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Razvoj podeželja 

- ZGODBE 

- Brodowin - sodobna ekovas, ki ustvarja 140 delovnih mest in jo 

letno obišče 50 tisoč obiskovalcev  

  
  

Dogodki  

AKTUALNO 

Zbor članov DRSP 2020 in razpis nadomestnih volitev v upravni odbor 

 

16. redni zbor članov bo potekal v četrtek, 19. 3. 

2020 ob 10.00 uri, Rokodelskem centru 

Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, ki ga 

gosti LAS Po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe. 

Hkrati z razpisom zbora članov je UO DRSP na 10. dopisni 
seji, z dne 14. 2. 2020, sprejel sklep o razpisu 

nadomestnih volitev za člana upravnega odbora Društva 
za razvoj Slovenskega podeželja za mandatno obdobje do 
2022. Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu spodaj. 

Rok oddaje kandidatur je 5. 03. 2020 do 15. ure. 
Kandidature (obrazec predlogi za člane organov) s soglasji 
kandidatov (obrazec izjava kandidata o strinjanju) pošljite 
na poštni naslov: Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija ALI skenirano na 

e-poštni naslov: info@drustvo-podezelje.si. 

Dokumenti za volitve: 

 Vabilo na zbor članov 2020 

 Razpis nadomestnih volitev za člana 

UO DRSP za mandatno obdobje do 
2022 

 Obrazec: Predlogi za člana UO DRSP 
2018-2022 

 Obrazec: Izjava kandidata o 
strinjanju 

 Pravilnik o volitvah v organe DRSP 

 
 

Občina Brda je nacionalni predstavnik na 16. Natečaju za Evropsko nagrado za 
razvoj podeželja za leto 2020 
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Slovenija je 13. 2. 2020 Občino Brda - zmagovalko 

nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko 

območje, ki je potekalo 2019, nominirala za nacionalnega 
predstavnika na 16. natečaju za Evropsko nagrado za 
razvoj podeželja za leto 2020. Namen natečaja pod 
geslom »Lokalni odgovori na globalne izzive« je 
predstaviti tista podeželska okolja Evropske skupnosti, ki 
s svojim delom posebej izstopajo in jih lahko postavimo 
kot zgled drugim. 

 
 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

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  

 
 

Delavnica: Socialne inovacije na podeželju: vloga politike in posameznika, Hoče, 16. 
3. 2020 

 

Delavnica: Socialne inovacije na podeželju - vloga politike 

in posameznika (projekt SIMRA, H2020). Predstavljene 

bodo glavne ugotovitve projekta, primeri socialnih iniciativ 

s katerimi so pričele skupine ali posamezniki, sledila pa bo 
razprava o njihovem vplivu na politiko na evropski, 
nacionalni in lokalni ravni, tudi v luči programskega 
obdobja EU 2021- 2027. 

 
 

Okrogla miza: Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko košarico, Lesce, 3. 3. 
2020 

 

Okrogla miza: Z znanjem in izkušnjami za polno 
gorenjsko košarico. Ob zaključku projekta Odprta vrata 

učnih kmetij bo potekala okrogla miza na temo lokalne 
prehranske samooskrbe. 

 
 

Delavnica LAS LEADER / CLLD: Predstavitev glavnih pomanjkljivosti in nepravilnosti 
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pri obdelavi vlog in zahtevkov, ki se še vedno pojavljajo 

 

Delavnica LAS LEADER / CLLD: Predstavitev glavnih 
pomanjkljivosti in nepravilnosti pri obdelavi vlog in 

zahtevkov, ki se še vedno pojavljajo in jih tudi 
predebatirali na interaktivnih delavnicah. Organizator: 
CLLD / LEADER pisarna, MKGP. Kdaj: 16. 4. 2020 ob 
10.30 uri, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana 

 
 

  
  
  

Javni razpisi in pozivi  

AKTUALNE OBJAVE 

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. 

 

5. javni poziv LAS Prlekija 

 

LAS Prlekija je 17. 2. 2020 objavila 5. javni poziv za izbor 
operacij - sofinanciranje iz sklada EKSRP. 

