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Dogodki  

AKTUALNO 

DRSP poslal Pobudo za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 - 2027 na 4 
upravljavce EU skladov 

 

Komisija za CLLD je pripravila predlog za izvajanje CLLD v 
prihodnjem programskem obdobju. Pobuda usklajena na 
seji komisije in tudi na Upravnem odboru DRSP je DRSP 

je 10. 1. 2020 poslal na štiri upravljavce EU skladov 
MGRT, MKGP, SVRK in MDDSZ 

 

 

Srečanja predstavnikov podeželja z vrhom EU 

 

Med 22. in 24. januarjem je delegacija predstavnikov 
Evropskega podeželskega parlamenta (ERP), v kateri 

je bil tudi slovenski predstavnik Goran Šoster, obiskala 
vodilne evropske institucije v Bruslju. 

Prvi dan se je delegacija v razširjeni sestavi srečala z 
evropskim komisarjem za kmetijstvo (Janusz 
Wojciechowski), predsednikom odbora za kmetijstvo 
evropskega parlamenta (Norbert Lins), 
sopredsednikoma evro-poslanske interesne skupine za 
podeželje in pametne vasi - RUMRA (Franc Bogovič in 
Eric Andrieu) in bivšim komisarjem za kmetijstvo, sedaj 

evroposlancem in vodjem liberalcev - RENEW (Dacian 
Ciolos). Stališča ERP je predstavil Goran Šoster.  

 
 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2019 
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DRSP - koledar aktivnosti 2019 

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. 

 
 

Mednarodni NEWBIE dogodek v Sloveniji, 4. 2. 2020 do 6. 2. 2020 
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Mednarodna evropska konferenca, tematski terenski 

obiski kmetij novih pristopnikov v Sloveniji ter zaključni 

znanstveni simpozij bodo v začetku februarja 2020 v 
Slovenijo privabili tako strokovnjake za razvoj podeželja 
in kmetijstva, inovativne nagrajene nove pristopnike iz 
držav partneric projekta NEWBIE ter številne mlade 
kmete. 

Z veseljem Vas vabimo na dogodek, ki bo februarja 
2020 potekal v Ljubljani. Dogodek organizirajo 
projektni partnerji projekta NEWBIE in CEJA (Evropsko 
združenje mladih kmetov). 

 

 

Napoved dogodkov na regionalni gospodarski zbornici v Celju 

 

Na regionalni gospodarski zbornici v Celju se bosta odvila 
naslednja dogodka: 

 Delavnica Ozaveščanje ključnih področij 

nesporazumov v komunikaciji, izvajalec g. Dr. 

Željko Čurić, torek, 11.02.2020, VEČ  

 Delavnica Poslovna komunikacija, izvajalka ga. 

Ksenija Benedetti, ponedeljek, 02.03.2020, VEČ  

 
 

  
  

Projekti lokalnih 

akcijskih skupin  

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 bo 31. 3. 
2020. 

Več na spletni strani LAS za mesto in vas. 
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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 

Poziv za gostitelja Festivala LAS v letu 2020 

 

Člane DRSP pozivamo, da kandidirajo za gostitelja 
Festivala LAS v letu 2020. Osrednja tema tokratnega 
strokovnega posveta je razvoj samooskrbnih in 

pametnih vasi in bo potekal predvidoma do poletja oz. 
vključno od oktobra 2020 naprej. Pri izbiri gostitelja bo 
UO DRSP dal prednost območjem, ki bodo Festival LAS 
vključila v večjo lokalno prireditev z zadostnim številom 
obiskovalcev. 

 
 

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.).  

  

 

3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020 
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LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 16.1.2020 je 

objavil 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 

ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske 
in Šaleške doline v letu 2020, ki se bodo financirale iz 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in letih 2020 in 2021 za financiranje iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Javni poziv je 
odprt do vključno 20.3.2020. 

 
 

Kampanja EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 – podaljšan rok za prijavo 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
organizira skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
2020. V okviru kampanje si želijo predstaviti rezultate in 

koristi projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih 
sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020. 
Kampanjo načrtujejo v tednu od 9. do 16. maja 2020. 

 
 

  

Sodelovanje v projektih  

Povabilo k skupni organizaciji dela študijskega potovanja v okviru 23. Slovenske 
turistične borze 

 

23. slovenska turistična borza (Slovenian Incoming 
Workshop – SIW) je največji poslovni dogodek, ki 
postavlja trende v slovenskem turističnem okolju in kjer 
se srečata ponudba in povpraševanje. SIW predstavlja 

neprecenljivo priložnost za poglobitev že obstoječih 
partnerstev in za vzpostavljanje novih kontaktov na novih 
trgih ter se bo v letu 2020 odvijala od 14. do 16. maja v 
Portorožu. 

 

  

  

Razvoj podeželja  

ZGODBE 

Doživite pristno Prekmurje ob pomoči mobilne aplikacije Explore Prekmurje 
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Ko se boste odpravili raziskovati Prekmurje si na pameten 

telefon naložite mobilno geomatično aplikacijo Explore 

Prekmurje. Tako boste na enem mestu našli širok nabor 
aktualnih informacij o lokalnih ponudnikih, ki ponujajo 
lokalno in tradicionalno hrano ter pijačo, informacije o 
aktualnih in tradicionalnih dogodkih ter predstavitev 
naravne in kulturne dediščine na območju LAS Goričko 
2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020. 

 
 

  

  

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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