
 

  

  

  

 
LASnovice | 24 oktober 2019  | let. 6, št. 8, 2019 

Prijava na novice:  www.drustvo-podezelje.si  
Arhiv novic 

 

  

  

   

 

   

Dogodki 
- AKTUALNO 

- Strokovna ekskurzija DRSP na Avstrijsko Koroško, 28. – 29. 11. 2019 

- Slovenski podeželski parlament je pri pripravi izhodišč za prihodnost 

Slovenskega podeželja povezal podeželane in strokovnjake 14 držav EU 

- Komisija za CLLD pri DRSP je na MKGP poslala več predlogov sprememb 
Uredbe o CLLD 

- NAPOVEDNIK 

- 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 

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

- Brezplačna računalniška izobraževanja 

- Urice pametnega telefona za osebe z okvaro vida 

- Zavedanje dediščine – delavnica in usposabljanje 

- Etični in družbeno odgovorni turizem 

Projekti lokalnih akcijskih skupin 

- AKTUALNO LAS 

- Izšla je knjiga Kulturna pokrajina Haloz 

Javni razpisi in pozivi 
- DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI 

- AKTUALNE OBJAVE 

- 2. Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije 

- Javni poziv LAS Haloze 

Razvoj podeželja 

- ZGODBE 

- Podelitev nagrade za inovativnega novega pristopnika za leto 2018 

- Švedska kot primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD 

- Najuspešnejše podeželsko območje 2019 je Občina Brda  

  

  

  

  

http://www.drustvo-podezelje.si/?acm=5996_131
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=888&mailid=131


  

Dogodki  

AKTUALNO 

Strokovna ekskurzija DRSP na Avstrijsko Koroško, 28. – 29. 11. 2019 

 

Letošnja strokovna ekskurzija bo potekala po Avstrijski 

Koroški. Ogledali si bomo Geopark Karavanke, Griffen: razvoj 
krajevnega centra Grebinj - Ortskernentwicklung, Werner Berg 

muzej Pliberk, Turistični center Klopinjsko jezero, Hadn 
Zentrum / Center Ajda Žvabek in še mnogo več. Srečali se 
bomo s predstavniki deželne vlade, upravljalci programa 
LEADER / CLLD in LASi Avstrijske Koroške. Četrtek po večerji 

bo tudi namenjen pripravi projektov sodelovanja in sklepanju 
partnerstev. Vabilo, program in prijavnica se nahajajo v 

priponki. Več informacij na info@drustvo-podezelje.si. 

 
 

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 
pristopnika. 

 
 

Komisija za CLLD pri DRSP je na MKGP poslala več predlogov sprememb Uredbe o CLLD 

 

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. Komisija za CLLD je predlog uredbe preučila in 
pripravila več predlogov sprememb. DRSP je 14. 10. 2019, 
predloge posredoval na ministrstvo. 

Zbrani predlogi DRSP 
 

NAPOVEDNIK 

mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1085&mailid=131
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1085&mailid=131
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1085&mailid=131
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1147&mailid=131
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=801:strokovna-ekskurzija-drsp-na-avstrijsko-korosko-28-29-11-2019&Itemid=888&acm=5996_131
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=797:5-slovenski-podezelski-parlament-je-pri-pripravi-izhodisc-za-prihodnost-slovenskega-podezelja-povezal-podezelane-in-strokovnjake-14-drzav-eu&Itemid=888&acm=5996_131


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 
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. 

  
 

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

. 
 

Urice pametnega telefona za osebe z okvaro vida 

 

V Posoškem razvojnem centru v šolskem letu 2019/2020 
nadaljujejo z izvedbami uric za boljšo uporabo pametnega 
telefona in računalnika za osebe z okvaro vida. Brezplačne 
delavnice vodi učitelj Edi Strosar, ki ima dolgoletne izkušnje z 
izvajanjem tovrstnih tečajev in delavnic, saj je zaposlen na 
Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica. 
Delavnice bodo potekale enkrat mesečno.  

Datumi izvedb: 
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• november: 15.11.2019 
• december: 6.12.2019 
Srečanja potekajo v dopoldanskem času od 9.00 do 11.15. 

 
 

Zavedanje dediščine – delavnica in usposabljanje 

 

Vabilo na delavnico in usposabljanje s področja interpretacije 
kulturne in naravne dediščine z najboljšima britanskima 
strokovnjakoma za interpretacijo dediščine Susan Cross in 
Petrom Philipsonom 19. in 20. novembra 2019 v Dutovljah v 
Volčjem Gradu. 

Delavnico in usposabljanje organizirajo društvo Zlata kanglica, 
Zavod Krasen kras, Slovensko muzejsko društvo, Združenje 
zgodovinskih mest Slovenije in KS Dutovlje. 

