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Dogodki  

AKTUALNO 

Imenovani člani Komisije za CLLD za obdobje 2019 - 2021 

 

Med ključnimi nalogami Komisije za CLLD pri DRSP sta 
usklajevanje in zastopanje interesov članov LAS pri 
izvajanju CLLD v Sloveniji in na EU ravni. Društvo 
povezuje 33 od 37 nacionalnih LAS in deluje kot nevladna 
Mreža LAS. 

Na podlagi glasovanja, ki se je zaključilo v petek, 22. 3. 
2019, bodo Komisijo za CLLD v prihodnjih dveh letih 
sestavljali (razporejeni po abecednem redu): Dragica 
Bratanič, Greta Černilogar, Helena Čuk, Jasmin 
Kukec, Jožica Povše, Primož Kroflič in Roman 
Medved. 

 

15. redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja in posvet LAS 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja vsako leto 
organizira redni zbor članov, letošnji že 15. po vrsti je 
potekal v Škofji Loki. Gostil ga je LAS loškega pogorja.  

Člani so na rednem zboru obravnavali poročilo in delo v 
letu 2018 ter prihajajoče aktivnosti v 2019, dotaknili pa so 
se tudi problematike črpanja sredstev za CLLD projekte. V 
nadaljevanju dneva je sledil posvet Lokalnih akcijskih 
skupin, kjer so najprej predstavniki Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja predstavili nekaj 
aktualnih novosti in dogodkov, ki se bodo izvedli v 
letošnjem letu ter problematiko označevanja projektov. 

Dogodek se je zaključil z ogledom rokodelskih dobrih 
praks v Rokodelskem centru DUO in Kreativnem centru 
Kreativnice ter z lokalno kulinariko. 

Gradivo z listo prisotnosti in fotografije so objavljeni 
TUKAJ. 

  
 

Strokovna ekskurzija v Francijo je ODPOVEDANA 

http://drustvo-podezelje.si/novice/item/712-15-redni-zbor-clanov-drsp?acm=4477_123


 

Strokovna ekskurzija v Francijo, ki je bila predvidena za 
konec maja, je žal odpovedana. V čim krajšem času bomo 
poiskali novo destinacijo in pripravili program. Če bo le 
mogoče, bomo ekskurzijo izvedli še pred poletjem, 
drugače pa v jesenskem obdobju 

 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 
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 

Brezplačna izobraževanja na temo digitalnega marketinga za ponudnike različnih 
storitev v sklopu projekta »Pametne Vasi za jutri« 

 

LAS Posavje in Občina Sevnica obveščata, da bodo v 
okviru projekta sodelovanja "Pametne vasi za jutri" pričeli 
z izvajanjem brezplačnih izobraževanj na temo digitalnega 
marketinga za ponudnike različnih storitev. Izobraževanja 
bodo potekala v petih posavskih občinah. Več 

 

Izmenjava dobrih praks E-nostavno na kolo 

 

LAS Za mesto in vas je marca organiziral predstavitev 
inovativnih dobrih praks na temo uporabe kolesa na poti v 
službo in za prevoz tovora. Več 

 

Sprememba javnega poziva LAS Istre za sklad EKSRP 
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V Javnem pozivu in v vlogi LAS Istre za sklad EKSRP za 
leto 2018 je prišlo do spremembe - k vlogi ni potrebno 
prilagati dokazil o zaprti finančni konstrukciji oz. 
zagotovljenih finančnih sredstvih za izvedbo operacije. 
Več 

 

Društvo za razvoj podeželja Med Snežnikom in Nanosom išče novega sodelavca 

 

Vodilni partner LAS Med Snežnikom in Nanosom je objavil 
razpis za delovno mesto projektnega svetovalca. Delovno 
mesto je razpisano za krajši in polovični delovni čas 3 
mesece za izvajanje določenih projektov, ki jih je LAS 
pridobil na razpisih. Od kandidatov pričakujejo znanje 
projektnega vodenja, znanje oblikovanja spletnih strani in 
znanje promocijskih aktivnosti. Več 

 

Predstavniki romunskega LAS na ogledu dobrih praks v LAS loškega pogorja 

 

LAS loškega pogorja je med 11. in 14. marcem 2019 
gostila LAS Tara Gugulanilor iz zahodne Romunije. Obisk 
so začeli s spoznavanjem, delitvijo izkušenj ter podobnosti 
in razlik v delovanju lokalnih akcijskih skupin. Za LAS Tara 
Gugulanilorje to prvo programsko obdobje, financirajo pa 
se le iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. V kratkem času so si ogledali rokodelsko 
dejavnost v Škofji Loki, Domače kotičke v zadružni 
trgovini na Trati, projekt sodelovanja Med-O-Vita pri 
čebelarskem domu v Brodeh ter 2 primera dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji. Več  

 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline uspešen s sedmimi od skupno devetih 
prijav operacij sodelovanja 

