
 

 

 
  

NOVIČKE 

Junij 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 A  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. 
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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  

Razvojna agencija Sotla, vodilni partner LAS Obsotelje in 
Kozjansko, je v mesecu februarju izkoristila zadnji javni 
poziv za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih 
skupin«, in na osnovi potreb v lokalnem okolju s partnerji 
pripravili šest projektnih prijav. Prejšnji teden smo prejeli 
potrditev za kar štiri prijavljene projekte in tako postali 
eden najbolj uspešnih LAS na tem razpisu; odobrenih je 
bilo namreč le 12 projektov. 
 
Pri pripravi projektov je LAS Obsotelje in Kozjansko 

zasledovala cilje strategije »Od vil do vilic« in zahtevo po 

vključitvi ekoloških pridelovalcev/predelovalcev z 

ustreznim certifikatom. Ekološki ponudniki so morali biti 

ključne ciljne skupine upravičencev do črpanja sredstev iz 

navedenega razpisa. V skladu z razpisnimi pogoji so morali 

ti predstavljati 30 % partnerstva. Pri pripravi projektnih 

predlogov je LAS sodelovala z ostalimi LAS v Sloveniji. Vse 

vključene LAS v projektih so morale slediti skupnemu cilju 

(razvoj novih storitev in izdelkov, povezovanje ponudkov, 

zmanjševanju obremenjevanje okolja, vključevanje 

ranljivih ciljnih skupin). V projektih so nujno potrebne 

skupne vsebine, ki so povezane s prenosom dobrih praks 

med LAS. Projekti so v višini 85 % sofinancirani iz sredstev 

EKSRP, najvišji znesek sofinanciranja je 100.000,00 EUR na 

LAS, tako smo pri vseh projektih zaprosili za najvišjo možno 

vrednost. 

Če izpostavimo ključne pridobitve, ki jih prinašajo odobreni 

projekti: urejena pot med Termami Olimia in OŠ 

Podčetrtek, nova zeliščarska VR doživetja v Rogatcu, 

dodatna ponudba na tržnici v Rogaški Slatini (LED zaslon, 

doživetje Prelet s Pegazom), nadgraditev kompostarne v 

zbirnem centru Tuncovec in kup dodatnih aktivnosti, 

namenjenih tako spodbujanju ekološkega kmetijstva kot 

tudi vsebinam izobraževanja, novih produktov in podobno. 

Štirje odobreni projekti in skoraj 
400.000 evrov nepovratnih CLLD 

sredstev 

Povzetek o izvajanju Programa razvoja 
podeželja za leto 2021 

Slovenski pridelovalci in predelovalci hrane ter trgovci se 
zavedajo, da je jasna informacija o izvoru surovin za 
potrošnika zelo pomembna. Prepoznavanje v Sloveniji 
pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov je lažje 
tudi zaradi sheme kakovosti izbrana kakovost. 
 
Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je 
namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s 
posebnimi lastnostmi. Te se lahko nanašajo na sestavo, 
okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, 
posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, 
dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave 
surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri 
skladiščenju in transportu. Z označbo izbrana kakovost – 
Slovenija so označeni pridelki in izdelki, ki so pridelani in 
predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih 
kontrol. Bolj jasno, predvsem pa poenoteno, je sporočilo o 
lokalnem poreklu. 
 
Zagotovilo za poreklo, kakovost in nadzor 
Znak izbrana kakovost – Slovenija zagotavlja slovensko 
pridelavo in predelavo; kakovost izdelkov zaradi 
upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa 
transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje 
posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali, kot tudi v 
postopkih predelave in redno kontrolo v obratih 
pridelovalcev in predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni 
certifikacijski organi. 
 
Katera živila že nosijo označbo izbrana kakovost – 
Slovenija 
V shemo izbrana kakovost – Slovenija se bodo postopoma 
vključili različni sektorji slovenskega kmetijstva. Na policah 
trgovin že lahko najdemo mleko in mlečne izdelke, sveže 
perutninsko in goveje meso, nekaj svinjskega mesa ter 
sadje.    
 
Za več informacij sledite POVEZAVI.  

Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v 

nadaljevanju: program) je skupni programski dokument 

Republike Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja 

podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

S strani Evropske komisije je bil potrjen februarja 2015. 

Novembra 2020 je bila potrjena sprememba programa, s 

katero se je uvedel nov ukrep za kmete ter podjetja (MSP), 

ki jih je prizadela kriza zaradi COVID-19. 

