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Verzija: 16. 3. 2021 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja si pridružuje pravico od spremembe vsebin in datumov izvedbe navedenih aktivnosti. Aktivnosti vezane na 
sofinanciranje iz projektov se bodo izvedle v kolikor bodo sredstva potrjena. Z rumeno so označene vsebine in datumi, ki so dogovorjeni zgolj okvirno. 

Koledar aktivnosti je objavljen na spletni strani DRSP. 

 

Dogodek / prireditev Nosilce / sofinanciranje Vsebina 
Lokacija in 

termin 

16. redni zbor članov DRSP DRSP 
MKGP 
Univerza v Novem mestu,  
Fakulteta za zdravstvene vede 

Zbor članov (potrditev bilance in poročil o delu v 2020) 
Druge vsebine:  
- Marjeta Jerič, MKGP: Predstavitev aktualnih informacij na 
področju LEADER / CLLD 
- Fitokmetije -  podpora za diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, 
socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira 
skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (ukrep 16.9)  

Platforma 
Zoom, 23. 3. 

2021 

Priprava ključnih izhodišč za 
CLLD v novem programskem 
obdobju 

Medresorska delovna skupina 
CLLD 2021-2027 

Komisija za izvajanje programa LEADER / CLLD pri DRSP bo 
predstavila stališča LAS, ki so člani DRSP, na Medresorski 
delovni skupini CLLD 2021-2027 

e-posvet, 31.3 
2021 

Posvet LAS - pomladni DRSP 
LAS gostitelj ?? 

Vsebina bo določena naknadno. Pomlad 2021 
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Dogodek / prireditev Nosilce / sofinanciranje Vsebina 
Lokacija in 

termin 

Strokovna ekskurzija v tujino -  
Estonija  

DRSP 
Mreža za podeželje, MKGP, 
Razpis za delovanje društev  

upravljanje varovanih območij in pametne vasi – primeri 
dobrih praks v Estoniji s poudarkom na projektih 
sofinanciranih iz programa LEADER / CLLD. 
Podrobnejšo vsebino bomo predstavili v kratkem. 

Estonija, maj / 
junij 2021 

Srečanje članov DRSP  
in  
Tematski posvet 

DRSP 
LAS Dolina Soče 
Razpis za delovanje društev, 
MKGP 

Podroben program bo pripravljen v kratkem. 
 

Posočje, julij 
2021 

Predstavitev monografije 
LEADER/CLLD v Sloveniji 

Filozofska fakulteta, Oddelek za 
geografijo, 
Kmetijski inštitut Slovenije, 
Oddelek za ekonomiko kmetijstva, 
Prleška razvojna agencija 
DRSP 
Mreža za podeželje, MKGP 

Predstavitev monografije LEADER/CLLD v Sloveniji v sklopu 
enega od dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije EU. 

Poletje / jesen 
2020 

Konferenca: Pametne vasi za 
digitalno, zeleno in odporno 
Evropo 

(posvet LAS) 

Pisarna poslanca Evropskega 
parlamenta Franca Bogoviča 
DRSP 
LAS Posavje 
MKGP 

Tri dnevni dogodek na temo pametnih vasi za digitalno, 
zeleno in odporno Evropo.  

Prvi dan bo strokovna javnost pripravila izhodišča za razvoj 
ključnih področij, ki jih bomo  drugi dan predstavili tudi 
političnim odločevalcem na nacionalni in EU ravni. Tretji dan 
bo potekala predstavitev domačih in tujih dobrih praks. 

Brestanica, 
30. 9. – 2. 10. 

2021 

ARGE - Najuspešnejša 
podeželska skupnost 

DRSP 
Mreža za podeželje, MKGP 
Občina Goriška Brda 

Prireditev ob razglasitvi nagrajencev razpisa iz leta 2019 in 
Objava nacionalnega natečaja za Najuspešnejše podeželsko 
območje.  

Jesen 2020 

Posvet LAS - jesenski DRSP 
LAS gostitelj ?? 

Vsebina bo določena naknadno. jesen 2020 

4. izredni zbor članov DRSP in 
zaključno srečanje 

DRSP 
LAS gostitelj ??  

Potrditev programa dela za leto 2022 – 2023 
Priprave na volitve 

december 
2021 

 
Pripravila: mag. Vesna Erhart, sekretarka DRSP 