Več informacij 
 

Etični in družbeno odgovorni turizem 

 

Publikacija Etični in družbeno odgovorni turizem 
(angl.  Ethical and Responsible Tourism) obravnava tri teme: 

destinacijski management, okoljski in socialni vidik etičnega in 
trajnostnega razvoja turizma ter poslovni oziroma ekonomski 
učinki. V knjigi so predstavljene metode in dobre prakse pri 
upravljanju turizma in njegovem vplivu na lokalno skupnost in 
turistično destinacijo. Vidiki se prepletajo v obliki teoretskih 
poglavij, kakor tudi praktičnih primerov iz vseh kontinentov 
sveta, pri čemer je slovenski delež in pogled tudi znaten in 
nezanemarljiv. 

 

 

  
  

Projekti lokalnih 
akcijskih skupin  

AKTUALNO LAS 

Izšla je knjiga Kulturna pokrajina Haloz 
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Ob nedavnem simpoziju Kulturna pokrajina Haloz na Filozofski fakulteti 
Univerze v Mariboru (11.10.2019) je izšla tudi isto imenska knjiga, ki 
prinaša vse prispevke s simpozija tudi v pisni obliki. 

Prvi trije prispevki govorijo o življenju in delu dr. Vladimirja Bračiča. 
Ostalih osem pa prinaša poglobljen vpogled v Haloze. 

Toplo priporočam v branje vsem, ki se na lokalnem, regionalnem in 
nacionalnem nivoju ukvarjamo, ukvarjate z razvojem Haloz. Navedeni 

prispevki so pripravljeni zelo strokovno in so zelo dobra podlaga za 
snovanje svetlejše prihodnosti Haloz. 

Hvala sodelavcem Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za odlično 
izvedbo simpozija in vsem avtorjem za dragocene prispevke k 
poznavanju Haloz. 

Povezava do publikacije: 

http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/435?
fbclid=IwAR1MV2e_-RKJDtESRcV-

Srsg5rrWR12xFbA8YEs5jKmNb2qiuVaT9MmZjfA 

  

Javni razpisi in pozivi  

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI 

AKTUALNE OBJAVE 

2. Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije 

 

Objavljen je 2. Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije za ocenjevanje vlog, 
oddanih na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020. 

Rok za oddajo vloge za ocenjevalca v ocenjevalni komisiji LAS Haloze je 
29.11.2019 (datum prispetja na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 
Cirkulane). 

Več informacij, javni poziv in obrazci za prijavo so na spodnji povezavi 

https://www.haloze.org/2019/10/javni-poziv-za-izbor-

ocenjevalne.html?fbclid=IwAR1A_3AqYdvX1WKfObFad6M
UpzVssfpoQ7muS_Ns6po_9VwVG2dJNKhfK0o 

 

Javni poziv LAS Haloze 
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Objavljen je Javni poziv LAS Haloze za izbor operacij, 
sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja EKSRP oktober 2019. Vloge je možno oddati do 
petka, 29.11.2019 do 12. ure. Več o samem javnem pozivu in 
celotno razpisno dokumentacijo najdete na spodnji povezavi. 

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo 
javni poziv podrobneje predstavljen. Delavnice bodo potekale: 

- 21.10.2019 ob 11. uri v kulturni dvorani Žetale 

- 23.10.2019 ob 17. uri v kulturni dvorani Občine Zavrč v 

Goričaku 

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in 

delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 

02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si. 

Več info na: https://www.haloze.org/p/javni-
poziv-za-izbor-operacij-las_10.html 

  
 

 Sodelovanje v projekti 

Razvoj podeželja  

ZGODBE 

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. 

 
 

Švedska kot primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD 
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Švedska je primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD, ki se 
že v tem programskem obdobju financira iz vseh 

štirih  strukturnih skladov (EKSPR, ESRR, ESRP in ESS), pri 
čemer so pravila izvajanja za vse vključene sklade čim bolj 
poenotena. Celoten sistem se na  nacionalnem nivoju 
operativno izvaja  v okviru enega sektorja »Swedish Board of 
Agriculture« v Jonkopingu, znotraj ministrstva za kmetijstvo. 
»Swdish Board of Agriclulture« vključuje dve enoti, in sicer 
enoto za odobritev oddanih vlog in enoto za izvajanje 

plačilnega prometa. Skupaj je 40 zaposlenih, od tega jih 1/3 
dela na vlogah, 1/3 na izplačilih in 1/3 zaposlenih opravlja obe 
nalogi.  S tem so postopki veliko manj zapleteni, kar ja pa še 
pomembnejše krajši, saj do izplačila pregledanega zahtevka 
lahko pride že v 15 urah. 

 
 

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. 

 
  

  

  

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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