo odločbe izdane in pomoč izplačana do 

konca tega meseca. V tem tednu bo Agencija izdala tudi 267 

zavrnilnih odločb vlagateljem, ki jim pomoč ni odobrena zaradi 

neizpolnjevanja predpisanih pogojev. Poleg zgoraj navedenih 1.245 

upravičenih vlog je v obdelavi še 51 vlog, ki se dodatno preverjajo, 

tako da bo skupna višina pomoči po zakonu znašala do 5,77 

milijona evrov.  

  

Pomoč najbolj prizadetim gospodarstvom po pozebi v sadjarstvu in 

vinogradništvu bo izplačana na podlagi interventnega Zakona o 

ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 

21. in 22. aprilom 2017. Ocenjena neposredna škoda v tekoči 

kmetijski proizvodnji zaradi pozebe je znašala 46,8 milijona evrov 

in jo je dne 26. 10. 2017 verificirala Državna komisija za 

ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, Vlada RS pa 

potrdila dne 30. 11. 2017. Vlada je 2. februarja letos sprejela 

Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 

letu 2017, na podlagi katerega je Agencija 5. februarja vsem 

kmetijskim gospodarstvom, ki so imeli vsaj en GERK s 

poškodovanostjo nad 60 %, poslala predtiskan obrazec. Do pomoči 

za površine s poškodovanostjo nad 60 % so upravičena tista 

gospodarstva, ki so v roku vrnila zahtevek in hkrati izpolnila tudi 

pogoj skupne škode v višini najmanj 30 % ter katerih višina pomoči 

presega 100 evrov. 

 
 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659

