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slovenskega turističnega gospodarstva na domačem trgu 

- Spletna delavnica »Podeželski razvoj, narava in turizem: vpliv COVID-19 in novi pristopi«, 

30.6.2020 

- Promocija proizvodov z oznako Natura 2000 

- Objavljen razpis LIFE za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska 

raznovrstnost in za integrirane projekte 

Sodelovanje v projektih 

- Kako lahko LEADER/CLLD podpira Pametne vasi 

- LEADER projekt sodelovanja: Digitalne rešitve ZA izzive podeželja 

Razvoj podeželja 

- ZGODBE 

- Svetovni dan čebel in urbano čebelarstvo v MOL 

- Doživite zanimive doživljajske poti 

- Cvetoči cestni robovi 

- Danes #ostanidoma. Obrni se k naravi in sanjam. #ifeelsLOVEnia  

Dogodki  

AKTUALNO 

Posvet LAS in srečanje članov DRSP: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj 
dostopnega turizma 

 

Letošnji posvet LAS in srečanje članov DRSP bo potekalo 3. – 
4. 7. 2020 na Zelenem Krasu. Osrednja tema letošnjega 
srečanja je: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj 

dostopnega turizma v okviru katerega si bomo ogledali 
rezultate in dobre prakse v okviru treh projektov »Interaktivni 
turizem za vse« (operacije 19.3), »Skupaj zmoremo več« 
(operacije 19.2.) ter »Doživljajske točke Notranjske« in 

»Produkt Cerkniško jezero« (operacije 19.2.). Rok za prijave je 
15. 6. 2020. 

Program in več informacij na voljo TUKAJ. 

 

 

Webinar na temo poenostavitve izvajanja na programu CLLD, 22.6.2020 

 

DRSP pripravlja webinar na temo poenostavitve izvajanja na 
programu CLLD v prihodnjem programskem obdobju, ki bo 
potekal 22. junija 2020 v dopoldanskem času. Na seminarju 
nam bo pozitivne izkušnje na Poljskem predstavila 
predstavnica njihovega Ministrstva za kmetijstvo in razvoj 

podeželja, pričakujemo pa tudi predstavnico Evropske komisije 

(DG AGRI), ki bo predstavila izhodišča za izvajanje programa 
CLLD v naslednjem obdobju. Predstavniki našega Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo predstavili 
rezultate ankete o možnostih poenostavitve ter stališča in 
poglede KO CLLD o poenostavitvah. Srečanje bomo zaključili z 
konstruktivno diskusijo, kjer pričakujemo vašo aktivno 

udeležbo. Vabilo s programom boste prejeli po elektronski 
pošti v prvi polovici junija. 
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Odprte prijave na Strokovno ekskurzijo v Estonijo in Latvijo, 9. – 13. 9. 2020 

 

Tema letošnje strokovne ekskurzije DRSP v Estonijo in Latvijo 
je upravljanje varovanih območij in pametne vasi in bo 
potekala 9. – 13. 9. 2020. Ekskurzijo bomo začeli v Talinu in 

po Tartu pot nadaljevali v Latvijo. V štirih dneh si bomo 
ogledali različne primere dobrih praks izvajanja projektov 
sofinanciranih s sredstvi LEADER / CLLD in se srečali s 
predstavniki LAS obeh držav. V okviru srečanja bo potekala 
tudi konferenca s pripravo projektov sodelovanja. Rok za 
prijave in plačilo kotizacije je 30. 6. 2020. 

Program in več informacij na spletni strani DRSP TUKAJ. 

 

 

Rezultati raziskave: Epidemija Covid-19 pomembno vpliva na prehranjevalne navade 
prebivalcev Slovenije 

 

V okviru mednarodne raziskave Food-Covid-19 je Inštitut za 
nutricionistiko konec aprila izvedel obsežno raziskavo o vplivu 
epidemije na tem področju. Prvi izsledki raziskave kažejo, da 
so gospodinjstva v času epidemije za preskrbo s hrano 
bistveno manj uporabljala večje trgovine, medtem ko se je 

znatno povečal obseg naročanja živil na dom. Rezultati 
raziskave nakazujejo, da bo imela na nekaterih področjih 
epidemija lahko dolgoročnejše posledice na način preskrbe s 
hrano in na prehranske navade prebivalcev Slovenije. 

