
 

 

 
  

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

NOVIČKE 

NOVICE 

Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

MREŽENJE 

Ustvarjanje mrež epartnerjev, 

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. 

IS021 
 

April 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 vse hstrateških ciljev območja, 

verjamemo pa, da lahko z javno-

zasebnihpartnerstvom, 

medsektorskimsodelovanjem, 

obpomočisredstev CLLD terlastnihčloveških in 

finančnihpotencialovprispevamo k celovitemu 

in trajnostnemurazvojulokalnegaokolja. 

Pokličite nas, da vam posredujemo pristopno 

izjavo, nas obiščite nasedežu 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, Aškerčevtrg 24, 3240 
ŠmarjepriJelšah 
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 vednoveselanovihčlanov, sajlahko le 
skupaj in z novimiidejamipripomoremo k 
celovitemurazvojuobmočja. Včlanite se 
lahkopredstavnikivsehtrehsektorjev 
(javnega, zasebnega in 
ekonomskegasektorja). Vabljeni.  

 
 

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   

 

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 prehrano.”  

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


 

 
 
 
  

  

AW A RE NE S S  

 

Na našem Facebook profile spremljajteaktualnodogajanjenaobmočjudelovanja LAS Obsotelje in 

Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko 

  

 

 

Na našispletni strain najdeteobjavoaktualnihnovic, najavodogodkov in razpisov, ki so pomembni za 

podeželjskoobmočjeObsotelja in Kozjanskega.  Več: www.las-ok.si 

  

  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 
Do resolucije lahko dostopate TUKAJ. 

 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

Ogled dobrih praks območja Julijske Alpe bo potekal v sklopu aktivnosti projekta 
sodelovanja LAS »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«. Namen 
slednjega je povečanje prepoznavnosti biosfernih območij Slovenije in 
izkoriščanje potencialov, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območjem. 
Projekt povezuje tri biosferna območja Slovenije: Biosferno območje Julijske Alpe, 
biosferno območje Kras ter biosferno območje Kozjansko in Obsotelje in 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). 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da nam udeležbo na ekskurziji potrdite na 
naslov: rasotla@siol.net. Število oseb je omejeno. Prijave zbiramo do zapolnitve 
mest oz. najkasneje do torka, 30. 4. 2019. Za potrebe dodatnega obveščanja/ 
usklajevanja, prosimo, da ob prijavi pripišete tudi vašo telefonsko številko. 
 
Več informacij na KLIK.  

 

 

Vabilo na strokovno ekskurzijo za člane LAS Obsotelje in 
Kozjansko  

Spoštovani člani in članice LAS Obsotelje in Kozjansko, 
vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na brezplačni strokovni ekskurziji “Ogled 

Biosfernega območja Julijske Alpe pod okriljem MAB UNESCO”, ki bo v sredo, 8. maja 
2019. 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v mesecu marcu začela z izvedbo spletnih seminarjev, 
kar njihovim  strankam prinaša številne prednosti: 

 dostopnost (iz udobja pisarne ali domače dnevne sobe), 

 brezplačnost (stranke lahko vabilo k udeležbi pošljejo tudi drugim zainteresiranim osebam), 

 posnetek seminarja si lahko ogledajo tudi pozneje, z naknadno prijavo, 

 fleksibilnost (stranke lahko postavljajo vprašanja med izobraževanjem; enostavna izvedba 
dodatnega izobraževanja po potrebi), 

 ekonomičnost izvedbe (ni stroškov rezervacije dvorane, stroškov službenih poti). 

Posnetke vseh že izvedenih spletnih seminarjev najde na tej POVEZAVI. 

 

Evropski strukturni in investicijski sklad že peto leto zapored predstavlja 

dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Te so 

se v preteklih letih na zabaven in zanimiv način predstavile že na več kot 100 

dogodkih po vsej Sloveniji. 

 

Območje Obsotelja in Kozjanskega letos v glasovanju sodeluje z dvema 

projektoma, in sicer:  

 SPOT Svetovanje Savinjska (sofinanciran s sredstvi ESRR) v 

katerem sodeluje Razvojna agencija Sotla in  

 ZKTR Rogatec s projektom  Razvoj kulturnega in zelenega 

turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega – Včeraj, danes, 

za jutri, sofinanciran s sredstvi EKSRP. 

MAB EKSKURZIJA  

 

MED EU PROJEKT, MOJ PROJEKT TUDI 

PROJEKT NAŠEGA LAS 

 
 

SPLETNI SEMINARJI AGENCIJE RS ZA KMETISJKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA  

 
 

˝NAŠA HRANA, PODEŽELJE IN NARAVNI VIRI 

PO 2021˝ 

 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno 

razpravo poslalo osnutek Resolucije: “Naša hrana, podeželje in 

naravni viri po 2021” / Strateški okvir razvoja slovenskega 

kmetijstva, predelave hrane in podeželja.  

 

Zainteresirana javnost lahko komentarje in mnenja na osnutek 

strateškega načrta posreduje elektronsko na naslov: 

gp.mkgp@gov.si in sicer najkasneje do 31. maja 2019. 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predpisi/6_21.3.2019/RESOLUCIJA_22_marec.pdf?fbclid=IwAR2jHAHRr8Y6d3Z2zlmhZF4j58TG3PjUOcvCpFvi4EBF4eLq29o7951D9ao
http://www.las-ok.si/1396-2/
http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/spletni_seminarji/
https://www.facebook.com/mkgpRS/?__tn__=K-R&eid=ARAqMqtm8F1UmvtCjZaFXifST0IQlASzOqwqVzoK285T3Qsbnw6kx3MpmohWhCatnpCc2PDV_3dsc49-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBa_Z1lITvm6WOlaCNIHoaVs1YBfL30HTvzyIiwivuK_j2wa7dBLGeBIrIyTmt0H0hSDGwNrnyMHriApPYaA-BLxqzYeMahYUAuABvfiZa4ekDyXh7Wyf-cmk5Q5z4eewFc--n2rXRznWUj04D3WrAJBBT10m-9usuidCpxjaD-HMOb1RKC5h1gm55LbZSq8Lbdn_vMfmQY9GA2ajxvroFhNR9Q8hiIxUivOeVJGSSEQO_k9EK4xrrdRWIGeuILZcxrcyzuY6cxnCTkT4QwcJYAT5vwY7VOZ03SH5ZmzFCjUmEgm1Pi8TqMtqlnd6OxlBQzr4pQb26pU5YYCoFg2Q

