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Dogodki  

AKTUALNO 

15. redni zbor članov DRSP – Škofja Loka, 21. 3. 201 

Vabimo vas na 15. Redni zbor članov DRSP, ki bo v četrtek, 21. 3. 2019 ob 10.00 uri, v 
Galeriji Franceta Miheliča, Spodnji trg 1, 4220 Škofja Loka. Osrednji del bo razprava o 
aktivnostih v prvem delu leta in potrditev poročil o delu za 2018. MKGP pa bo predstavil 
nekatere aktualne zadeve. Zaključili bomo z ogledom rokodelskih dobrih praks in lokalno 
kulinariko tokratnega gostitelja LAS loškega pogorja. Gradiva bodo objavljena v začetku 
marca na spletni strani društva (TUKAJ). 
Izbrane štiri operacije sodelovanja LAS 

 

Iz četrtega javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 
je AKTRP izdala 17 odločb za 4 operacije sodelovanja LAS, 
ki vključujejo slovenske lokalne akcijske skupine in tudi 
tuje partnerje. Odobrene so bile naslednje operacije v 
skupni vrednosti skoraj 1,2 milijona evrov: 

- Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost 
(LAS loškega pogorja, LAS med Snežnikom in Nanosom, 
LAS S CILjem in LAS Vipavska dolina), 

- Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih (LAS Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Po 
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Goričko), 

- E-nostavno na kolo (LAS loškega Pogorja, LAS Za mesto 
in vas, LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica), 

- Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih 
turističnih proizvodov (LAS Srce Slovenije in tuji partnerji 
iz Latvije, Poljske, Moldavije, Gruzije in Italije). 

 

Objavljene predstavitve 6. seje LEADER/CLLD pododbora (Bruselj, 31. 1. 2019) 

Na spletni strani ENRD so objavljene predstavitve iz 6. seje LEADER/CLLD 
pododbora, ki je, dne 31. 1. 2019, potekala v Bruslju. Dogodka so se iz Slovenije 
udeležili predstavniki treh slovenskih LAS in predstavniki MKGP. Na zasedanju odbora je potekala 
predstavitev zadnjih novostih priprave zakonodajnih predlogov SKP po letu 2020 s 
poudarkom na LEADER/CLLD. ENRD je predstavil raziskavo LAS iz leta 2017, kakšna so 
mnenja LAS o izvajanju ukrepa in kako poteka njihovo delo, predstavljeno je bilo stanje 
izvajanja projektov sodelovanja LAS po različnih DČ po Evropi. 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 
1. mednarodna konferenca na temo žganih pijač, 

Med 27.3. in 30.3.2019 bo v Puli potekala 1. mednarodna konferenca na temo žganih pijač, 
ki bo prvič združila vodilne strokovnjake s področja proizvodnje žganih pijač v Evropi. Ker gre 
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za zanimivo in strokovno srečanje, na katerem bodo predstavljene zanimive teme s tega 
področja, vam posredujemo v informacijo vabilo in program konference, v kolikor se 
zanimate ali delujete na tem področju. Več 
European seminar on LEADER cooperation, 29. - 30. April, Lille, Francija 

Več informacij: www.leaderfrance.fr in contact@leaderfrance.fr. 

Obrazec za registracijo na dogodek 
  
  

Projekti lokalnih 
akcijskih skupin  

AKTUALNO LAS 

Aktivnosti LAS Za mesto in vas 

 

LAS Za mesto in vas ima trenutno odobrenih 18 
projektov, od tega so se trije že zaključili, osem se jih 
izvaja, sedem projektov pa začetek aktivnosti načrtuje v 
tem letu. Uspešno so izvedli dva razpisa, tretjega 
pričakujejo pred poletjem. Uspešnost delovanja in 
izpolnjevanja Strategije lokalnega razvoja preverjamo tudi 
z vprašanji vrednotenja strategije razvoja skupaj s 
partnerji projektov in organi LAS. Na podlagi rezultatov 
vrednotenja ter spremenjenih potreb in interesov v 
lokalnem okolju pripravljamo spremembo Strategije 
lokalnega razvoja, ki bo podana v javno obravnavo v 
sredini marca. 

