
 

 

 
  

NOVIČKE 

Marec 2020 

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:  Bošt jan Mis ja  
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  Ministrst vo za  
kmetij stvo,  gozdarstvo in prehrano.”  

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 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

 

 

DEŽURNI KLICNI CENTER MKGP  

 

 

ARSO zaradi napovedanih možnosti jutranjih 

pozebnih temperatur priporočajo sledeče: 

 

 Aktualna tehnološka priporočila: 
https://sadjarstvo.javnesluzbe.si 

 

 Tehnološka navodila pred spomladansko pozebo: 
https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/rezu…/tehnolosk

a-navodila/ 

  

Kmetijsko-gozdarska zbornica vabi vse lokalne 
pridelovalce/predelovalcev hrane, da svoje pridelke 

ponudite in predstavite na spletnem portalu Kupujmo 
domače www.kupujmodomace.si.  
 

Portal Kupujmo domače je za ponudnike lokalne hrane 
brezplačen, njegov namen pa je pomagati slovenskim 
pridelovalcem in predelovalcem hrane, da z oglaševanjem 
preko spleta povečajo neposredno prodajo na kmetiji, na 
drugi strani pa omogočiti slovenskim potrošnikom nakup 
lokalne, sveže, pristne domače hrane. 

 
VEČ:  

 
https://bit.ly/395PQpe 
 https://bit.ly/3bgUy4Y 

PODALJŠANJE ROKA 3. JP EKSRP   

OBVESTILO: 1. sprememba 3. javnega poziva 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 obdobju 2014-

2020, za sredstva EKSRP 

Zaradi izrednih razmer (splošnih omejitev poslovanja in 

delovanja zaradi epidemije virusa COVID-19) se rok za oddajo 

vlog podaljša iz 20. 3. 2020 na 20. 4. 2020. Za potrdila in 

dokazila (glej poglavje 9 Prijavnega obrazca, točke 7, 8 in 16), 

ki jih je potrebno priložiti vlogi na javni poziv in imajo 

predpisan rok veljavnosti, se le-ta podaljša za 30 dni in se 

šteje od 20. 4. 2020. 

 

V 3. Javnem pozivu v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge 

in Prijavnem obrazcu, se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo 

rok oddaje vloge ter potrdila in dokazila, ki imajo predpisan 

rok veljavnosti, nadomesti z novimi zgornjimi datumi. Ostale 

določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene.  

Več TUKAJ. 

 

 

 

 

 

OBVESTILO SADJARJEM PRED SPOMLADANSKO POZEBO   DA BOMO TUDI V OBDOBJU IZBRUHA COVID-19 JEDLI 
DOMAČE IN PODPIRALI LOKALNO 

https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/
https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/rezu%E2%80%A6/tehnoloska-navodila/
https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/rezu%E2%80%A6/tehnoloska-navodila/
www.kupujmodomace.si
https://bit.ly/395PQpe
https://bit.ly/3bgUy4Y
http://www.las-ok.si/3-javni-poziv-eksrp/