 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je v 
dosedanjem obdobju skupaj s partnerji LAS iz Slovenije in 
tujine na razpise MKGP za podukrep 19.3 prijavil devet 
projektov sodelovanja in bil sedemkrat uspešen s prijavo. 
Od ene uspešne prijave je kasneje odstopil. Tako na 
območju izvajajo šest projektov sodelovanja, eden je že 
zaključen. Za razvoj podeželja so tako pridobili 
284.344,39 EUR dodatnih sredstev za sofinanciranje 
projektov iz EKSRP. Iz prvega razpisa MKGP za podukrep 
19.3. skupaj s partnerji LAS izvajajo projekta Vodne 
zgodbe Kamniško Savinjskih Alp in Integralni 
turistični produkt zeliščarske dediščine. Iz 
drugega razpisa izvajajo projekta Festival domačih 
okusov in tradicije ter Novi izzivi slovenske 
drobnice. Iz tretjega razpisa pa projekt Interaktivni 
turizem za vse. Na četrti razpis MKGP je bil LAS ZSŠD 
skupaj z LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020, LAS Po 
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poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LEADER 
Partnerstvo okrožja Kilkenny uspešen s prijavo projekta 
Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. 

 

LAS Posavje pripravil poročilo vmesnega vrednotenja SLR LAS Posavje 

 

Z vrednotenjem SLR je LAS Posavje preverjala, kako 
uspešni so bili pri uresničevanju ciljev SLR LAS Posavje do 
31. 12. 2018. Vrednotenje SLR je potekalo v sodelovanju 
tehnične pisarne LAS Posavje z zunanjim strokovnjakom, 
na fokusni skupini pa so s podajo svojega mnenja k 
pripravi vrednotenja ključno pripomogli tudi nekateri 
prijavitelji/izvajalci operacij na skladih EKSRP, ESRR in 
ESPR, predstavniki upravnega odbora, nadzornega odbora 
in ocenjevalne komisije LAS Posavje. Prav tako ste svoj 
dragoceni prispevek k izvedbi vrednotenja dodali vsi člani 
LAS, ki ste izpolnili naše spletne vprašalnike. Končno 
poročilo o (vmesnem) vrednotenju SLR LAS Posavje se 
nahaja tukaj. 

 

Posodobljen katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 

MKGP je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog 
vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, 
zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih 
(predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a). V 
posodobljenem katalogu so upoštevani popravki o statusu operacij, saj se jih je v 
vmesnem času že nekaj zaključilo.  
LAS Dolina Soče objavila 4. Javni poziv za izbor operacij (2019) 

 

LAS Dolina Soče je objavila 4. Javni poziv za izbor operacij 
za uresničevanje SLR LAS Dolina Soče v letu 
2019.  Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih 
rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene 
strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Sredstva za 
sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Več 

 

  

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 
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letih 2019 ali 2021), kjer se bodo lahko srečali z drugimi 
inovativnimi novimi pristopniki v kmetijstvu iz vse Evrope. 

 

AKTUALNE OBJAVE 

Iščejo se se dobre prakse blaženja podnebnih sprememb 

Umanotera in društvo Focus sta v okviru projekta CARE4CLIMATE – Poskrbimo za podnebje 
odprla poziv za evidentiranje slovenskih dobrih praks zniževanja izpustov toplogrednih plinov. 
Iščejo praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in ki si prizadevajo za blaženje 
podnebnih sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k 
razvoju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja. Deset 
najboljših praks bo z namenom prenosa v druga slovenska okolja predstavljenih široki 
javnosti. 

 

  

Sodelovanje v projektih  

Priprava mednarodnega projekta LAS na področju letalskega turizma 

 

Goran Šoster se je marca v Estoniji udeležil sestanka 
mednarodnega konzorcija za sodelovanje lokalnih akcijskih 
skupin iz sedmih evropskih držav. Namen sestanka je bil 
priprava projekta, v katerem se bodo razvojne skupine iz 
posameznih državah povezale v mednarodno mrežo za 
povezavo z letalskim turizmom. Vse več turistov potuje z 
letali, njihove prevladujoče destinacije pa so velika mesta. 
Takšen tok turizma želimo preusmeriti tudi na podeželje, 
zato se bomo povezali z razvojnimi skupinami v Estoniji, 
Švedski, Finski, Španiji, Italiji, Poljski, Nemčiji in Sloveniji. 

  

  

Razvoj podeželja  

ZGODBE 

Park doživetij Križevci privablja številne obiskovalce 

 

 V Križevcih pri Ljutomeru oz. natančneje v gozdu ob 
športno rekreacijskem centru v Borecih, je letos nastal 
Park doživetij Križevci, ki  privablja številne 
obiskovalce. Zasnova parka temelji na celostni obravnavi 
gozda kot prostora za mehke oblike rekreacije, igro, 
sproščanje in obenem izvajanje učnih vsebin za 
spoznavanje gozdnega ekosistema in ekosistemskih 
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storitev. Celostna ureditev obstoječega gozda v t.i. ”gozd 
doživetij” spodbuja medgeneracijsko druženje, omogoča 
doživetje za telo in dušo ter je primerna tako za otroke in 
mladino, kot tudi za starejše rekreativce in bolj zahtevne 
uporabnike. 

 
 

  

  
LASnovice izhajajo enkrat 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  
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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