
 

 

 
  

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 

podeželja, delovanja LAS? 

Postavite vprašanje in 

odgovorili vam bomo.  

lobortis. 

IS015  Oktober 2018 

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 po predhodnem naročilu). 

 
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 Obsotelje in  Kozjansko,  Aškerčev t rg  24,  3240 Šmarje pri  Jelšah 
T: 00386 3  817 18 60  
Več: www.las -ok.si ,  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 upravljanja ,  določen za 
i zvajanje Programa razvoja podeželja  RS za  obdobje 2014-2020,  j e Minis t rstvo za 
kmeti j stvo, gozdarstvo in prehrano.” 

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   

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPLETNI SEMINAR DRUŠTVA DRSP IN CNVOS 

˝Najdaljši olup je meril kar 
730 cm˝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

˝V kulturnem programu se je 
zvrstilo preko 200 

nastopajočih˝ 

 

 

 

18. in 19. oktobra je v Podčetrtku potekal tradicionalni simpozij Slovenski 
regionalni dnevi namenjen predstavitvi in diskusiji glede načrtovanja in 
izvajanja regionalne politike. Osrednja tema prvega dne je bila posvečena 
izkušnjam in izzivom spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnim 
pristopom. Predstavljena sta bila naslednja mehanizma izvajanja: 
 

- Celostne teritorialne naložbe na urbanih območjih – CTN, ki jih 
izvaja Združenje mestnih občin Slovenije - ZMOS v vlogi 
posredniškega organa in 

- Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – CLLD 2014-2020, ki ga skupaj 
izvajata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 

V zaključku prvega dne je bil izveden tudi ogled naložb kohezijske politike 
v Podčetrtku.  
Osrednja tema drugega dne so bile še strategije razvoja 12-ih regij ob 
pripravi regionalnih razvojnih programov in regionalnih prostorskih 
planov, usmerjanje prostorskega razvoja na regionalni ravni ter 
predstavljena dva raziskovalna projekta. 

 

 

 
 

˝Sejemsko dogajanje si je  
ogledalo okoli 18.000 

obiskovalcev˝ 
 

 

 

 

19. PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA  

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 

  

  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N 

AW A RE N E S S  

Društvo za razvoj slovenskega podeželja in CNVOS – Center za 
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta v 
oktobru pripravila spletni seminar prilagojen potrebam LAS na 
temo Osnove splošnega upravnega postopka in uporaba pravil 
javnega naročanja za LAS. LASi se pri svojem delu srečujejo tudi 
z vprašanji s področja pravil splošnega upravnega postopka in 
pravil javnega naročanja ter z vprašanjem, kdaj so ta pravila za 
LAS sploh relevantna, kdaj in kako jih uporabiti in katera sploh 
so ključna pravila obeh postopkov.   
Seminar je vodil Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, 
seminarja pa se je udeležil tudi LAS Obsotelje in Kozjansko. 

 

 
 

˝145 stojnic in preko 170 
razstavljavcev˝ 

 

 

OGLED DOBRIH PRAKS NA OBMOČJU LAS PRLEKIJA  

Dne 12. 10. 2018 je LAS Obsotelje in Kozjansko 
izvedel ogled primerov dobrih praks na območju 

LAS Prlekija. Ekskurzija je bila namenjena 
članom LAS Obsotelje in Kozjansko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prva postojanka ekskurzije je bil Ljutomer, kjer 
je sledila kratka predstavitev kraja skozi prizmo 
operacije »Ljutomer naše mesto«. Po sprehodu 

skozi mesto, smo se podali skozi park 1. 
slovenskega tabora do Muzeja Ljutomerski 

kasač, kjer so nam predstavili operacijo 
»Ljutomerski kasač«, ki za turistično ponudbo 
Ljutomera predstavlja pomembno pridobitev. 
Po ogledu muzeja nas je pričakal tradicionalni 

prigrizek z namenom seznanitve o projektu 
»Jem lokalno«, nato pa smo se odpravili na 
ogled čebelarske učilnice na prostem, ki je 
nastala v okviru projekta »Medena pot«. 

Gostiteljica nas je navdušila z velikim naborom 
čebelarskih pripomočkov, starih panjev, 

medenih izdelkov ter zeliščnim nasadom. 

Zadovoljni po degustaciji medenih dobrot 
smo se odpravili na bolj športni del 

ekskurzije, to je »Park doživetij Križevci«, ki 
je doprinesel k preboju Občine Križevci med 

obiska vredne destinacije v Prlekiji in 
Prekmurju. Park obiskovalcem ponuja 

številna orodja in možnosti za preizkušanje 
lastne vzdržljivosti ali ravnotežja. 

 
Ko je dan počasi prehajal v sončno popolne 

smo si privoščili kosilo v gostišču Vinski hram 
Brenholc ter pogovor na temo Perspektiva 

financiranja razvoja podeželja po 2020. 
Z vizijo o prihodnosti smo počasi zaključili 

naše potepanje po prleškem predelu 
Slovenije in se za konec prepustili degustaciji 

izbranih vin iz Jeruzalema v Dvorcu 
Jeruzalem. 

˝IZZIVI REGIONALNEGA RAZVOJA˝ 


