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skupnost 2019 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja z Ministrstvom za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano poziva podeželske 
skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da 
se pridružijo natečaju za izbor podeželske skupnosti, ki bo 
zastopala Slovenijo na 16. evropskem natečaju za 
Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020 pod 
geslom »LOKALNI ODGOVORI NA GLOBALNE IZZIVE«. 

Nacionalni finalisti se bodo 8. 10. 2019 predstavili na 5. 

Slovenskem podeželskem parlamentu, kjer bomo razglasili 

nacionalnega predstavnika za evropsko nagrado za razvoj 
podeželja. Razpis in prijavnica sta objavljena na spletni 
strani društva TUKAJ. 

Rok prijave:  5. avgust 2019 
 

Posvet LAS: Priložnosti in izzivi na 
področju razvoja kmetijstva, zdrave 

hrane in podjetništva na podeželju 

 

6. septembra 2019 bo v Slovenski Bistrici potekal posvet z 
okroglo mizo na temo »Priložnosti in izzivi na področju 
razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na 
podeželju« ter predstavitev dobrih praks prenosa znanja 
na mlade. Posvet poteka v okviru tradicionalnega dogodka 
Podobe bistriških domačij, gostitelj pa je LAS Dobro za 
nas. 

 

Posvet LAS in srečanje članov društva - 

Peca 2019 

 

V petek, 12. 07. 2019 je potekal Posvet LAS: Turistična 
ponudba Koroške s poudarkom na razvoju kolesarskih poti 
in priprava projektov sodelovanja, ki se ga je udeležilo več 

kot 30 strokovnjakov iz cele Slovenije. Po predstavitvi 
projektov LAS Mežiške doline in razvoja turistične ponudbe 
so si podzemlje Pece ogledali z vlakcem oziroma se po 
rudniških rovih zapeljali s kolesom in kajakom. 

Gradivo: 

 Program  posveta 

 PPT LAS Mežiška dolinaPPT LAS Mežiška dolina 

 PPT Rudnik podzemlje Pece 

 FOTOGRAFIJE 

 lista prisotnosti 
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Poziv k nastopu na sejmu AGRA 2019 

 

Člane DRSP obveščamo vas, da namerava DRSP tudi letos 
najeti razstavni prostor na 57. Mednarodnem 
kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki 
bo potekal med 24. in 29. avgustom 2019. 

Namen nastopa na sejmu je predstaviti delovanje in 
aktivnosti DRSP ter lokalnih akcijskih skupin – članic 
DRSP. LAS-i imate tako možnost brezplačno predstaviti 
uspešno izvedene projekte iz zdajšnjega programskega 
obdobja ter ponudbo znotraj območja vašega LAS. 

Stroške najema razstavnega prostora in opreme bo 
kril DRSP. LASi lahko svojo udeležbo na sejmu pokrijete 
kot upravičene stroške dela. 

  

 

Sprememba Programa razvoja podeželja 

RS 2014-2020 

 

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja RS je 
junija potrdil spremembo Programa razvoja podeželja RS 

2014-2020. Za delovanje Lokalnih akcijskih skupin so 
pomembne spremembe na Ukrepu 19., ki so naslednje: 
1. 19.2 in 19.3 – obdobje upravičenosti stroškov se 
spreminja na način, da so stroški upravičeni od vložitve 
vloge na AKTRP naprej in ne več od datuma odločbe o 
odobritvi sredstev, kot je veljalo do sedaj. 

2. 19.3 – Za izvajanje podukrepa M19.3. se sredstva 
povišajo iz 4.000.000 € na 7.000.000 €. 
3. 19.4 – zahteva, da stroški za animacijo in krepitev 
zmogljivosti zajemajo najmanj 50% vrednosti zahtevkov v 

koledarskem letu se zniža na najmanj 20% vrednosti 
zahtevkov v koledarskem letu. 
Navedene spremembe veljajo za EKSRP, v naslednjih 

mesecih bo MKGP pripravilo spremembo Uredbe o 
izvajanju CLLD, spremembo o zmanjšanju obsega 
animacijo pa bo potrebno uskladiti še z ESPR in ESRR. 

Povzetek letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za 
leto 2018 za državljane 

Sprememba PRP - podukrep 19 
 

Predstavitve s posveta LAS LEADER/CLLD 
(Lenart v Slovenskih goricah, 24. 5. 

