
 

 

 
  

NOVIČKE 

Marec 2022 

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 po predhodnem 

dogovoru, 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 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

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.  

MREŽENJE  

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

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   

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

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 ,  las.ok@ rasot la .s i  
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.”  

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo. 

lobortis. 

IS056 
 
 

    
 

Fotografija: Tjaša Laura Strniša 

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


 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

  

  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

17. zbor članov DRSP in posvet LAS 

Konec lanskega leta je Čebelarska zveza Slovenije dala pobudo, 

da se 26. marca v čim širšem obsegu pristopi k sajenju 

medovitih rastlin. 

V času nevarnosti za obolenja krepimo svoje zdravje s 
številnimi čebeljimi izdelki, z žličko medu na dan in včasih 
še s propolisom. Za večjo odpornost zaužijemo tudi matični 
mleček. Vse to so čebelji pridelki, za katere so preko leta 
pridno poskrbele čebele. Spomladi, ko ozelenjujemo svoje 
vrtove, balkone in okolico svojega doma, pa lahko tudi mi 
poskrbimo za čebele. Katere rastline naj zasadimo, da bodo 
med cvetenjem kakovostna paša za čebele? 
 
Po medovitosti rastline so na spletni strani Čebelarske 
zveze oceno odlično dodelili baziliki, kozmeji ali 
metuljčkom, kobulastemu greniku, limonskemu ožepu, 
limonski monardi, faceliji, beli gorjušici in mehiški sončnici 
(preberite več).  
 
Seveda pa ni dovolj da rastlino samo posadimo, bistveno je, 
da jo pravilno posadimo, pravijo na čebelarski zvezi 
Slovenije. Upoštevati je treba nekaj osnovnih pravil, 
predvsem pa na začetku presoditi, kam posaditi, saj sadimo 
trajne rastline, ki bodo še leta tam rastla in razveseljevala 
nas ali naše potomce s sadovi. 
 
Napotki, kako posaditi drevo, so na voljo TUKAJ.  
 
Pa uspešno sajenje! 

 

Marec za sajenje medovitih rastlin 

V sredo, 9. 3. 2022, smo se kot vodilni parter LAS udeležili 
rednega zbora članov DRSP in posveta LAS, ki je potekal 
v Kočevju (Območje LAS Po poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe). 
 
Namen srečanja so bile redne volitve članov v organe DRSP 
za mandatno obdobje 2022-2026, tako je novi predsednik 
društva postal Roman Medved. 
V drugem delu srečanja je potekal še posvet LAS, ki ga je 
sklicala Medresorska delovna skupina 2021-2027 pod 
okriljem Aline P. Cunk, z namenom informiranja LAS-ov o 
pripravah na naslednje programsko obdobje. Vse 
aktivnosti za pripravo bi naj stekle v drugi polovici 
letošnjega leta. 
 
Dan smo uspešno zaključili še z ogledom Kočevja in 
rezultatov LAS-ovih projektov na območju, v okviru katerih 
so nas pogostili z degustacijo lokalnih dobrot v trgovini 
Zakladi Kočevske. 

V prihajajočih mesecih bo Kmetijsko gozdarska zbornica 

Slovenije organizira v okviru javnega naročila MKGP brezplačne 

demonstracijske delavnice s področja razvoja dopolnilnih 

dejavnosti, podjetništva in trženja za udeležence iz kmetijskih 

gospodarstev (potrebna MID številka). Delavnice bodo potekale 

v različnih terminih v trajanju 6 ur na različnih lokacijah. 

 

Delavnice se bodo izvajale po sklopih, in sicer:   

 Delavnica B1: Demonstracija tehnologij za predelavo 

mesa, 

 Delavnica B2: Demonstracija tehnologije izdelave 

izdelkov na področju žganjekuhe, izdelave sokov in 

sadnega kisa,  

 Delavnica B3: Kako izdelati in kako prepoznati 

kakovosten izdelek,  

 Delavnica B4: Izboljšanje tržnega položaja kmetij in 

ekonomika pridelave,  

 Delavnica B5: Uporaba informacijsko – komunikacijske 

tehnologije (IKT) za promocijo dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah. 

 

Vsebine posameznih sklopov delavnic si lahko ogledat ne 

POVEZAVI. Tam boste dostopali tudi do gradiva ter kontaktnih 

podatkov za več informacij o poteku delavnic na posameznih 

lokacijah.  