Več o tem preberite TUKAJ. 

 

 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

Štirje strokovni dogodki DRSP v drugi polovici 2020 

 

Zaradi situacije s Korona virusom smo morali spremeniti 

koledar prireditev DRSP, a vendar v drugi polovici leta 2020 
načrtujemo štiri strokovne dogodke: 

 Web Posvet LAS: poenostavitev izvajanja LEADER / 

CLLD z mednarodnimi udeleženci bo potekal 22. 06. 
2020. Več informacij je dostopnih TUKAJ. 

 Pomladni posvet LAS in srečanje članov: 

Upravljanje varovanih naravnih območij in razvoj 
dostopnega turizma. Posvet bo potekal 3. in 4. 7. 2020 
na Notranjskem in ga gosti LAS Notranjska. Več 
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informacij je dostopnih TUKAJ. 

 Strokovna ekskurzija v Estonijo: upravljanje 

varovanih območij in pametne vasi. Potekala bo 9. – 
13. 9. 2020. Program in več informacij je dostopnih na 
spletni strani društva TUKAJ. 

 Festival LAS: predviden junijski festival v Brdih smo 

zaradi pandemije morali odpovedati. Pozivamo LAS, da 
pripravijo predloge za izvedbo v jesenskih mesecih. 

O podrobnejših programih vas bomo obvestili v kratkem, vi pa 
si rezervirajte termine. Koledar dogodkov DRSP je dostopen 
TUKAJ 

 

Spletno delovno srečanje ENRD LEADER na temo »Ohranjanje in večja vključenost 
deležnikov«, 4.6.2020 

 

Delovno srečanje (Thematic Lab) bo namenjeno razpravi o 

vlogi LEADER-ja in lokalnih akcijskih skupin pri ohranjanju 
vključenosti deležnikov pri odzivu na lokalne izzive sedaj in v 

prihodnje. Razprava bo namenjena tudi odzivu na COVID-19 
krizo. 

Delovno srečanje bo potekalo preko spleta 4.6.2020 med 10. 
in 13. uro. 

Več informacij in okvirni program najdete TUKAJ. 

 

 

Delavnica na temo »Živahna podeželska področja: dostop do storitev«, 30.6.2020 

 

Spletna delavnica ENRD »Živahna podeželska področja: dostop 

do storitev« bo potekala 30.6.2020 ob 9:00. Več podatkov, 
program in prijavnica bodo v kratkem na voljo na spletni strani 

dogodka. 

 

Brezplačen ogled filma »Zgodba o plastiki« ob svetovnem dnevu okolja 

 

Letošnji svetovni dan okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, 

poteka na temo biodiverzitete. K njenemu ogrožanju veliko 
prispeva tudi onesnaževanje, zato so se v društvu Ekologi brez 
meja odločili, da ta dan obeležijo z brezplačnim spletnim 
ogledom filma The Story of Plastic (Zgodba o plastiki). 95-
minutni film v angleškem jeziku z angleškimi podnapisi si bo 

mogoče ogledati kadarkoli med 3. in 11. junijem. Povezavo do 
filma, ki bo na voljo od 3. 6. od 19.00 naprej, si je mogoče 
zagotoviti na tej povezavi. 
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 Projekti lokalnih akcijskih 

skupin  

AKTUALNO LAS 

Turistične kmetije kljub epidemiji sprejemajo goste 

 

Na novinarski konferenci Združenja turističnih kmetij Slovenije, 

ki so se je udeležili ministrica dr. Pivec, predsednik Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič in predsednik 
Združenja turističnih kmetij Slovenije Matija Vimpolšek, so 
govorili o vplivu epidemije koronavirusa na življenje in še 
posebej na turistične kmetije. Več o tem TUKAJ. 

 

 

LAS PPD vabi rokodelce k oddaji ponudbe lokalnega rokodelskega izdelka 

 

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe (LAS PPD), ki jo vodi Razvojni center Kočevje Ribnica d. 
o. o. vabi rokodelce k oddaji ponudbe lokalnega rokodelskega 
izdelka. 

Več informacij o povabilu k oddaji ponudbe najdete TUKAJ. 

