
 

 

 
  

NOVIČKE 

Avgust 2019 

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 

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 ,  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 upravl janja ,  določen za 
izva janje Programa razvoja podežel ja RS  za   obdobje 2014 -2020,  je  Ministrstvo za  
kmetij stvo,  gozdarstvo in preh rano.”  

VPRAŠANJA 
 Vas zanima karkoli v povezavi 

s programom razvoja 

podeležlja, 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 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 

EKOLOŠKA TRŽNICA  

Petek, 13. september 2019 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

AW A RE NE S S  

 

Razvojna priložnost za društva/ponudnike- 
»Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod 

okriljem MAB UNESCO« 

 

Z LAS na 57. sejem AGRA 

 

 

 

Na letošnjem 57. mednarodnem kmetijsko-

živilskem sejmu AGRA je sodelovala tudi LAS 

Obsotelje in Kozjansko. V ponedeljek, 26. 8. 2019, 

smo predstavljali delovanje in aktivnosti našega 

LAS, uspešno izvedene projekte iz zdajšnjega 

programskega obdobja ter ponudbo znotraj 

območja. Na sejmu se nam je pridružila še 

predstavnica Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec, ki pa je obiskovalce na stojnici obveščala o 

delovanju, aktivnostih in produktih, ki jih ponujajo v 

Muzeju na prostem Rogatec. 

LAS Obsotelje in Kozjansko s podporo Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) izvaja projekt »Približajmo Unescova biosferna 
območja prebivalcem«. S projektom, ki poteka na treh biosfernih 
območjih Slovenije in v sodelovanju šestih lokalnih akcijskih skupin (LAS 
Doline Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Med Snežnikom in Nanosom, 
LAS Krasa in Brkinov, LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje), želimo 
prispevati k večji prepoznavnosti biosfernih območij Slovenije in 
izkoriščanju potencialov, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša 
območjem. 
Ker se v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje nahajajo tri občine 
Obsotelja in Kozjanskega, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na 
delavnicah, ki smo jih v sodelovanju z JZ Kozjanski Park, upravljalcem 
biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, pripravili z namenom, da 
različnim društvom in ponudnikom predstavimo potenciale in priložnosti 
našega biosfernega območja. Na delavnicah se bomo pogovorili o 
obstoječih in novih možnostih sodelovanja; predstavljena bo tudi 
priložnost za pridobitev pravice do uporabe nove kolektivne in storitvene 
znamke. 
 

 

 

VABILO NA MAB DAN V PODSREDI  

Vabljeni na MAB dan Obsotelje in Kozjansko, kjer se 
bo odvijala ekološka tržnica lokalnih ponudnikov in 
sicer v petek, 13. 9. 2019, na gradu Podsreda med 

14.30 in 18.00 uro.  
 

Aktivnosti sta del projekta "Približajmo Unescova bisoferna 
območja prebivalcem", odobrenem na podukrepu 19. 3, 

sofinaciranim s sredstvi EKSRP.  
 

 

REDNE VOLITVE ČLANOV V ORGANE LAS 
(2019-2021)  

Pred nami so druge volitve članov v organe LAS za 
mandatno obdobje 2019-2021. 

 
Vabljeni člani LAS Obsotelje in Kozjansko k podajanju 

predlogov za kandidaturo članov v organe LAS. 
Potrbne obrazce in navodila najdete TUKAJ.   

 
Svoje kandidate v organe LAS lahko predlagate do 

petka, 13. 9. 2019.  
 

Redne volitve članov v organe LAS Obsotelje in 
Kozjansko za mandatno obdobje 2019–2021 bodo 
potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo v sredo, 

25. 9. 2019. 
 

 

 

Napovedujeta se dve delavnici:  
 

 Delavnica RAZVOJNA PRILOŽNOST za DRUŠTVA – 
»Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem 
MAB UNESCO« in 

 

 Delavnica RAZVOJNA PRILOŽNOST za PONUDNIKE– 
»Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem 
MAB UNESCO«.  

 
Več informacij kmalu na spletni strain LAS Obsotelje in Kozjansko. 

 

http://www.las-ok.si/redne-volitve-las-2019-2021/

