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Dogodki  

AKTUALNO 

5. Slovenski podeželski parlament bo zasedal v Halozah, 8. in 9. oktobra 2019 

 

5. Slovenski podeželski parlament bo zasedal v Halozah, 

8. in 9. oktobra 2019. To je dvodnevni dogodek na katerem 
bo okrog 250 udeležencev iz Slovenije in drugih evropskih 
držav, ob udeležbi priznanih gostov in strokovnjakov, 
razpravljalo o izzivih kmetijstva in podeželja. Razdeljeni v 
devet delovnih skupin, ki bodo zasedale razpršene po 
slikovitih Halozah, bodo iskali rešitve za novo programsko 
obdobje 2021-2027. 

Prvi dan zasedanja bomo zaključili v Majšperku, kjer bo 
ministrica za kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec podelila 

priznanje slovenskemu kandidatu za Evropsko nagrado 
za razvoj podeželja 2020, nagrado za inovativnega 
novega pristopnika v okviru projekta Newbie pa bo 
podelila Silvia Michelini, Direktorat za kmetijstvo 
Evropske komisije. Lokalno barvana slovesnost, ki jo 
pripravljamo skupaj z LAS Haloze, bo potekala  8. 10. 2019 s 
pričetkom ob 19. uri. 

 
 

Strokovna ekskurzija DRSP na južno Koroško 

 

Ogledali si bomo uspešen čezmejni projekt GEOPARK 

Karavanke, razvoj krajevnega centra Grebinj, turistični center 
Klopinjsko jezero ter bližnji doživljajski park v gozdu … ter se 
srečali z odgovornimi za izvajanje programa CLLD / LEADER in 
regionalnimi predstavniki. Okušali bomo lokalne posebnosti ter 
prenočevali v pasivnem hotelu Jufa. V okviru ekskurzije bo 
potekal tudi izredni zbor članov. Strokovna ekskurzija bo 
potekala 28. in 29. 11. 2019, več informacij pa vam pošljemo 

v kratkem. 

 

Vabilo na mednarodno konferenco SEE LEADER, Opatija, 20. in 21. 11. 2019 

DRSP se je skupaj z glavnim organizatorjem mednarodne konference SEE LEADER v Opatiji 20 in 
21.11.2019 dogovoril, da bo veljala znižana – early bird kotizacija. Pogoj za tako kotizacijo je 
skupna prijava, zato vas prosimo, da nam čimprej posredujete seznam vaših udeležencev 
oziroma zainteresiranih oseb, da lahko pripravimo skupno prijavo. 
Zadnji rok za prijavo je 27. september, ko bomo posredovali skupno prijavo v Opatijo. 
Istočasno vas prosim, da se tisti LAS, ki boste sodelovali v Opatiji, odločite tudi za predstavitev na 

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=781:5-slovenski-podezelski-parlament-bo-zasedal-v-halozah-8-in-9-oktobra-2019&Itemid=888&acm=5996_126


borzi projektnih idej za projekte sodelovanja. Ta del je bil umeščen v program na našo zahtevo 

zaradi upravičenih stroškov animacije LAS, zato je potrebno ta del izkoristiti. Z organizatorji smo 
tudi v dogovorih glede stroška udeležbe na tej borzi, o tem vas obvestimo naslednji teden. 

  
Predstavitev DRSP in LAS članic na sejmu AGRA 2019 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je skupaj z LAS 

Prlekija, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 
ter z drugimi LAS članicami DRSP, ki so se odzvale povabilu 
DRSP, pod skupnim sloganom »Lokalne akcijske skupine se 
predstavljajo« nastopilo na 57. Mednarodnem kmetijsko-

živilskem sejmu AGRA, ki je potekal med 24. in 29. 
avgustom 2019. DRSP je na sejmu, ki je letos privabil skoraj 

120 tisoč obiskovalcev, predstavil delovanje društva, nastopile 
pa so se tudi štiri lokalne akcijske skupine oz. lokalni 
ponudniki z območja LAS: LAS Srce Slovenije, LAS Obsotelje 
in Kozjansko, LAS Zasavje ter TOTI LAS. 

 
 

Tematski posvet LAS v Slovenski Bistrici, 6. 9. 2019 

 

V petek, 6. 9. 2019, je v Slovenski Bistrici potekal Tematski 
posvet LAS z naslovom Priložnosti in izzivi na področju razvoja 

kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na podeželju, ki se 
ga je udeležilo več kot 70 strokovnjakov iz cele Slovenije. 

 

 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

1. Mednarodna konferenca o praktičnih in teoretičnih posledicah izvajanja pristopa 

LEADER / CLLD v novih državah članicah Evropske unije, Opatija, Hrvaška, 20. - 22. 11. 
2019 

 

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 
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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.  

Več informacij o podeželskih parlamentih v EU državah 

TUKAJ 

  
 

5. Slovenski podeželski parlament, Haloze, 8. - 9. 10. 2019 

5. Slovenski podeželski parlament bo zasedal v Halozah, 8. in 9. oktobra 2019. To je 
dvodnevni dogodek na katerem bo okrog 250 udeležencev iz Slovenije in drugih evropskih držav, 

ob udeležbi priznanih gostov in strokovnjakov, razpravljalo o izzivih kmetijstva in podeželja. 
Razdeljeni v devet delovnih skupin, ki bodo zasedale razpršene po slikovitih Halozah, bodo 
iskali rešitve za novo programsko obdobje 2021-2027. 