 

 

Prenehanje veljavnosti ukrepov po ZZUSUDJZ s 1.6.2020 

 

Obveščamo vas, da je Vlada sprejela sklep o prenehanju 
razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja 
nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim 
bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na 
njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa 
bodo v celoti prenehali veljati. Sklep je objavljen v Uradnem 
listu RS št. 74/2020. 

 

 

Pripravlja se sprememba programa razvoja podeželja 2014–2020 
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Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

pripravljajo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–

2020, da bomo lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in 
gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij in omogočili 
nadaljevanje razvojnega ciklusa. Ukrepi, povezani z zajezitvijo 
epidemije virusa COVID-19, so povzročili motnje v delovanju 
notranjega trga EU in negativno vplivali na gospodarstvo v 
državah članicah EU. 

Preberite več TUKAJ  
 

Kmetije z lokalno ponudbo hrane v naši okolici 

 

16 LAS-ov predstavlja svoje kmetije po vsej Sloveniji - poiščite 
si najbližjega in se založite z lokalno svežo hrano s kmetij! 

Seznam najdete TUKAJ 

 

Anketa: Kakšno prihodnost si želite na podeželju? 

 

Podeželska območja so postala vir inspiracije in zmožnosti 
reševanja problemov, prevzemanja odgovornosti in soočanja z 
novimi izzivi. LEADER način delovanja, ki temelji na 

participaciji, motivaciji in javno-zasebnih partnerstvih lahko 
odigra pomembno vlogo pri reševanju socialnih, ekonomskih, 
kulturnih in okoljevarstvenih paradigem podeželja. 

 

 

 Javni razpisi in pozivi  

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI 

Glas podeželske Evrope za prihodnost Evrope 

 

ELARD v gradivu predstavi ključen doprinos in prednosti 
pristopa LEADER / CLLD in predloge za uravnotežen razvoj 

Evrope v prihodnosti. V dokumentu so izpostavljena področja, 
kjer je LEADER / CLLD pristop še posebej uspešen: prilagoditev 
in blažitev podnebnih sprememb, brezposelnost in vključenost, 
demokracija in Evropa, ki je bližja svojim državljanom, mladi, 
kultura in ustvarjalnost, NVO in prostovoljstvo, odpora MSP in 
inovacije, digitalizacija ter enakost. 

ELARD se je s krizo soočal v trdnem prepričanju, da smo 
skupaj močnejši – z ohranjanjem duha združene Evrope. 
Celoten dokument je dostopen TUKAJ. 

 

Pregled projektov sofinanciranih iz programa LEADER – največ projektov na področju 

turizma 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo 

vsebinski pregled #LEADER projektov. Za sklad EKSRP je bilo 

odobrenih okoli 400 vlog v skupni višini 17.528.270 EUR. Do 
31. 12. 2019 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja izplačala 148 vlog v skupni višini 5.136.720 EUR. 

 

 

ENRD Seminar »Designing LEADER for the future« 

 

Predstavitve in primeri, pripravljeni za to prireditev, so 

objavljeni na spletni strani, seminar pa je odpovedan zaradi 
izbruha COVID-19. Med predstavitvami so izvajanja LEADER 
programa v Nemčiji in na Finskem ter predstavitev oblikovanja 
LEADER programa v Nemčiji. 

 

 

Rezultati raziskave: CLLD in LEADER v času Korone 

 

Raziskava je potekala med 26. 3. in 21. 4. 2020, v njej pa je 
sodelovalo 23 nacionalnih LEADER mrež in 364 podeželskih in 
ribiških LAS. 

Očitno je, da lokalne akcijske skupine v krizi delujejo hitro, so 
zavzete in prilagodljive. Delujejo v vlogi vozlišča informacij in 
spodbujevalnika naše nove virtualne resničnosti. Raziskava je 
dostopna TUKAJ. 

 

 

Najboljše prakse uporabe ESS in ERRS v CLLD 

 

ELARD je v publikaciji, ki jo je pripravil v sklopu projekta 
ROAD, zbral najboljše prakse uporabe ESS in ERRS v CLLD - 
dokaz da ima uporaba teh skladov ogromen potencial. 