 

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru EKSRP za leto 2019 

 

LAS Goričko 2020 je z dnem 13. 2. 2019 objavil Javni 
poziv za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije 
lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 
2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Okvirna 
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 
445.728,68 EUR. Rok za oddajo vlog je 29. 3. 2019. 
Povezava 

 

LAS Srce Slovenije objavil 1. javni poziv v letu 2019 (sklad EKSRP) 

 

LAS Srce Slovenije je 18. februarja objavila javni poziv, na 
podlagi katerega bo izbrala projekte za razvoj podeželja, 
sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Na razpis se boste lahko prijavili zainteresirani 
iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče 
in Šmartno pri Litiji. Rok za oddajo vlog: 29. 4. 2019. 
Povezava 

 

LAS Mežiške doline objavil 2. javni poziv za izbor operacij za EKSRP in ESRR 
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Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline je dne 12. 2. 
2019 objavila 2. javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020, 
sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP, na območjih 
občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na 
Koroškem. Javni poziv bo odprt do petka, 12. 4. 2019. 
Povezava 

 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 objavil javni poziv za izbor operacij za EKSRP 

 

Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je, 
dne 13. 2. 2019, objavila javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na 
območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019 za 
sredstva iz sklada EKSRP. Predloge operacij z vlogo na 
javni poziv je potrebno poslati do 29. 3. 2019. Povezava 

 

LAS Prlekija objavila 4. javni poziv za izbor operacij (sklad ESRR) 

 

LAS Prlekija je, dne 6. 2. 2019, objavila 4. javni poziv 
za izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za 
obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja 
Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti 
Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2019 - 2020. Okvirna 
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz 
naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) znaša 463.090,94 EUR. Rok za oddajo vlog: 1. 4. 
2019. 

 

Potrjeni vsi projekti 3. poziva LAS med Snežnikom in Nanosom 

 

LAS med Snežnikom in Nnaosom je prejela odločbe s 
strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja še 
za 5 projektov 3. poziva. Skupaj je potrjenih vseh 10 
projektov 3. poziva v skupni vrednosti sofinanciranja 
344.272,39. Opisi projektov so dostopni TUKAJ. 

LAS Med Snežnikom in Nanosom mesečno z lokalnimi 
televizijami pripravlja in objavlja video Minute za LAS.  

 

Potrjen projekt sodelovanja Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost 

 

LAS med Snežnikom in Nanosom s strani Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo za 
projekt Domače in umetnostne obrti - dediščina in 
sodobnost. Potrjena je vrednost sofinanciranja v višini 
99.997,56€. LAS med Snežnikom in Nanosom je na 4. 
javni razpis za podukrep 19.3. Programa za razvoj 
podeželja iz naslova Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine prijavila 5 projektov 
sodelovanja s slovenskimi LASi. 
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Javni razpisi in pozivi  

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI 

»Nagrada NEWBIE« za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na 
kmetiji v Sloveniji 

 

“Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in inovativnim 
novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih 
partnerskih državah v Evropi. Namen nagrade je 
prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo 
spodbujali in navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v 
kmetijski sektor. Nagrajenci bodo imeli možnost 
dodatnega usposabljanja, snemanja predstavitvenega 
videa in/ali udeležbe na mednarodni konferenci NEWBIE (v 
letih 2019 ali 2021), kjer se bodo lahko srečali z drugimi 
inovativnimi novimi pristopniki v kmetijstvu iz vse Evrope. 

 
 

Mreža pametnih vasi 

Na Finskem je od 5. do 7. 2. 2019 potekalo prvo srečanje Mreže pametnih vasi 
(Smart Village Network). V okviru srečanja je bila sprejeta Deklaracija o mreži pametni 
vaseh. Na voljo so tudi predstavitve z dogodka. Vsi zainteresirani lahko zaprosite za članstvo 
ali pa pišete, če želite predstaviti svoje zamisli o mreži in konceptu »pametnih vasi« - 
info@smart-village-network.eu. 

AKTUALNE OBJAVE 

  

Sodelovanje v projektih  

Slovenija bo leta 2021 Evropska gastronomska regija 

 

Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in 
turizem IGCAT je Slovenijo potrdil v naziv Evropske 
gastronomske regije leta 2021. Slovenija se je tako 
pridružila desetim že nagrajenim regijam s tem laskavim 
nazivom, ter ima tako možnost okrepiti promocijo svoje 
gastronomije na mednarodni ravni, na lokalni pa 
nadgraditi medsektorsko povezovanje in razvoj. V projekt 
je vključena tudi skupina LAS-ov iz zahodne Slovenije, 
vodenje skupine je že v zgodnji fazi prevzel LAS Istre. 

 
  

  
  

LASnovice izhajajo enkrat mesečno.  
V njih so objavljene aktualne novice slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) in drugih deležnikov 
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razvoja slovenskega in evropskega podeželja.  
Za vsebino LASnovic je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja. 

Glavni urednik: Aleš Zidar  
Urednica: Maja Šogorič 

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  

  
 

 

  

Se želite odjaviti od E-novic? Odjava  
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