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Dogodki  

AKTUALNO 

Novoletna čestitka 

 

_________________________________________________________________________ 

Pobuda za povečanje sredstev za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 – 2027 
na 8 % 



 

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja poziva lokalne 
akcijske skupine, občine, združenja občin in druge institucije, 

da aktivno podprejo 4 predloge za izvajanje CLLD v 
prihodnjem programskem obdobju: povečanje sredstev iz 
EKSRP ter ESRR in ESS na 8 %, ohranitev ESPR v okviru CLLD 
ter poenostavitev izvajanja programa. Pozivamo vas, da 
prispevate k njeni uveljavitvi na vseh odgovornih inštitucijah.  

 

 

Strokovna ekskurzija na območje Avstrijske Koroške s predstavitvijo dobrih praks in 

življenja zamejskih Slovencev 

 

Letošnja strokovna ekskurzija Društva za razvoj Slovenskega 
podeželja je potekala 28. in 29. 11. 2019 v deželi zamejskih 
Slovencev na Avstrijskem Koroškem. 45 udeležencev iz cele 
Slovenije so sprejeli župani, upravljalci parkov, muzejev,.. pa 
vse do dogovornih za izvajanje pristopa LEADER pri deželni 
vladi. Ekskurzija pa je bila zelo zanimiva iz več vidikov: 
natančne analize stanja v območju in ciljnega reševanja, 

vsebinsko odličnih projektov pa do kombiniranja različnih virov 
sredstev. Vsekakor gre velika zahvala dr. Štefanu Merkaču – 
okoljevarstveniku, kulturniku in zavednemu Slovencu, ki je s 
srcem in dušo to ekskurzijo pripravil in vodil. 

 
 

ELARD: LEADER / CLLD konferenca 2019 

 

Evropsko LEADER združenje za razvoj podeželja (ELARD) je 
25. – 26. novembra v Amarante na Portugalskem organiziralo 
konferenco o prihodnosti programa LEADER. Uvodoma sta 
Loris Servillo, raziskovalec na Politehniki v Torinu in Stefan 

Kah, raziskovalec na Univerzi v Strathclyde, Center za 
raziskavo evropskih politik predstavila poročilo o »Izvajanju 
CLLD v EU: Dosedanje izkušnje - pregled stanja, analize in 
priporočila«, v nadaljevanju pa sta institucionalne poglede 

predstavila še predstavnika Odbora regij in Evropskega 
ekonomskega in socialnega odbora. Sledila je razprava pod 

naslovom »Pogled v prihodnost z nogami na tleh - predlogi in 
pričakovanja na lokalni ravni« ter panelna razprava v kateri so 
sodelovali tudi predstavniki GD AGRI, GD Regio. 

 
 

6. seja Skupščine podeželskih mrež 

 

Na Skupščini podeželskih mrež, ki je potekala 16. decembra 
2019 v Bruslju, je PREPARE aisbl zastopal Goran Šoster. 

Dnevni red srečanja je vključeval pregled zakonodajnega 
okvira Skupne kmetijske politike, samooceno delovanja 
podeželskih mrež, upravljanje evropskih podeželskih mrež ter 
njihovo delo in aktivnosti v letu 2020. 
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Zasedanje Skupščine ELARD 

 

Volilna skupščina ELARD, katere član je tudi Društvo za razvoj 
slovenskega podeželja, je potekala 26. novembra 2019 v kraju 

Amarante na Portugalskem. Predstavnik DRSP na skupščini je 
bil Goran Šoster. Na skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo. 
Predsedovanje ELARDu je od Prtugalske prevzela Švedska 
LEADER mreža (LUS). Nova predsednica ELARD je Marion 
Eckart, sicer zaposlena kot vodja LAS Halland. Nova 
podpredsednika sta Hartmut Berndt iz nemške LEADER mreže 
BAGLAG in Maria Murciano, predstavnica španske LEADER 

mreže REDR. Skupščina je sprejela poročilo o delu 
portugalskega predsedovanja, potrdila delo na projektih, zlasti 

v Gruziji (ustanovljena mreža LAS) in na Kitajskem 
(ustanovljena prva kitajska LAS) in obravnavala poročilo iz 
Evropskega podeželskega parlamenta. Skupščina je sprejela 
novo članico ELARD, to je LEADER mreža iz Gruzije GALAG. 

 
 

LEADER potovanje po podeželski Evropi – nacionalne LAS mreže razkrivajo raznolikost 

izvajanja pristopa LEADER 

 

V brošuri, ki jo je novembra 2019 izdala Evropska LEADER 

mreža za razvoj podeželja (ELARD - The European 
LEADER association for Rural Development), so 

predstavljene evropske mreže LAS in njihove dobre prakse. 

Goran Šoster, Društvo za razvoj Slovenskega podeželja, je v 

njej zapisal: »CLLD v Sloveniji je zgodba o uspehu predvsem 
zaradi uravnotežene kombinacije ukrepov pristopa od spodaj 
navzgor in od zgoraj navzdol. Še posebej zaradi veliko 
prostovoljskega dela končnih upravičencev, pristop CLLD 
prinaša izjemne multiplikatorne učinke ter ohranja podeželska 
območja vitalna in trajnostna«. 

 
 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 

10. tematsko srečanje skupine na temo »Pametne vasi«, Bruselj (Belgija), 22. 01. 2019 

 

10. srečanje tematske skupine se bo odvilo 22. 1. 2020 v 
Bruslju, Belgija s poudarkom na pametnih vaseh in skupnostih 
za obnovljivo energijo. 

