
 

 

 
  

Avgust 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. 

“

” 

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  

OBSOTELJE IN KOZJANSKO NOVIČKE 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

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.  

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. 

LAS Obsotelje in  Kozjansko,  Aškerčev t rg  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  Čebu lar.   
Za  vsebino je odgovoren  Razvojna  agencija  Sot la.  Organ upravljanja ,  določen za 
i zvajanje Programa razvoja podeželja  RS za  obdobje 2014-2020,  j e Minis t rstvo za 
kmeti j stvo, gozdarstvo in prehrano.” 

IS013 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   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. 

    
 

 



Predstavljamo vam projekt, ki se je izvajal zadnjih šest mesecev s strani 
Sindikata kmetov Slovenije. v sodelovanju in s podporo Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje) ter Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije. Projekt je bil sofinanciran s strani 
Programa razvoja podeželja 2014–2020.  
 
Sindikat kmetov Slovenije je s projektom želel opozoriti na nekaj 
dejstev, ki onemogočajo učinkovit razvoj prihodnosti mladih kmetov.  
Dejstvo je, da ne obstaja enotna definicija družinske kmetije, kar vodi k 
temu, da njen socialnogospodarski in formalnopravni položaj ni urejen. 
Nadalje so želeli opozoriti tudi na dejstvo, da družinske kmetije 
obdelujejo podeželje, skrbijo za njegov videz, s čimer bistveno dodajajo 
k javnim dobrinam ter prinašajo veliko dodano vrednost okolju ter s tem 
bistveno razbremenjujejo javne službe, hkrati pa je ta doprinos s strani 
okolja in države popolnoma spregledan oziroma neovrednoten. 
 
Družinske kmetije igrajo bistveno vlogo v pridelavi hrane za lokalno 
prebivalstvo, česar se vse premalo zavedamo. Lokalna pridelava hrane 
je bila v vsej zgodovini človeštva strateškega pomena, kar pa danes 
čedalje bolj izgublja pomen. Temu sledi eden glavnih ciljev projekta, ki 
vzpodbuja pomen in pridelavo lokalne hrane, kar omogoča kratke 
dobavne poti, ki so ne le konkurenčna prednost, temveč omogočajo, da 
hrana vsebuje vsa potrebna hranila in minerale in s tem prispeva k 
zdravemu prehranjevanju lokalnega prebivalstva, posledično pa tudi k 
večjemu zdravju ljudi, kar je prioriteta in hkrati ena največjih dobrin 
prebivalstva. 
 

 

 
 

 
 

 

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

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 

  

  

DRUŽINSKE KMETIJE – 
PRIHODNOST MLADIH 

KMETOV 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N 

AW A RE N E S S  

OBJAVLJEN 4. JAVNI RAZPIS 
ZA PODUKREP 19.3 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 
predvidoma zadnji javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. 
Razpisanih je 1,1 milijona EUR nepovratnih sredstev, rok za prijavo 
pa je 19. 10. 2018. Več informacij najtedete na povezavi.  
 

 
 

 

˝Družinske kmetije igrajo bistveno vlogo v 
pridelavi hrane za lokalno prebivalstvo˝ 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo tematski 
letak o pomenu uporabe certificiranega semena. Le takšno, torej 
certificirano seme, namreč lahko daje zdrav, kakovosten in visok 
pridelek, hkrati pa prispeva k manjšemu obremenjevanju okolja. 
Z uporabo certificiranega semena se spodbuja semenarstvo in setev 
slovenskih sort, kar MKGP podpira v okviru Programa razvoja podeželja 
2014–2020 z ukrepoma kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko 
kmetovanje, saj se lokalne sorte ohranjajo le, če se pridelujejo.  
 
Prednosti uporabe certificiranega semena 
• Je sortno pristno in sortno čisto. 
• Ima visoko kalivost in ustrezno čistoto. 
• Je brez plevelov in ni okuženo z nevarnimi boleznimi in škodljivci, ki se 
lahko prenašajo s 
semeni. 
• Omogoča izkoriščanje genetskega potenciala sort. 
• Je pogoj za uvajanje sodobnih načinov kmetijske pridelave. 
• Omogoča namensko pridelavo (npr. paprika ali kumare za vlaganje, trda 
pšenica za testenine,  
koruza za zdrob ...). 
• Pridelovalcem zagotavlja stabilne in kakovostne pridelke. 
 