2019) 
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Na voljo so predstavitve s posveta LAS LEADER/CLLD, ki 
je potekal 24. 5. 2019 v Lenartu v Slovenskih goricah: 

 Dnevni red 

 Predlog Uredbe o skupnih določbah (mag. Simona 
Hočevar, SVRK) 

 Predlog Uredbe o Strateškem načrtu (Alina Cunk 
Perklič, MKGP) 

 Predlog Uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo 

in ribištvo (dr. Bety Breznik, MKGP) 

 Predstavitev primera dobre prakse - operacija 
sodelovanja Pametne vasi za jutri (mag. Janja 

Jordan, predsednica LAS Posavje) 

 Predstavitev zaključkov delavnic 

 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

Sejem AGRA 2019 - 24. - 29. 8. 2019 

 

57. mednarodni kmetijsko-živilski sejem bo letos potekal 
med 24. in 29. avgustom. Težišča letošnjega sejma so 
digitalno kmetijstvo, digitalizacija v agroživilstvu, precizno 

kmetijstvo, mednarodno gospodarstvo, nove tehnologije v 
kmetijstvu, generacijska pomladitev, nove tehnologije 
pridelave in predelave, hrana iz naše bližine, ekološko 
kmetijstvo ter krožno gospodarstvo. Več 

 

LINC konferenca 2019 - od 10. do 13. 9. 

2019 

 

LINC konferenca 2019 bo potekala od 10. do 13. 
septembra 2019 v mestu Pärnu v Estoniji. Konferenca 
združuje lokalne akcijske skupine, nacionalne mreže za 
podeželje in druge strokovnjake, z namenom razprave in 
izmenjave izkušenj o inovativnih praksah in LEADER 
pristopu. Več 

 

1st International conference on practical 
and theoretical implications of 
LEADER/CLLD approach in South-East 
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Europe, 20. - 22. november 2019 Opatija, 

Hrvaška 

 

Vabljeni k sodelovanju na 1. mednarodni konferenci o 
praktičnih in teoretičnih posledicah izvajanja pristopa 
LEADER / CLLD v novih državah članicah Evropske 
unije. Cilj SEE LEADER je priznati edinstvenost lokalnega 
razvojnega pristopa, ki ga vodi skupnost, za celostni 

teritorialni razvoj v jugovzhodni Evropi, ki prikazuje 
rezultate preteklih let izvajanja in proaktivno gleda na 
svojo prihodnost. 

Podrobnosti o dogodku, katerega soorganizator je DRSP, 
lahko izveste na povezavi TUKAJ. 

 

4. Evropski podeželski parlament - 6. -9. 

11. 2019, Španija 

 

Na srečanje v Candasu v Asturiasu v Španiji od 6. do 9. 

novembra se je prijavilo že več kot 150 potencialnih 
udeležencev iz skoraj 30 držav. Podrobnosti o dogodku so 
na voljo TUKAJ.  

 

  

  

Projekti lokalnih 
akcijskih skupin  

AKTUALNO LAS 

Aktivnosti operacije sodelovanja 

Prekmurski turistični vrtiljak 

V okviru operacije sodelovanja LAS z nazivom Prekmurski turistični vrtiljak, ki je 
sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, LAS Goričko 2020 in 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 vabita na sklop delavnic, ki bodo potekale meseca junija in julija. 
V naslednjih tednih se bodo izvajala izobraževanja za potencialne ponudnike (turistična 
društva, vinogradnike, kmečke turizme, prenočišča ipd.) in za ostalo zainteresirano javnost. 
Teme delavnic bodo: marketing in promocija turističnih ponudnikov, arhitekturno etnološke 
delavnice, obogatitev turistične ponudbe in lokalnih produktov, trajnostno upravljanje 
naravne in kulturne dediščine. Več 

    

Razvoj podeželja  

ZGODBE 
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Vabljeni v prodajne kotičke iz Srca 

Slovenije 

 

Srce Slovenije je znamka rokodelskih in prehranskih 
izdelkov, ustvarjenih s srcem in z navdihi tradicije. Le 
skrbno izbrani izdelki se ponašajo s certifikatom kolektivne 
tržne znamke Srce Slovenije. Prejšnji mesec smo v Dolu 
pri Ljubljani slovesno podelili certifikate letošnjim 22 

prejemnikom, v teh dneh pa smo izdali tudi Katalog 
certificiranih izdelkov Srca Slovenije. V LAS Srce Slovenije 
podpiramo lokalno, izberite kakovost iz Srca Slovenije tudi 

vi! Vabljeni v prodajne kotičke Srca Slovenije – v 
Arboretum Volčji potok, Terme Snovik, na TIC Litija in TIC 
Šmartno pri Litiji.  
Aktivnosti certificiranja in prodaje izdelkov z območja Srce 

Slovenije se izvajajo v okviru projektov LAS Srce 
Slovenije, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Več 

 

Zadruga Dobrina - primer uspešne prakse 

povezovanja lokalnih pridelovalcev 

Zadruga je primer uspešne prakse povezovanja lokalnih pridelovalcev s ciljem preskrbe z 
lokalnimi pridelki in izdelki. V trgovini ponujajo pridelke in izdelke, ki jih pridobivajo iz 120 
različnih kmetij. Več v TV prispevku 
 

  

  

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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