
 

 

 
  

NOVIČKE 

April 2020 

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 

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

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:  Bošt jan Mis ja  
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.”  

IS033 
 
 

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. 

    
 

 

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


 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

DEŽURNI KLICNI CENTER MKGP  

  

DELO V KMETIJSTVU ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 NE 
BO MOGOČE S POMOČJO TUJE DELOVNE SILE – NA 

POMOČ KMETOM BODO LAHKO PRISKOČILI 
PREBIVALCI SLOVENIJE 

 
Epidemija COVID-19 je na področju kmetijstva odprla težavo glede 
zagotavljanja potrebne pomoči pri spomladanskih opravilih. Trenutno je 
najbolj v težavah sektor hmeljarstva, ki je vsako sezono za pomoč na 
hmeljiščih uporabljal veliko delavcev iz tujine. Letos napovedana pomoč 
delavcev iz Romunije, ki naj bi prišli v naslednjih dneh na hmeljišča v 
Slovenijo, se zaradi krize in varovanja javnega zdravja ne bo mogla 
uresničiti. 
 
 V tem času je za kmetijstvo pomembno obdobje, saj je čas za pripravo in 
intenziven začetek del na poljih. Med pomembna področja, kjer se izvaja 
sezonsko delo v kmetijstvu, spada hmeljarstvo. Pri tem opravilu so 
hmeljarjem vsako leto na pomoč priskočili delavci iz tujine. Letos to 
preprečujejo izredne razmere zaradi epidemije COVID-19. Čeprav so imeli 
hmeljarji namero in dogovore za prihod delavcev iz Romunije, so vsi 
postopki prihoda zaradi varovanja javnega zdravja prebivalcev Slovenije 
preklicani. Zaradi izrednih razmer prihod večjega števila delavcev iz tujine 
predstavlja preveliko tveganje za javno zdravje, za sabo potegne tudi vrsto 
nujnih postopkov, kot so obvezna karantena, testiranja itd. 
 
MKGP zato težavo v kmetijstvu, ki je nastala zaradi onemogočenega prihoda 
tujih sezonskih delavcev, intenzivno rešuje. Vzpostavili so komunikacijo s 
študentskimi servisi za pomoč študentov in z Zavodom RS za zaposlovanjem 
za aktivacijo brezposelnih oseb. Na ministrstvu se sočasno usklajujejo tudi s 
pristojnimi resorji za ureditev vseh potrebnih podlag, da bi se v začasno delo 
v kmetijstvu lahko vključili vsi državljani, ki bi to želeli ter jim možnosti in čas 
to tudi dopušča (študenti, upokojenci, delavci, ki so na čakanju itd.). Pri tem 
bo seveda potrebno upoštevati vse varnostne napotke in pravila, ki veljajo 
za delo in gibanje v času epidemije. 

 

 

 

Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in 

Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko 

  

 

 

Na naši spletni strani najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni za 

podeželsko območje Obsotelja in Kozjanskega.  Več: www.las-ok.si 

  

  

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

 

 

 

PRIPRAVLJA SE SPREMEMBA PROGRAMA RAZVOJA 
PODEŽELJA 2014–2020 

Ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije virusa COVID-19, so povzročili motnje 
v delovanju notranjega trga EU in negativno vplivali na gospodarstvo v državah 
članicah EU. Pod izrazitim pritiskom sta se znašla tudi kmetijski in agro-živilski 
sektor zaradi omejitev pretoka blaga, storitev in delovne sile v času pričetka 
rastne sezone, zajezitvenih ukrepov, ki so bili uvedeni na nacionalni ravni, in so 
povezani z omejitvami gibanja ljudi, zaustavitvijo proizvodnje in dobav ter 
izrazito moteno oskrbo z repromaterialom, dobavo živih živali, opremo itd. 
Zelo okrnjena je bila tudi možnost dajanja proizvodov na trg, poleg tega pa je 
bilo zaradi prekinitve dobavnih tokov moteno tudi delovanje akterjev 
vertikalno po agro-živilski verigi. 
 
Na MKGP pospešeno pripravljajo spremembo PRP 2014–2020, da bodo lahko 
slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo 
investicij in omogočili nadaljevanje razvojnega ciklusa. VEČ… 
 

 
 

RAZNOLIKOST LEADER PROJEKTOV IN NJIHOVA DODANA 
VREDNOST NA PODEŽELJU 

Povpraševanje po hrani iz kmetij in neposredno od pridelovalcev se je v 
času obolenja Covid-19 povečalo, zato smo se tudi na LAS Obsotelje in 
Kozjansko odločili, da v času epidemije koronavirusa še dodatno 
podpremo vse lokalne ponudnike hrane in domačih produktov. V ta 
namen smo pripravili seznam lokalnih ponudnikov, ki ga lahko najdete 
na spodnjih povezavi. 

 
http://www.las-ok.si/kam-po-lokalno-hrano/ 

 

 

 
 

 

Vsebinska analiza projektov, potrjenih do 31. 