Kaj je certificirano seme? 
Uradno potrjeno ali certificirano seme kmetijskih rastlin je pridelano in 
dodelano po predpisanih postopkih in pod uradnim nadzorom 
pooblaščenih certifikacijskih organov. Postopki certificiranja semena 
temeljijo na strokovno utemeljenih in na mednarodni ravni sprejetih 
certifikacijskih shemah (OECD) in pravilih laboratorijskega testiranja 
(ISTA), ki zagotavljajo najvišjo raven sortne pristnosti in čistosti ter 
zdravstvenega stanja. Tehnično kakovost semena (kalivost, čistota) pa 
zagotavljata ustrezna dodelava (sušenje, čiščenje, kalibriranje) in 
skladiščenje. Le certificirano seme daje zdrav, kakovosten in visok 
pridelek, hkrati pa prispeva k manjšemu obremenjevanju okolja. 
 

 
 

DVE NOVI OPERACIJI 
SODELOVANJA LAS 

 LAS Obsotelje in Kozjansko je bil kot partner v konzorciju projektne 
prijave, ki jo je pripravil skupaj z ostalimi slovenskimi LASi in partnerji na 
območju LAS Obsotelje in Kozjansko, uspešen v dveh projektih 
sodelovanja LAS. 
 
Tako bomo v prihajajočih mesecih skupaj s partnerji operacije “Pametne 
vasi za jutri”, razvijali pametne rešitve na podeželju, na območju LAS 
Obsotelje in Kozjansko, bomo to počeli skupaj z Razvojno agencijo Sotla, 
Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, CPU, PE Tuncovec in Občino Rogaška 
Slatina. 
 
Na drugi strani pa bomo v operaciji “Približajmo Unescova biosferna 
območja prebivalcem”, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, skupaj z 
Razvojno agencijo Sotla in Kozjanskim parkom, povezovali biosferna 
območja Slovenije in skušali kar najbolje uporabiti Unsecov znak – Man 
and Biosphere za prepoznavnost našega območja. 
Operaciji sta odobreni na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 »Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih 
skupin.” 
 

 

 

 

KAKRŠNA SETEV, TAKŠNA ŽETEV 
Pomen uporabe certificiranega semena 

LAS Obsotelje in Kozjansko je zaključil izbirni postopek 2. javnega poziva 
za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. Skladno z določili javnega 
poziva, so vlagatelji operacijo morali prijaviti na enega od naslednjih 
ukrepov: 
– podporno okolje za razvoj podjetništva, 
– razvoj in trženje lokalnih potencialov, 
– podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja, 
– ohranjanje biotske raznolikosti in varovanja okolja, 
– spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in 
zdravega življenjskega sloga. 

Do roka za oddajo vlog je na javni poziv prispelo 11 vlog. V postopek 
ocenjevanja se je uvrstilo 7 popolnih vlog, katere je ocenjevalna komisija 
ocenila v skladu z merili za izbor operacij. 
Na osnovi predloga ocenjevalne komisije, je Organ upravljanja LAS 
Obsotelje in Kozjansko potrdil naslednje operacije: 
• Popotnikom prijazna turistična destinacija (prijavitelj Občina Rogaška 
Slatina), 
• Šmarski turistični preplet – narava, kultura in šport (prijavitelj Občina 
Šmarje pri Jelšah), 
• Ureditev Emine tematske poti (prijavitelj Občina Podčetrtek), 
• Vaš drugi dom (prijavitelj Ljudska univerza Rogaška Slatina), 
• Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov 
(prijavitelj Kip vizija d.o.o.). 
 
Skupna vrednost zgoraj naštetih operacij je 377.782,99 €. 
Odobrene vloge bodo posredovane pristojnemu organu (Agenciji RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja) v končno odobritev. 

 

 

20. 8. 2018 - OBJAVA PREDLOGA UREDBE O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU UKREPA SODELOVANJE 
V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 

2014–2020 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v javno 
razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta 
uredba celovito ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje, med drugim tudi 
izvajanje projektov v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) 
na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Javnost lahko svoje 
pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 10. 9. 
2018. 

 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe sledi MKGP 
poenostavitvam in odpravljanju zaznanih omejitev in ovir pri 
vzpostavitvi in delovanju projektnih partnerstev, enostavnejši 
vzpostavitvi partnerstev za pilotne projekte, poenostavitvam zahtev 
glede medsebojne povezanosti članov partnerstva ter jasnejšim 
opredelitvam posameznih pogojev in določil za izvajanje podukrepov 
16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, 16.4 
Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, 16.5 
Okolje in podnebne spremembe in 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na 
kmetiji. 

NOVIH 5 OPERACIJ  
(SKLAD EKSRP) 


