
 

Program dela Društva Ovtar Slovenskih goric za leto 2019 

 
Januar 
Februar 
Marec 
April 

✓ Udeležba na občnem zboru DRSP 

✓ Udeležba na seji Komisije za CLLD (DRSP) 

✓ Udeležba na zasedanjih organov LAS  

✓ Seja Razvojnega sveta 

✓ Sodelovanje članov društva – promocija Ovtarjeve ponudbe: farna žegnanja: Cerkvenjak, Sv. Jurij 

✓ Oddaja zaključnega poročila društva za leto 2018 na AJPES (marec 2019) 

✓ Sejem Altermed (Celje, marec 2019) 

✓ Velikonočni sejem (april 2019) 

✓ Promocija območja LAS (turistične aktivnosti) - promocija Ovtarjeve ponudbe  

✓ Izobraževanje, animacija in opravljanje drugega dela: Ovtar. novice, splet ... 

✓ Poročanje in omogočanje izvajanja kontrol projektov (stalna naloga do izteka 5 let za določene 

projekte) 

✓ Sodelovanje pri organizaciji srednjeveškega sejma (april) v okviru dogodka Agatine skrivnosti (gl. 

organizator  Občina Lenart, projekt ESCAPE) 

✓ Sodelovanje društva v operacijah LAS 

✓ Mednarodno sodelovanje – delovni obisk in strokovna ekskurzija zainteresiranih ponudnikov društva v 

LAS Česky Les 

 
Maj 
Junij 
Julij 
Avgust 

✓ Udeležba na prireditvi Dobrote Slovenskih kmetij (maj 2019) 

✓ Udeležba na seji Komisije za CLLD (DRSP) 

✓ Seja Razvojnega sveta 

✓ Sodelovanje članov društva – promocija Ovtarjeve ponudbe: farna žegnanja: Jakobski Dol, Sveta 

Ana, Pernica, Zg. Velka, Šentilj, Benedikt 

✓ Priprava in sodelovanja društva na sejmu KOS (Lenart, 24.-26. 5. 2019) 

✓ Udeležba na posvetu LAS – v organizaciji DRSP in LAS Ovtar Slovenskih goric (Lenart, CSG, 24. 5. 

2019) 

✓ Sodelovanje društva v operacijah LAS 

✓ Strokovna ekskurzija 

✓ Priprava in izvedba sodelovanja društva z LAS na sejmu AGRA 2019 (avgust 2019) v G. Radgoni. 

✓ Promocija območja LAS (turistične aktivnosti) - promocija Ovtarjeve ponudbe  

✓ Izobraževanje, animacija in opravljanje drugega dela: Ovtar. novice, splet ... 

✓ Poročanje in omogočanje izvajanja kontrol projektov (stalna naloga do izteka 5 let za določene 

projekte) 

 
September 
Oktober 
November 
December 

✓ Seja Razvojnega sveta  

✓ Udeležba na seji Komisije za CLLD (DRSP) 

✓ Sodelovanje društva v operacijah LAS 

✓ Sodelovanje članov društva – promocija Ovtarjeve ponudbe: trgatev na Zavrhu; farna žegnanja: 

jesenska kvaternica Sv. Trojica, sv. Lenart in sv. Andraž 

✓ Promocija območja LAS (turistične aktivnosti) - promocija Ovtarjeve ponudbe: Fest der Regionen v 

Zehnerhaus Radkersburg (oktober 2019) 

✓ Izobraževanje, animacija in opravljanje drugega dela: Ovtarjeve novice, splet… 

✓ Udeležba članstva na strokovni ekskurziji v okviru projekta sodelovanja GLAMUR  

✓ Organizacija ponudnikov na božično-novoletnem sejmu v Lenartu (december 2019)  

✓ Promocija območja LAS – Tradicionalni Slovenski zajtrk 2019 v VDC Polž enota Mravlja Lenart 

(november 2019) 

✓ Poročanje in omogočanje izvajanja kontrol projektov (stalna naloga do izteka 5 let za določene 

projekte) 

 