Demonstracijske delavnice na temo razvoja 
dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na 

kmetijah 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in 
za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev 

V petek, 11. 3. 2022 sta bila v uradnem listu Republike Slovenije št. 
35/2022 objavljena dva javna razpisa s področja čebelarstva: 

 Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme 
v programskem letu 2022 

Namen javnega razpisa je posodabljanje zastarele čebelarske 
opreme, pripomočkov ali naprav. 
Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko 
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo 
predpisane pogoje za dodelitev sredstev. 
Skupna višina nepovratnih sredstev skupaj znaša do 380.000 
evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in 
traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022. 
Več informacij o Javnem razpisu za ukrep Sofinanciranje čebelarske 
opreme v programskem letu 2022 

 Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve 
panjev v programskem letu 2022 

Namen ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje 
sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba 
čebel in opraševanje rastlin. 
Vlagatelji so lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko 
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo 
predpisane pogoje za dodelitev sredstev iz javnega razpisa. 
 
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za  izvajanje 
ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2022 znaša 
do 26.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi 
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 
9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022. 
Več informacij o Javnem razpisu za ukrep Racionalizacija sezonske 
selitve panjev v programskem letu 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Javna služba v sadjarstvu 

Javna služba v sadjarstvu je razpisala termine sadjarskih 

strokovnih srečanj v okviru JS za sadjarstvo in  drugih 

strokovnih združenj za leto 2022. 

Srečanja bodo deljena po sklopih, kot so:  

 pečkarji, 

 koščičarji, 

 lupinarji ter 

 jagodičje.  
 
Strokovna srečanja bodo zajemala teoretični in 
praktični del, tematike pa bodo »aktualno varstvo 
pečkarjev«, »zimski rezi«, »usmeritev sajenja novih 
vrst« in podobno.  
 
Vabljeni k ogledu terminskega načrta in vsebinam na 
POVEZAVI ter seveda k udeležbi.  

 

Varno delo v gozdu 

Narava se prebuja, zunaj postaja vse topleje in počasi 
se bomo lotili raznovrstnega dela v okolici domov ter 
gozdovih.  
 
Zavod za gozdove Slovenije je v letu 2021 izvedel 

usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v 

gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 

2014-2020 za leto 2021 in spodaj vam pripenjamo 

povezavo do gradiv usposabljanj, ki vam bodo 

pomagala se varno lotiti dela v naravi.  

 

POVEZAVA.  

Program LEADER učinkovit po vsej EU 

17. marca 2022 je Evropska komisija objavila rezultate 

raziskave o učinkovitosti programa LEADER.  

 

Ugotovili so, da je pristop LEADER učinkovit pri razvoju 

rešitev za družbene in gospodarske izzive na podeželju. 

213 strani dolga raziskava strokovnjakov iz Združenega 

kraljestva, Avstrije in Belgije, kaže, da je program 

odličen pri ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest, 

dodajanju vrednosti lokalnim izdelkom in 

posodabljanju podjetij. Avtorji so ugotovili, da pristop 

LEADER kaže veliko ustreznost in učinkovitost po vsej 

EU, čeprav je pristopu znotraj sklada EKSRP 

namenjenih le 7 % sredstev. 

http://www.ohranimo-cebele.si/default.asp?sif_co=53
https://www.youtube.com/watch?v=NDJFYLQnhRE
https://skp.si/dogodki/demonstracijske-delavnice-dopolnilne-dejavnosti-podjetnistvo-trzenje?fbclid=IwAR0kT3tUaXGm3W1uM2Bl-8qQYTINZ4MuHlDHfNKhcQUsEU_wqEJJv669i9U&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=prplet-template_2
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-sredstev-na-podlagi-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-letu-2022/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-sredstev-na-podlagi-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-letu-2022/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-sredstev-na-podlagi-javnega-razpisa-za-racionalizacijo-sezonske-selitve-panjev-v-programskem-letu-2022/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-sredstev-na-podlagi-javnega-razpisa-za-racionalizacijo-sezonske-selitve-panjev-v-programskem-letu-2022/
https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/programi-javne-sluzbe/program-2020-str/dogodki-2021/
https://skp.si/novice/usposabljanja-na-podrocju-gozdarstva-za-varno-delo-v-gozdu-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=prplet-template_2

