
 

 

 
  

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. 

IS023 
 
 

Junij 2019 

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.  

    
 

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 A N S K E G A   

 

LAS  Obsotelje  in Kozjansko,  Aškerčev trg  24,  3240 Šmarje  pr i  Je lšah  
T :  00386 3  817 18 60  
Več: www.las-ok.s i ,  info. lasok@gmai l.com  
Predsednik:  David  Stupica  
Uredi l i :  Sabina Kampuš in  Katja  Romih.   
Za vsebino je  odgovoren Razvojna agencija Sot la .  Organ upravl janja ,  določen za 
izva janje Programa razvoja podežel ja RS  za   obdobje 2014 -2020,  je  Ministrstvo za  
kmetij stvo,  gozdarstvo in prehrano.”  

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


 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vabljeni, da sodelujete na letošnjem izboru 
Inovativni mladi kmet/kmetica (IMK).  

Prijave na razpis so možne do 10. julija 2019. 

Izbor IMK organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica 

Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine 

(ZSPM). Z namenom spodbujanja in širjenja inovativnosti, 

ki jih predstavijo mladi s kmetij, je izbor še posebej 

dobrodošla predstavitev, ki vzbuja veliko zanimanja med 

širšo javnostjo. 

Na izbor se lahko prijavite vsi, ki živite in delate na kmetiji 

ter še niste dopolnili 40 let. Vaša inovativna ideja mora 

pomembno prispevati k ohranjanju in razvoju kmetijstva, 

gozdarstva, ribištva ter se odlikovati po vsaj enem od 

kazalcev: 

 ideja prinaša novosti, pomembne za nadaljnji 

razvoj, 

 ideja prinaša izvirne pristope k delu, 

 ideja prispeva k pozitivnim ekonomskim učinkom 

na kmetiji. 

 

 Komisija podeli priznanje izbranemu kandidatu, ki bo prejel 

najvišje število točk. Posebno priznanje se bo podelilo tudi 

kandidatu, ki bo prejel največ glasov po spletnem 

glasovanju na Facebook profilu Zveze slovenske podeželske 

mladine. 

 

Prijave se oddajo po pošti na naslov Kmetijsko gozdarska 

zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, 

osebno v tajništvo KGZS ali po elektronski pošti na 

naslov kgzs@kgzs.si. Na kuverti naj bo pripis »IMK 2019«. 

Prijave morajo biti na omenjenem naslovu do 10. julija 

2019. 

 

Prijavni obrazec je na voljo na enotah Javne službe 

kmetijskega svetovanja pri posameznih kmetijsko-

gozdarskih zavodih Slovenije, na spletni strani Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije (www.kgzs.si) in na Zvezi 

slovenske podeželske mladine (info@zspm.si). 

Dodatne informacijo so na voljo na: 

 - Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije: Jožica Vodopivec 

Rozman, 01 51 36 642, jozica.vodopivec-rozman@kgzs.si, 

 - Zveza slovenske podeželske mladine: Slavica Gašparič, 

041 664 017, slavica.gasparic@zspm.si. 

  

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 

  

  

7. junij, SVETOVNI DAN VARNE HRANE 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

AW A RE NE S S  

 

Združeni narodi so 7. junij razglasili za svetovni dan varne 

hrane, ki ga bomo letos obeležili prvič. Dan, ki bi ga moralo 

človeštvo posvetiti zavedanju, kaj pomeni varna hrana in 

kaKšna vrednota je to za človeštvo. To zavedanje moramo 

deliti tako stroka kot tudi vse javnosti, ki delujejo v naši 

družbi. Ta dan je pomemben za slovensko živilsko in 

prehransko oskrbovalno verigo. Enako ali pa še bolj 

pomemben je za slehernega potrošnika, ki dnevno lahko 

brezskrbno uživa živila, ki so na voljo na trgu. Pa je res tako? 

Kaj vse bi še morali postoriti, da bi temu bilo tako? 

DODATNA SREDSTVA ZA PROJEKTE LAS 
 S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) smo prejeli dopis o 

pregledu uspešnosti LAS Obsotelje in Kozjansko. MKGP je preverjal vmesno 

vrednotenje strategije lokalnega razvoja vseh slovenskih LAS, in sicer s pomočjo 

preverjanja 4 mejnikov na dan 31. 12. 2018. 

Veseli smo, da smo kot eni redkih LAS v Sloveniji dosegli najmanj 65 % vrednosti vseh 

štirih mejnikov ocenjevanja, tako smo kot LAS upravičeni do dodatnih sredstev v 

skupni višini 419.099,47 €. 

 

Zaveza LAS je, da v okviru spremembe SLR dodatna sredstva nameni za izvajanje 

podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost« oziroma za »nove operacije/projekte«. Spremembo SLR mora LAS 

poslati najkasneje do 30. novembra 2019. V spremembi bomo tako k preostali kvoti 

187.200,00 € (celotna je bila 568.745,90 €), prišteli še dodatna sredstva in 

predvidoma razpisali še dva javna poziva sklada EKSRP. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v začetku leta objavilo javni poziv, za 
katerega rok se izteka 30. 7. 2019. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od tega:  
 6.000.000 eurov za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso 

nosilci kmetije (sklop A) ter 

 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in 
gospodarske družbe (sklop B). 

 

Namen podpore je:  
 je predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, kjer se za predelavo 

štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje 
in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, 
ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja; 

 trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave itd.  
 

Več o javnem pozivu TUKAJ. 

 

 

OBJAVLJEN javni poziv za PODPORO ZA NALOŽBE V 
PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH 

PROIZVODOV ZA LETO 2019 

 

POSVET LAS LEADER/CLLD v Lenartu 
 LAS Obsotelje in Kozjansko se je 24. 5. 2019 udeležila posveta LAS v 

Lenartu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano. Dogodek je bil namenjen predstavitvi zakonodajnih 

predlogov za prihodnje programsko obdobje s poudarkom na 

LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. Zbrane je 

nagovorila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec, dogodek pa se je 

zaključil z ogledom dobre prakse pri LAS Otvar Slovenskih goric.  
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