
 

 

 
  

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. 

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

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. 

IS006 Januar 2018 

/ 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 

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 Obso te l j e  i n  Kozj ansko ,  Aškerčev  t rg  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 tupi ca  

Uredi l i :  Sabi na  Kampuš  i n  Ani ta  Čebul ar .  

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   

 

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


“Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih 

sredstev znaša 292.000,00 eurov. Stopnja sofinanciranja 

za operacije znaša do 85 % upravičenih stroškov s 

sredstvi EKSRP  (20% sredstev je iz naslova proračuna 

RS).” 

 
 

 

.LAS Obsotelje in Kozjansko je 15. 1. 2018 objavila 2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova 

podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« 

za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 

– 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP 

 

Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz 

naslova izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora 

za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 

Sredstva za sofinanciranje operacij je lokalni akcijski skupini dodelilo MKGP v 

okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP). 
 

 

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.2 RAZPIS ZA GOSTITELJA 

FESTIVALA LAS V LETU 2018 
 

Javni poziv je bil objavljen 15.1.2018 in je odprt do 7.3.2018. 

 

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so samo stroški, ki so 

nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 

nadaljevanju: ARSKTRP) odobri izvajanje operacije. 

 

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro: 

 na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah, 

 po telefonu: 03/81-71-860, 

 po e-pošti: info.lasok@gmail.com. 

 

Javni poziv je objavljen na naslednji povezavi: http://www.las-ok.si/?page_id=693  
 

 

LAS OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO NA 

DELAVNICI 
»NADALJNJE 

IZVAJANJE UKREPA 
LEADER/CLLD« 

 

 

 

 

 

 

Konec januarja je Društvo za razvoj podeželja (v nadaljevanju DRSP) 

objavil razpis za gostitelja Festivala LAS v letu 2018. Upravni odbor 

DRSP je sprejel sklep, da letos ponovno, v enem od večjih krajev v 

Sloveniji, organizira »Festival LAS«. Hkrati pa oktobrska predstavitev 

»LAS v Ljubljani«, ki jo organizirata DRSP in Mestna občina Ljubljana, 

ostaja del rednega programa dela društva. 

 

Festival LAS je dvodneven dogodek in bo potekal podobno, kot pred 

dvema letoma (2016) na Primorskem. Prvi dan bo namenjen strokovnemu 

posvetu in ogledu lokalnih dobrih praks, drugi dan pa je prodajno 

naravnana promocijska prireditev – predstavitev ponudbe iz vseh 

območij LAS. Pri izbiri gostitelja bo Upravni odbor DRSP dal prednost 

tistim območjem, ki bodo Festival LAS vključila v večjo lokalno prireditev 

z zadostnim številom obiskovalcev. Rok za oddajo prijav je 20. 2. 2018. 

 

NOV PROJEKT SODELOVANJA:  

JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE 
 

Kot smo vas že obveščali, je LAS Obsotelje in Kozjansko eden od petih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 2. javni razpis Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. V petek, 1.12.2017 smo dobili odločbo, s katero so potrdili naš predlog. 

LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje prehranske samooskrbe. 

 

VKLJUČENI PARTNERJI: 

1. TOTI LAS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (nosilec operacije) 

2. LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah 

3. LAS Lastovica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče 

4. LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj 

5. LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

 
 CILJI OPERACIJE SODELOVANJA: 

1. Povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane, 

2. Povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu, 

3. Povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe, 

4. Dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva. 

 

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti: 

Aktivnost 1.1: Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah  

Aktivnost 2.1: Izvedba izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja (izobraževalni moduli bodo na področju 1. Oblikovanje 

vizualne podobe ponudnika; 2. Oblikovanje zgodbe; 3. Javno nastopanje), namenjeni bodo 10 zainteresiranim ponudnikom iz območja 

LAS, ki jih bomo izbrali s pomočjo javnega poziva.  

Aktivnost 3.1: Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks 

Aktivnost 3.2: Izdelava e-kataloga ponudnikov 

Aktivnost 4.1: promocijske aktivnosti 

 

Vas zanima kaj več? Bi se želeli aktivno vključiti? Pokličite nas na 03 / 817 18 67 ali pa nam pišite na anita.sotla@siol.net. 

 

 

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 NE S S  

 
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je v 

četrtek, 25. 1. 2018, v Ljubljani, za vse LAS organiziralo 

delavnico »Nadaljnje izvajanje ukrepa 

LEADER/CLLD in novosti na tem ukrepu«, katere smo 

se je udeležili tudi predstavniki LAS Obsotelje in 

Kozjansko.  

 

Na delavnici so bile predstavljen spremembe Uredbe o 

izvajanju lokalnega razvoja in novi javni razpis za 

projekte sodelovanja LAS. Večji del delavnice je bil 

namenjen obravnavi pomanjkljivosti pri oddaji vlog in 

pravilni pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev.  

 

Vse predstavitve so objavljene na spletni 

strani: https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-

podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-

razvoj-v-okviru-pobude-leader 
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