Več na: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/10th-thematic-group-meeting-

smart-villages_en 
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Skupna delavnica ENRD & Copa-Cogeca ‘Negovanje mrežnih povezav', Bruselj (Belgija), 

5. 2. 2020 

 

Za pripravo izhodišč za delovanje mrež v prihodnji Skupni 

kmetijski politiki je potrebno vzpostaviti močnejšo povezanost 
med aktivnostmi podeželskih mrež in kmetovalci tako na EU 
kot na nacionalnih ravneh. 

Na delavnici bodo udeleženci iskali možnosti za tesnejše 
sodelovanje, še posebej kako utrditi povezave med kmeti, 
kmetijskimi zadrugami in mrežami za podeželje. Razpravljali 
bodo o obstoječih dobrih praksah in identificirali potrebe za 
navaljen razvoj. 

 
 

ENRD LEADER Tematski laboratorij na temo 'Mladina in depopulacija', Bruselj (Belgija), 

20. 2. 2020 

 

Udeleženci bodo raziskali vlogo LEADER in lokalnih akcijskih 

skupin (LAS) pri zagotavljanju učinkovitih odgovorov na izzive 
povezane z mladino in depopulacijo v lokalnih podeželskih 
območjih v EU v aktualnem in prihodnjem programskem 
obdobju. 

 

 

Konferenca: Družbene inovacije v zapostavljenih podeželskih območjih, Bruselj 19. – 
20. 2. 2020 

 

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” 

(SIMRA) (sofinancirano iz programa OBZORJE 2020) 

raziskujejo prispevek družbenih inovacij k socialnemu, 
ekonomskemu in okolijskemu razvoju v zapostavljenih 
podeželskih območjih. Zaključna konferenca triletnega 

projekta bo potekala 19. in 20. februarja 2020. Predstavili 
bodo ključne ugotovitve ter razpravljali o implementaciji politik 

na vseh stopnjah (EU, nacionalni, regionalni in lokalni) ter o 
zakonodajnih reformah za prihodnje programsko obdobje 2021 
– 2027. Prvi dan bo namenjen razpravi o učinkih izsledkov 
projekta SIMRA na širok spekter relevantnih področij EU politik 
in njihovi implementaciji na lokalni ravni. Naslednji dan pa bo 
potekalo usposabljanju nosilcev odločanja, projektnih 
partnerjev Obzorja 2020, strokovnjakov in elevatorjev 

Programov razvoja podeželja o učinkoviti uporabi razvitih 
orodij. 

 
 

  
  

Projekti lokalnih 

akcijskih skupin  
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AKTUALNO LAS 

3. javni poziv LAS Za mesto in vas 

 

Na prvo odpiranje 3. javnega poziva za izbor operacij za 

uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto 
in vas v letu 2019 je prispelo 16 vlog od tega jih bo 12 
sofinancirano s strani EKSRP oziroma ESRR. Naslednje 
odpiranje projektnih vlog v LAS Za mesto in vas 31. 3. 2020. 

Več na spletni strani LAS za mesto in vas. 

 

Izvoljeni novi člani LAS Za mesto in vas 

 

Dne 26. 11. 2019 so na 6. seji skupščine LAS Za mesto in vas 
izvolili nove predstavnike organov LAS: predsednika, 
namestnika predsednika, člane upravnega odbora, člane 
nadzornega odbora in namestnika nadzornega odbora. 

 

 

  

Javni razpisi in pozivi  

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI 

Odprt je javni razpis PRP 2014-2020 za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 
Uradnem listu RS objavilo 5. javni razpis iz naslova podukrepa 
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. 
V okviru javnega razpisa je za operacije sodelovanja lokalnih 
akcijskih skupin razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih 
sredstev. 

 

AKTUALNE OBJAVE 

"Nagrada NEWBIE 2019" 
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Še do konca meseca je objavljen razpis za "Nagrado NEWBIE 
2019" za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na 

kmetiji v Sloveniji: http://geo.ff.uni-
lj.si/raziskovanje/razpis_za_nagrado_newbie_v_sl

oveniji. 

 
 

5. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in 
Bela krajina 

 

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v 
petek, 6. decembra 2019, objavila peti javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in 

Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo 
financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP). 
Javni poziv bo odprt do četrtka, 6. 2. 2020 (do 13. ure – v 
primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja - RC 
NM d.o.o.).  

  

 

  

Razvoj podeželja  

ZGODBE 

ENRD LEADER tematski laboratorij: klimatske spremembe in prilagajanje nanje 

 

Udeleženci so razpravljali o prispevku programa LEADER k 

zmanjševanju klimatskih sprememb in izvajanju takšnih 
aktivnosti v podeželskih območjih, identificirali pa so tudi 
elemente s katerimi lahko LAS vplivajo na lokalno politiko 
prilagajanja. To področje bo v prihodnjem programskem 
obdobju še posebej pomembno, saj bodo kar 4 od 9 

specifičnih ciljev Skupne kmetijske politike povezani s 
klimatskimi spremembami, okoljem in bioekonomijo, nanj pa 
bo vezano 30 % sredstev ESKRP. 

 
 

Primeri družbenih inovacij, ki prispevajo k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu 
razvoju zapostavljenih podeželskih območij 

 

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” 

(SIMRA) (sofinancirano iz programa OBZORJE 2020) 

raziskujejo prispevek družbenih inovacij k socialnemu, 
ekonomskemu in okolijskemu razvoju v zapostavljenih 
podeželskih območjih. Med drugim na njihovi strani najdete 
številne študije primerov družbenih inovacij na področju 
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kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja v manj razvitih 
območij znotraj in izven EU s posebnim poudarkom na 

mediteranu. Uspešnost predstavljenih primerov so ocenjevali 
tako raziskovalci, kot tudi tisti, ki na podeželju delujejo (nosilci 
razvoja, LAS…). 

 
  

  

  

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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