 
4. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti, Ljubljana, 17. 10. 
2019 

 

Umanotera in Focus vabita na 4. konferenco z naslovom "Kako 
povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih 

sprememb", ki se bo odvila v Ljubljani. Domači in tuji 

predavatelji bodo predstavili koristi skupnostnih praks za 
povečevanje odpornosti skupnosti v trenutno nezavidljivem 
globalnem in lokalnem kontekstu podnebnih sprememb. Iskali 
boste konkretne poti, odzive skupnosti na ovire in priložnosti 
ter spoznali dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri 
skupnosti. 

 

  

  

Projekti lokalnih 

akcijskih skupin  

AKTUALNO LAS 

Brezplačna računalniška izobraževanja 

 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v mesecu oktobru začenja z 

izvedbo brezplačnih računalniških izobraževanj, v okviru 

projekta Digitalne rešitve za izzive podeželja. Vse 

informacije so na naši spletni strani, kjer sproti 

dodajamo tudi nove termine: http://www.las-

pridobrihljudeh.si/aktualno/?stran=1#CmsC37E1C492E1

. 
 

9. Festival ovčje volne 
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V okviru operacije sodelovanja Novi izzivi slovenske drobnice so na 9. Festivalu ovčje volne Bicka 

v Solčavi podelili nagrade in priznanja za najizvirnejše izdelke iz ovčje volne v okviru javnega 
natečaja »Prinesi kar imaš« . Izdelke so za skupno razstavo prispevali udeleženci iz območja 
sodelujočih LASov, to je LAS s CILJem, LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS Notranjske in LAS 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Priznanja so bila soustvarjalcem razstave podeljena na 9. 
Festivalu ovčje volne Bicka v Solčavi, v nedeljo, 22. septembra 2019. 

Več 

 
Strokovna ekskurzija LAS Prlekija »Med biseri Slovenskih goric« 

 

Člani LAS Prlekija so izvedli v okviru projekta GLAMUR 

strokovno ekskurzijo z naslovom »Med biseri Slovenskih 
goric«. 46 udeležencev ekskurzije je spoznalo izbrane lokalne 
ponudnike in dragocene izkušnje pri trženju lokalnih 
produktov. 

 

Javna obravnava predloga sprememb Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno 
obravnavo poslalo predlog sprememb Uredbe o izvajanju 
lokalnega razvoja. Predlog uredbe je objavljen na spletni 

strani https://e-uprava.gov.si/drzava-in-
druzba/e-demokracija/predlogi-

predpisov/predlog-predpisa.html?id=10502. 

Javna obravnava je odprta do 21. 10.2019. Predlagamo, da v 
okviru DRSP Lokalne akcijske skupine zberemo skupaj vse 
predloge in jih pošljemo na MKGP. Vaše predloge za 

dopolnitev uredbe pričakujemo do 8. 10. 2019 na elektronski 

naslov roman.medved@rralur.si. 
 

Izvoljeni novi člani organov LAS med Snežnikom in Nanosom 

 

Volilna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom je v sredo 

18.9.2019 izvolila nove člane organov LAS za naslednji 
štiriletni mandat. Nova predsednica LAS je tako postala Maja 
Piškur, ki prihaja iz Postojne, podpredsednik LAS je tudi v 

novem mandatu Boštjan Glažar, ki zastopa interes občine 
Pivka, v 12 članski upravni odbor pa so bili izvoljeni Tina 
Kocjan, Rafaela Žejn, Milenko Oblak, Vojko Mihelj, Boštjan 
Požar, Jože Želko, Andreja Penko Požar, Cvetka Kernel, Andrej 
Smerdu, Ana Širca in Andrej Poljšak. Nove članice Nadzornega 
odbora so postale Lorena Mahne, Erika Kovačič in Kristina 
Žnidaršič. 

 
 

  

Javni razpisi in pozivi  

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI 

AKTUALNE OBJAVE 
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Sodelovanje v projektih  

LEADER Nagradna igra #simplybeautiful 

Obiščite eno izmed čudovitih lokacij Slovenskih goric, ki imajo v svoji ponudbi Pismo iz Slovenskih 

Goric ter fotografiranjte s polaroidnim fotoaparatom in sodelujte v nagradni igri 
#simplybeautiful. Vse kar morate narediti je, da se odločite za fotografiranje s polaroidnim 
fotoaparatom ter nato fotografirate svojo polaroidno fotografijo v ambientu ali skupaj z izdelki iz 
Slovenskih goric in jo do vključno 11. 11. 2019 objavite na družabnih omrežjih Facebook, 
Instagram ali Twitter skupaj s ključnikom #simplybeautiful. 

  

Razvoj podeželja  

ZGODBE 

Učilnice v naravi: Zemljanka za koriščenje energije zemlje na učnem poligonu za 
samooskrbo 

 

Zemlja je shranjevalec energije, poleti ohranja hlad, pozimi pa 
zadržuje toploto. To lastnost zemlje lahko izkoristimo za 
shranjevanje pridelkov. Ker nam zemlja daje možnost 
koriščenja te energije zlasti na kmetijskih območjih, so v 
predlaganem projektu zasnovali izdelavo podzemne shrambe 

ali zemljanke kot pilotnega (učnega) objekta za izobraževanje 
o trajnostni rabi energije. 

 
 

Modra delavnica od poskusa do poklica 

 

Modra delavnica navdihuje in navdušuje mlade za tehnologijo, 
znanost, tehniko, podjetništvo in za to, da nekaj naredijo.----- 

Modra delavnica podpira: 

 predšolske in osnovnošolske otroke, 

 dijake, ki želijo bolje spoznati tehnične poklice in 

tehnično naravnano delo in si s tem pridobiti nove 
izkušnje, 

 mlade in odrasle, ki želijo razvijati svoje zamisli.----  

 
  

  

  

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: mag. Vesna Erhart 
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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  
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