Avgusta 2021 se je izvajanje obstoječega programskega 

obdobja podaljšalo za dodatni dve leti, to je do konca leta 

2022, zaradi česar so se razpoložljiva sredstva programa 

povišala iz 1,1 na 1,5 milijarde evrov. 

Za okrevanje po epidemiji COVID-19 pa so bila Sloveniji 

dodeljena dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega 

sektorja in podeželskih območij Unije (EURI sredstva) v 

višini 73,3 milijonov evrov. 

Vabimo k branju e-
informatorja VIZIJA KOHEZIJA 

VABIMO k branju e-informatorja Vizija 

Kohezija za mesec maj 2022, v katerem 

boste našli informacije o projektih, 

aktualnih razpisih in druge zanimivosti 

evropske kohezijske politike v Sloveniji.  

Več na KLIK-u. 

 

 

 

 Kako pridobiti status kmeta? 

Oseba s statusom kmeta lahko uveljavlja predkupno pravico 

pri nakupu kmetijskih zemljišč in oprostitev plačila davka na 

dediščino in darila. 

Status kmeta lahko pridobi oseba, ki se ukvarja s kmetijsko 
dejavnostjo ali se bo ukvarjala s kmetijsko dejavnostjo, je za 
opravljanje kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljena in iz 
kmetijske dejavnosti ustvarja pomemben del svojega 
dohodka oziroma dokaže, da bo ustvarila pomemben del 
dohodka (24. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)). 
 
Postopek 
Oseba, ki želi pridobiti odločbo o statusu kmeta, vloži vlogo z 
dokazili (dokument o lastništvu, najemu ali drugi uporabi 
kmetijskih zemljišč, potrdilo o izobrazbi (spričevalo ali 
certifikat), dokument o dohodku iz kmetijske dejavnosti) in 
potrdilo o plačilu upravne takse) na upravni enoti, na območju 
katere leži večji del kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja. 
Podatke iz uradnih evidenc pridobi organ po uradni dolžnosti, 
nato preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa kmeta 
in izda odločbo. Vloga je na voljo na spletni strani eUprave. 
 
Odločba o statusu kmeta je ugotovitvene narave (z njo se zgolj 
ugotavlja stanje, saj se status kmeta ne ustanavlja ali podeljuje 
šele z izdajo odločbe). Neobstoj odločbe o statusu kmeta tako 
še ne pomeni, da oseba v določenem trenutku ne izpolnjuje 
pogojev za status kmeta, npr. upravna enota lahko med 
postopkom prometa s kmetijskimi zemljišči ugotavlja status 
kmeta. Prav tako odločba o statusa kmeta sama po sebi še ne 
pomeni, da je oseba, na katero se odločba nanaša, tudi dejansko 
kmet v smislu določb ZKZ; to velja še posebej, če je odločba 
starejšega datuma. 
Več informacij najdete TUKAJ. 
 

Podroben opis izvajana programa najdete TUKAJ. 

S projektom Humusprojekt-HöGI 
v Avstriji 

Konec maja smo se kot partner v projektu sodelovanja LAS 

Humusprojekt-HÖGI udeležili dvodnevnega dogodka im. humus 

dnevi v avstrijskem Kaindorfu. Raznolike pristope za dvig ravni 

humusa v tleh, ki jih v delu naši kmetje že uporabljajo (zelena 

setev, kolabarjenje, dodajanje komposta), so nekateri avstrijski 

kmetje nadgradili in prilagodili, da je njihov uspeh še večji. 

Upajmo, da dobro prakso povzamejo tudi slovenske kmetije.  

Humusprojekt-HÖGI je sofinanciran na podukrepu 19.3, s sredstvi 

CLLD. 

Kako v trgovini prepoznamo lokalno 
hrano? 

Certifikat »izbrana kakovost Slovenija« 

https://www.nasasuperhrana.si/za-potrosnike/sheme-kakovosti/izbrana-kakovost/
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/vizija-kohezija_april-2022-1.pdf
https://e-uprava.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-prehrana/kmetijske-dejavnosti/status-kmeta.html
https://www.kgzs.si/novica/kako-pridobiti-status-kmeta-2018-09-04
https://skp.si/download/povzetek-letnega-porocila-o-izvajanju-prp-2014-2020-za-leto-2021?ind=1653898855590&filename=Porocilo-za-drzavljane-2022_04.pdf&wpdmdl=10258&refresh=62947f884d85d1653899144&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=prplet-template_2