12. 2019 kaže, da je okoli: 

 23 % projektov s področja turizma, 

 19 % s področja obnove in razvoja 

vasi, 

 16 % s področja kulturne dediščine, 

 12 % s področja kmetijstva, 

gozdarstva in prehrane, 

 13 % s področja družbe in sociale, 

 7 % s področja varovanja okolje, 

 5 % s področja podjetništva na 

podeželju. 

 
V okviru projektov je bilo do konca leta 2019 

ustvarjenih 50 novih delovnih mest. 

Več najdete TUKAJ. 

 

KJE KUPITI LOKALNE IZDELKE / PRIDELKE NA OBMOČJU 
OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA? 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo vsebinski pregled LEADER/CLLD 

projektov v programskem obdobju 2014-2020. V okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje 

operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) je do 31. 12. 

2019: 

 za sklad EKSRP prispelo 480 vlog v skupni višini 22.184.800 €. Odobrenih je bilo okoli 

400 vlog v skupni višini 17.528.270 € ter do konec 2019 izplačanih 148 vlog v skupni 

višini 5.136.720 €; 

 za sklad ESRR potrjenih 253 operacij v skupni vrednosti 13.174.506,13 EUR ter 

izplačanih v skupni višini 7.278.867,82 EUR.  

Največ operacij (projektov) je vključenih v tematsko področje ukrepanja Razvoj osnovnih 

storitev, sledi Ustvarjanje delovnih mest, najmanj pa v tematski področji ukrepanja Večja 

vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin in Varstvo okolja in ohranjanje narave. So 

pa projekti večinoma vključeni v več tematskih področij. 

Največ odobrenih operacij je bilo v podravski regiji (25,8 %), sledita savinjska statistična regija 

(12,0 %), pomurska statistična regija (10,9 %) ter jugovzhodna Slovenija (10,1 %). Najmanj 

prejetih (9) in odobrenih vlog (7) je bilo v posavski statistični regiji. 

Največji delež odobrenih sredstev ima javni sektor, občine in javni zavodi, ki predstavljajo okoli 

60 % vseh odobrenih sredstev. Med upravičenci je največ občin (23,9 % vseh upravičencev in 

43,3 % vseh odobrenih sredstev), sledijo društva (22,3 %), javni zavodi (19,3 %) in gospodarske 

družbe (14,8 %). Upravičence predstavljajo tudi samostojni podjetniki, zasebni zavodi in nosilci 

kmetij. Najmanj upravičencev predstavljajo zasebni lastniki gozdov posamezniki in verske 

skupnosti, javna podjetja, kmetije idr. 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1159-10-4-2020-delo-v-kmetijstvu-zaradi-epidemije-covid-19-ne-bo-mogoce-s-pomocjo-tuje-delovne-sile-na-pomoc-kmetom-bodo-lahko-priskocili-prebivalci-slovenije
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1159-10-4-2020-delo-v-kmetijstvu-zaradi-epidemije-covid-19-ne-bo-mogoce-s-pomocjo-tuje-delovne-sile-na-pomoc-kmetom-bodo-lahko-priskocili-prebivalci-slovenije
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1159-10-4-2020-delo-v-kmetijstvu-zaradi-epidemije-covid-19-ne-bo-mogoce-s-pomocjo-tuje-delovne-sile-na-pomoc-kmetom-bodo-lahko-priskocili-prebivalci-slovenije
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1159-10-4-2020-delo-v-kmetijstvu-zaradi-epidemije-covid-19-ne-bo-mogoce-s-pomocjo-tuje-delovne-sile-na-pomoc-kmetom-bodo-lahko-priskocili-prebivalci-slovenije
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1168-21-4-2020-pripravlja-se-sprememba-programa-razvoja-podezelja-2014-2020
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1168-21-4-2020-pripravlja-se-sprememba-programa-razvoja-podezelja-2014-2020
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1168-21-4-2020-pripravlja-se-sprememba-programa-razvoja-podezelja-2014-2020
http://www.las-ok.si/kam-po-lokalno-hrano/
https://pixabay.com/photos/vegetables-vegetable-basket-harvest-752153/
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1169-23-4-2020-raznolikost-leader-projektov-in-njihova-dodana-vrednost-na-podezelju

