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Dogodki  

AKTUALNO 

Slovenski podeželski parlament je pri pripravi izhodišč za prihodnost Slovenskega 
podeželja povezal podeželane in strokovnjake 14 držav EU 

 

5. Slovenski podeželski parlament je 8. in 9. oktobra 
zasedal v slikovitih Halozah. Udeležilo se ga je več kot 

360 priznanih strokovnjakov, kmetov in podeželanov iz 
14 držav Evropske unije, ki so razpravljali o izzivih 
kmetijstva in podeželja po letu 2020. Zaključke in 
priporočila za oblikovanje prihodnje nacionalne politike 
razvoja podeželja bo MKGP uporabilo pri pripravi 
strateških dokumentov. Zasedanje je zaokrožila 
podelitev dveh nagrad: nagrade za najuspešnejše 

podeželsko območje in nagrade za novega inovativnega 
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pristopnika. 

Zasedanja parlamenta, ki je potekal 8. in 9. 10. 2019 v 
Halozah, se je udeležilo največje število udeležencev doslej, v 
dvodnevni razpravi pa so jih nagovorili visoki domači in 

evropski gostje ter strokovnjaki, med njimi tudi ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, 
predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan, generalna 
direktorica Direktorata za kmetijstvo dr. Darja Majkovič, Silvia 
Michelini z Generalnega direktorata Evropske komisije za 
kmetijstvo ter sopredsednik Evropskega podeželskega 
parlamenta in član Društva za razvoj slovenskega podeželja 
Goran Šoster. 

 
 

Gradiva in zaključki 5. Slovenskega podeželskega parlamenta 

 

Utrip 5. Slovenskega podeželskega parlamenta, ki je 8. in 9. 
oktobra zasedal v slikovitih Halozah, si oglejte v kratkem 

filmu. 

Objavljena gradiva: 

 zaključki devetih tematskih delavnic 

 kratek posnetek o zasedanju 5. Slovenskega 

podeželskega parlamenta in objave v medijih 

 liste prisotnosti 

 fotogalerija 

Gradiva so objavljena na spletni strani DRSP in na spletni 

strani PRP. 

  
 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

1. mednarodna konferenca o praktičnih in teoretičnih učinkih izvajanja pristopa LEADER 
/ CLLD v jugovzhodni Evropi, 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. 

Prosim, da se odločite tudi za predstavitev na 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 
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dogovorih glede stroška udeležbe na tej borzi. 

Podrobnosti o dogodku, katerega soorganizator je DRSP, lahko 

izveste na povezavi TUKAJ. 

  
 

4. Evropski podeželski parlament, 6. - 9. 11. 2019, Španija 

 

Na Evropski podeželski parlament v Candasu v Asturiasu v 
Španiji, ki bo potekal od 6. do 9. novembra, se je prijavilo že 

več kot 150 udeležencev iz skoraj 30 držav. Podrobnosti o 

dogodku so na voljo TUKAJ.  

Več informacij o podeželskih parlamentih v EU državah 

TUKAJ.  
 

 

  

Razvoj podeželja  
Podelitev nagrade za inovativnega novega pristopnika za leto 2018 

 

Nagrada NEWBIE je namenjena uspešnim in inovativnim novim 

pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih 
državah v Evropi. Njen namen je prepoznati in predstaviti tiste 
kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali predvsem tiste, 
kateri vstopajo v kmetijski sektor. V letu 2018 je prejemnik 
Nagrade NEWBIE »Biodinamična kmetija Turinek – Zlate 
misli«, ki jo je družini Turinek podelila Silvia Michelini, iz 

Direktorata za kmetijstvo Evropske komisije. Podelitev je potekala 
v okviru 5. Slovenskega podeželskega parlamenta, 8. oktobra 
2019 v Majšperku. V času trajanja projekta NEWBIE bodo razpisali 
tri nagrade NEWBIE za leta 2018, 2019 in 2020, razpis za 
Nagrado NEWBIE v letu 2019 pa je dostopen na povezavi 

http://geo.ff.uni-

lj.si/raziskovanje/razpis_za_nagrado_newbie_v_sl
oveniji. 

 
 

Najuspešnejše podeželsko območje 2019 je Občina Brda 

 

Razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja v letu 
2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za 

razvoj podeželja 2020 (Europäische ARGE 

Landentwicklung & Dorferneuerung) je slovesno 

zaokrožila 5. Slovenski podeželski parlament, ki je potekal 
oktobra 2019 v Halozah. V imenu ocenjevalne komisije je dr. 

Marija Markeš za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 

2019 razglasila Občino Brda, Občina Ljubno pa je 

prejela priznanje za izjemne dosežke. Priznanja je podelila 
ministrica dr. Aleksandra Pivec. 

 
  

      

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1040&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1042&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1068&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=946&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=946&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=946&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=146&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=146&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1102&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1103&mailid=128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=795:podelitev-nagrade-za-inovativnega-novega-pristopnika-za-leto-2018&Itemid=981&acm=5996_128
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=788:najuspesnejse-podezelsko-obmocje-2019-je-obcina-brda&Itemid=981&acm=5996_128


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 

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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