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), 
katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije 
lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja 
Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti 
Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2020 - 2021 
Rok za oddajo vlog na 5. javni poziv je 31. marec 2020. 

Več informacij TUKAJ. 

 
 

2. javni poziv LAS Spodnje Savinske doline (LAS SSD) iz sklada EKSRP 

 

LAS SSD objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za 
izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v 
programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada EKSRP. 
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru 

podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 
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Razpis bo odprt do 13.3.2020. Več informacij TUKAJ. 

 
 

Javni poziv za kratki film o hrani na temo ZGODBE O HRANI 

 

Javni poziv za kratki film o hrani na temo 
ZGODBE O HRANI: Filmski posnetki v dolžini največ 

5 minut o raznoliki gastronomski in kulinarični dediščini 
Gastronomskih regij: lokalna hrana, izdelki, recepti, 
proizvajalci hrane, chefi, prehrambne tradicije, 
prehranske inovacije, prehrambne tehnike in prakse, 

prehrambne krajine, snovna dediščina, povezana z 
regionalno gastronomijo, … 

 
 

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

 

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. 

 
 

5. javni poziv LAS Dolina Soče 

 

LAS Dolina Soče je v petek, 31. januarja, objavila 5. javni 
poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije 
lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina 
Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2020. 

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: 3. 
aprila 2020. Več informacij o javnem pozivu najdete 

TUKAJ. 

 

 

  

Sodelovanje v projektih  

Lokalno je zdravo! 
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V okviru LEADER projekta »Lokalno je zdravo« (LAS 

Krasa in Brkinov), katerega pobudnica je Bolnišnica 

Sežana, so uspeli med seboj povezati različne ponudnike 
lokalno pridelane hrane z namenom, da bi skupaj 

nastopali na trgu, se promovirali skupaj ter v sodelovanju 
s strokovnim kadrom Bolnice Sežana ozaveščali lokalno 

prebivalstvo o pomenu lokalno pridelane hrane. VEČ  

 
 

Brošura 25 navdušujočih projektov Rural Inspirational Award 

 

RIA 2019 je bilo prvo EU tekmovanje dobrih praks razvoja 
podeželja, ki ga je organiziral ENRD (Evropska mreža za 
razvoj podeželja) v programskem obdobju 2014-2020. 
Namen natečaja je zlasti dvigniti prepoznavnost politike 
razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja k biogospodarstvu in boju proti 
podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja 
in povezovanje. 

 
 

LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja 

 

Na sliki je prikazan trenutni prostorski prikaz podukrepa 
19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine. Prikazane so povezave med 
posameznimi LAS, glede na število odobrenih projektov 
sodelovanja do 31.12.2019. Močnejša kot je daljica, več 
je projektov sodelovanja med posameznima LAS. 

Trenutno se izvaja 25 projektov sodelovanja med 
domačimi in tujimi LAS, s 5 .javnim razpisom pa se jim jih 

pridruži  vsaj še 5 projektov. To je vec kot 400% 

povečanje v primerjavi s 2007-2013. V Mreži za 
podeželje ocenjujejo , da so ti projekti sodelovanja 

eden izmed učinkovitih načinov razvoja podeželja, LASi pa 
imajo pri tem razvoju vodilno vlogo. 

 
 

  

  

Razvoj podeželja  

ZGODBE 

Brodowin - sodobna ekovas, ki ustvarja 140 delovnih mest in jo letno obišče 50 
tisoč obiskovalcev 
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Sodobna ekovas Brodowin je nastala iz nekdanje 

socialistične zadruge v vzhodni Nemčiji. Vsa vas 
biodinamično kmetuje v skupni zadrugi, ki pokriva vso 
verigo od kmetovanja do predelave in regionalnega 
trženja. Ukvarjajo se z ekološko in biodinamično prirejo in 
predelavo mleka ter gojijo zelenjavo. Njihov glavni trg so 

kupci v debelo uro oddaljenem Berlinu, vidijo pa tudi 
velike možnosti za razvoj. Letno ustvarijo 10 milijonov 
prihodkov, dovolj za plače 140 zaposlenih in naložbe v 
razvoj. 

 
 

  

  

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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