
 

 

 
  

OBSOTELJE IN KOZJANSKO 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. 

IS003 Oktober 2017 

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. 

“

” 

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.  

    
 

LAS Obsote l j e  i n Koz j ansko ,  Aškerčev  t r g 24 ,  3240 Šmar j e  p r i  Je l šah 
T :  00386  3 817  18  60  
Več :  www. las -ok . s i ,  i n fo . l asok@gmai l .com 
Predsedni k :  Davi d  S tup i ca  
Ured i l i :  Ani ta  Čebul a r  i n  Me tka  Kovači č .   

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   

 



 
 
 

Strokovna ekskurzija in konferenca 
mednarodnega sodelovanja med slovenskimi in 
portugalskimi LAS je potekala od 2. do 5. 10. 
2017. Udeležilo se jo je 45 upravljavcev LAS ter 
predstavnikov institucij in organizacij, ki delujejo 
na področju razvoja podeželja.  
 
Program, ki ga je pripravila portugalska mreža za 
podeželje v sodelovanju z DRSP, je bil razdeljen 
na dva dela. Prvi del je bil namenjen obiskom 
portugalskih LAS in ogledu njihovih projektov. V 
tem delu je potekala tudi mednarodna konferenca 
sodelovanja slovenskih in portugalskih LAS, ki je 
pokazala prednosti ureditve v posamezni državi in 
hkrati tudi številne podobne težave s katerimi se 
srečujejo tako upravljavci LAS, kot tudi 
nacionalne institucije na tem področju. V četrtek 
dopoldne (drugi del) pa je potekala nacionalna 
konferenca LAS. 
 
Slovenske izkušnje je predstavil g. Goran Šošter, 
podpredsednik Mreže za podeželje. V 
nadaljevanju je bila priložnost za mreženje in 
iskanje možnosti za morebitno sodelovanje in 
oblikovanje skupnih zgodb. 
 
Izvedena je bila tudi konferenca slovenskih LAS, 
kjer smo iskali rešitve za odprta vprašanje in 
težave pri upravljanju z LAS-i. 

 
Slavnostna seja ob 15. letnici delovanja društva bo, enako kot 
ustanovni zbor, potekala na Oddelku za zootehniko Biotehniške 
fakultete, Groblje 3, Rodica. Sledila bo 14. zboru članov društva, 29. 
11. 2017, s pričetkom ob 13. uri. Veliko nam bo pomenilo, če se 
boste dogodka udeležili tudi vsi današnji in nekdanji člani društva 
ter vsi, ki ste pripomogli k izpolnjevanju njegovega poslanstva. 

15. LET DELOVANJA DRSP 

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 

  

  

OGLED DOBRIH 
PRAKS NA 
PORTUGALSKEM 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

45 upravl javcev LAS ter predstavnikov inst itucij in 

organizaci j, ki delujejo na področju razvoja 

podeželja v Sloveniji,  se je udeleži lo ogleda dobre 

prakse na Portugalskem.  

“ 

” 
 
 

/ S STRANI ARSKTRP SMO 
PREJELI PRVO ODLOČBO S 
KATERO JE POTRJENA 
OPERACIJA Z NASLOVOM 
PRENOVA SPLETNEGA MESTA 
WWW.TURIZEM-PODCETRTEK Z 
MOŽNOSTJO NAKUPA 
LOKALNIH DOŽIVETIJ /  
 

 

S strani ARSKTRP smo prejeli prvo 
odločbo s katero je potrjena operacija 
z naslovom »Prenova spletnega 
mesta www.turizem-podcetrtek z 
možnostjo nakupa lokalnih 
doživetij«, prijavitelja Turizem 
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, 
GIZ.  
 
Vrednost operacije je 38.542,85 €, 
višina zaprošenih sredstev pa 
38.542,85 €. 
 
Opis operacije: Večina turističnih 
storitev na območju LTO Podčetrtek 
je usmerjena k prodaji večjim 
skupinam (avtobusi). Razlog za to je, 
da jim turistična dejavnost ni 
primarna dejavnost, ki bi jim 
prinašala večino sredstev za 
preživetje. Posledica te situacije je, 
da gostje, ki pridejo na našo 
destinacijo večkrat naletijo na zaprta 
vrata turistične kmetije, kulturne 
znamenitosti, zidanice,… 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N 

AW A RE N E S S  

Na tradicionalni prireditvi Praznik kozjanksega 
jabolka se je predstavil tudi LAS Obsotelje in 
Kozjansko. Praznik/sejem je postal  tudi eden od 
največjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov 
v državi. Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna 
prizadevanja po trajnostnem, krožnem in 
sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva 
narave. Praznik kozjanskega jabolka pomembno 
vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko 
dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z 
dušo«. 
 
Predstavnica LAS Obsotelje in Kozjansko je 
predstavljala delovanje, ponudbo območja, 
predstavljala projekte ter izvajala animacijo za 
vključitev v aktivnosti LAS.  

LAS NA PRAZNIKU KOZJANSKEGA JABOLKA 

 

S tem zgubljamo/jo denar in ne 
dosežemo svojih turističnih 
potencialov. Večje turistične 
destinacije ponujajo na spletni 
straneh t.i. turistične aranžmaje s 
katerimi ciljajo na individualne 
goste. Naš cilj je prodaja turističnih 
izdelkov in storitev preko spleta 
individualnim gostom, kar bi 
manjšim ponudnikom omogočilo, 
da zajamejo tudi ta segment.  
 
V ta namen bi vzpostavili novo 
spletno stran in spletno trgovino s 
turističnim paketi, izdelki in 
storitvami. Ker je LTO Podčetrtek 
receptivna turistična agencija ima 
vse pogoje za takšen način trženja. 


