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Spoštovani, 

V zadnji številki LAS novic smo pri napovedi Kmetijsko obrtniškega sejma KOS 2015 pomotoma objavili napačno povezavo na program. Za napako 
se opravičujemo in tokrat objavljamo pravilno. 

Kmetijsko obrtniški sejem KOS 2015. Lenart, Hipodrom Polena, 29 - 31. 5. 2015. LAS Ovtar vabi vse zainteresirane LAS in njihove člane, da 
se predstavijo na njihovem tradicionalnem kmetijsko obrtniškem sejmu. V okviru sejma bo DRSP pripravil posvet slovenskih LAS na aktualno temo 
CLLD, kar še usklajujemo z Mrežo za podeželje in MKGP. Vse zainteresirane ponudnike za nastop na sejmu pa vabimo, da se oglasijo neposredno 
na LAS Ovtar – 059 128 773 ali 051 660 865, info@lasovtar.si, program sejma pa najdete TUKAJ. 

V okviru te prireditve, v petek 29. 5. 2015 ob 9. uri, načrtujemo tudi letošnji redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega 
podeželja. Vabilo in program vam pošljemo v kratkem. 

Hkrati vas obveščamo, da je LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je na svoji spletni strani objavil Javni poziv za 
partnerstvo v LAS za programsko obdobje 2014 – 2020. Javni poziv je pripravljen v skladu z Programskimi dokumenti PRP 2014-2020 
(Partnerski sporazum, Operativni program, PRP 2014-2020, predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem 
obdobju 2014–2020), z določilom, da bo reorganizacija LAS in podpis partnerske pogodbe v roku 7 dni po veljavnosti objave Uredbe v ULRS. Javni 
poziv je dostopen TUKAJ. 

Uredništvo LAS novic. 

  
  
 

  

 

LASnovice izhajajo dvakrat mesečno.  
V njih so objavljene aktualne novice slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) in drugih deležnikov razvoja slovenskega in evropskega podeželja.  

Za vsebino LASnovic je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  
 

Glavni urednik: Aleš Zidar  
Odgovorni urednik: Goran Šoster  

Tehnična urednica: mag. Vesna Erhart  
 

Sedež uredništva: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Slavina 31, 6258 Prestranek  
T: +386 (0)5  711 23 35, E: info@drustvo-podezelje.si, S: www.drustvo-podezelje.si 

Svoje prispevke in obvestila pošiljajte na naslov: info@drustvo-podezelje.si 
 

Odjava z e-novic. 
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