
 

 

 
  

NOVIČKE 

Maj 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. 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

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 
 

MREŽENJE  

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   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.  

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini. 

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   

VPRAŠANJA 
Vas zanima karkoli v povezavi s 

programom razvoja podeželja, 

delovanja LAS? Postavite 

vprašanje in odgovorili vam 

bomo. 

lobortis. 

    
 

 

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  Ministrstvo za  
kmetij stvo,  gozdarstvo in prehrano.”  

IS034 
 
 

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


 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

  

PRENEHANJE ZAČASNIH UKREPOV V ZVEZI S SODNIMI, 
UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI ZADEVAMI 

 

UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI  
- predstavitev projektov LAS OiK - 

MKGP obvešča, da z 29. 5. 2020  zaključuje delo dežurna služba – 
klicni center (številka 040/390 016) ter predal za elektronsko pošto 
(cz.mkgp@gov.si), ki so ju na ministrstvu vzpostavili zaradi 
spoprijemanja s posledicami širjenja korona virusa COVID-19 z 
namenom obveščanja zainteresirane javnosti. 
 
Dežurna služba je delovala od 16. 3. 2020 do danes. Statistika kaže, da 
so sodelavci MKGP v dežurni službi v času delovanja službe odgovorili 
na 1171 telefonskih klicev ter na 944 e-sporočil, kar je skupno 2115 
odgovorov. 

Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in 

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

  

 

 

Na naši spletni strani najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni za 

podeželsko območje Obsotelja in Kozjanskega.  Več: www.las-ok.si 

  

  

 

F A C E BOOK  

S P L E T N A  S T RA N  

 

 

DEŽURNI KLICNI CENTER MKGP  

 

Vlada je sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s 
sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) in ga objavila v 
Uradnem listu RS št. 74/2020. S sklepom se določa, da bodo začasni 
ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, 
veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati. 
 
Od 1. 6. 2020 dalje se omogoči vlaganje vlog na vse možne načine, ki jih 
določa ZUP. Ponovno je torej omogočeno tudi vlaganje pisnih vlog 
osebno pri organu in dajanje ustnih vlog ter ustnih izjav na zapisnik pri 
organu. Po elektronski poti vložijo se bodo lahko vložile le vloge, ki so 
podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. 
 
Od dne 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v upravnih 
zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge ipd.), ki v času veljave 
začasnih ukrepov niso tekli. Če je tak rok delno že pretekel pred 
uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 
2020 dalje teče naprej preostanek tega roka.  
 
Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah (rok za 
vložitev vloge, zahtevka ipd.), ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, 
se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, t.j 9. 6. 2020. 
Navedeno velja za uveljavljanje vseh materialnih pravic, ki so potekle 
med 29. marcem (začetek veljave ZZUSUDJZ) in 1. junijem (prenehanje 
veljave posebnih ukrepov). V kolikor je rok za oddajo vloge na javni 
razpis, vključno z javnimi razpisi PRP 2014-2020 oziroma za vložitev 
zahtevka za izplačilo sredstev, potekel v tem vmesnem času, lahko 
vlagatelji oddajo vlogo oziroma zahtevek še 8. dan po prenehanju 

ukrepov, t.j. 9. junija. Več najdete TUKAJ. 

 

Ureditev 2,6 km Emine tematske poti predstavlja nov 
turistično-rekreacijski produkt Obsotelja in Kozjanskega. Ob 
poti lahko spoznate naravno, kulturno in gastronomsko 
dediščino območja, s čimer pa so pripevali k večji 
prepoznavnosti podeželske vasi Sv. Ema ter jo nadgradili s 
sodobnimi trendi, kot je nov kulinarični produkt ˝Emino 
gastronomsko razvajanje˝.  Aktivnosti projekta so zajemale 
tudi različne ciljno usmerjene delavnice, v okviru katerih so z 
udeleženci nagrajevali kulinarično podobo Sv. Eme ter iskali 
možnosti razvoja dodatne ponudbe podeželja. 
 
Nosilec: Občina Podčetrtek. 
Partnerji: Ljudska univerza Rogaška Slatina; Turizem 
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ; Osnovna šola 
Podčetrtek; Turistično društvo Pristava pri Mestinju. 
Znesek sofinanciranja: 68.925,73 € (sklad EKSRP). 
Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev. 
Status projekta: zaključen. 

VSESLOVENSKA KAMPANJA OZAVEŠČANJA – 
EKOLOŠKO IN LOKALNO JE IDEALNO! 

 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pripravili 
akcijo za ozaveščanje širše slovenske javnosti o lokalni ekološki 
hrani in bo potekala od začetka maja do konca junija. V okviru 
kampanje bodo ozaveščali o tem: 
• kako je pridelana in predelana ekološka hrana, 
• kaj potrošniku zagotavlja zeleni znak za ekološko živilo, 
• koristnosti zauživanja ekoloških živil, 
• podpora slovenskim (lokalnim) ekološkim pridelovalcem in 
predelovalcem. 
 
Odgovorili bodo na vprašanja, kot so ali je pri slovenskih 
potrošnikih dovolj veliko zavedanje o koristnosti ekoloških živil; ali 
preverjajo, če so živila označena z eko znakom; kaj jim ta znak 
sporoča in ali mu zaupajo; o metodah, postopkih in kontrolah za 
ekološko pridelavo in predelavo ter vplivih na okolje. 
Poleg informiranja o ekoloških živilih bo ministrstvo z oglasi 
ponovno spomnilo tudi na znak Izbrana kakovost – Slovenija, ki 
označuje v Sloveniji pridelana in predelana živila. 
 

Več najdete TUKAJ. 

 

 

 

 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1182-22-5-2020-prenehanje-zacasnih-ukrepov-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1182-22-5-2020-prenehanje-zacasnih-ukrepov-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1182-22-5-2020-prenehanje-zacasnih-ukrepov-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1170-3-5-2020-ministrstvo-zacenja-z-vseslovensko-kampanjo-ozavescanja-ekolosko-in-lokalno-je-idealno
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1170-3-5-2020-ministrstvo-zacenja-z-vseslovensko-kampanjo-ozavescanja-ekolosko-in-lokalno-je-idealno
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1170-3-5-2020-ministrstvo-zacenja-z-vseslovensko-kampanjo-ozavescanja-ekolosko-in-lokalno-je-idealno