  

Publikacijo najdete TUKAJ 
 

»Podeželska Evropa na potezi - popotniški vodič za tranzicijo« 
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»Podeželska Evropa na potezi – popotniški vodič za tranzicijo« 

(Rural Europe on the move) je poziv mladim, da naredijo svoje 

podeželske regije in skupnosti agilne, da bodo lahko odgovorile 
na izzive klimatskih sprememb, zmanjševanja biodiverzitete in 
socialnega izključevanja. Da bodo oblikovali svojo podeželsko 
prihodnost bolj stabilno in privlačno. 

 

 

AKTUALNE OBJAVE 

Javni poziv Slovenske turistične organizacije za oddajo ponudb za promocijo turističnih 

paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem trgu 

 

Slovenska turistična organizacija je v petek, 8.5.2020, objavila 
javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov 

slovenskega turističnega gospodarstva na domačem trgu, z 
namenom promocije in neposredne prodaje slovenske 
turistične ponudbe na domačem trgu. 

Rok za vložitev ponudb je konec leta 2020. Več informacij o 
javnem pozivu najdete TUKAJ. 

 

 

Spletna delavnica »Podeželski razvoj, narava in turizem: vpliv COVID-19 in novi 
pristopi«, 30.6.2020 

 

Spletna delavnica »Podeželski razvoj, narava in turizem: vpliv 
COVID-19 in novi pristopi« bo potekala 30.6.2020 med 13:00 
in 14:00. Na delavnici bodo predstavljeni odzivi članov 
organizatorja, deležnikov in posameznikov na zdravstveno 
krizo, nato pa bo sledila debata z vprašanji na temo »Kako 
naprej«. Prijave in več informacij so na voljo TUKAJ. 

 

 

Promocija proizvodov z oznako Natura 2000 
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S kampanjo - NATURA 2000 BRANDING benefits people, 

nature and local economy se začenja promocija proizvodov 

proizvedenih v območju in z znakom Natura 2000. Namen 
kampanje, ki predstavlja uspešne in pozitivne zgodbe, je 
predstavitev izdelkov z tem znakom ter spodbujanje novih 
partnerstev med upravljavci območij, kmeti in lokalnimi 
podjetji. Med njimi sta že dva proizvoda iz Kočevskega. 

Prijave in več informacij na tej povezavi. 

 

 

Objavljen razpis LIFE za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska 
raznovrstnost in za integrirane projekte 

 

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov 
projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. 

Rok za vložitev osnutkov projektov za tradicionalne projekte s 
prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT) je 
16. julij 2020, za osnutke integriranih projektov pa do 5. 
oktobra 2020. Več informacij o razpisu najdete TUKAJ. 

 

 

 Sodelovanje v projektih  

Kako lahko LEADER/CLLD podpira Pametne vasi 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo 
povzetek dokumenta o razpravah tematske skupine na temo 
pametnih vasi, ki deluje v okviru Evropske mreže za razvoj 
podeželja (ENRD). Pogosto je zaslediti, da je LEADER/CLLD 
idealno orodje za izvajanje koncepta pametnih vasi na lokalni 
ravni. Tudi številne lokalne akcijske skupine že izvajajo 
projekte, ki so vezani na razvoj pametnih vasi. 

Povzetek v Slovenskem jeziku TUKAJ 

Celotno gradivoje dostopno TUKAJ 

 

LEADER projekt sodelovanja: Digitalne rešitve ZA izzive podeželja 
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Digitalne rešitve ZA izzive podeželja so odgovor na izzive naših 

podeželskih območij. V projektu sodelovanja so štirje LAS: LAS 

s CILjem, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS 
Mežiške doline v ospredje postavili izobraževanje, ohranjanje 
in varovanje narave ter trajnostni razvoj. Izobraževanja v 
sklopu operacije so, zaradi specifike potencialnih udeležencev 
zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju 
možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za lajšanje vodenja 
kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo 

lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, 
spletno bančništvo). Ob sodelovanju izkušenih strokovnih 
sodelavcev, svoje izkušnje prenašajo med območji. 

 

 

 Razvoj podeželja  

ZGODBE 

Svetovni dan čebel in urbano čebelarstvo v MOL 

 

 

Urbano čebelarstvo – celosten pristop mesta Ljubljana k okoljskem 
ozaveščanju 

Ob letošnjem praznovanju svetovnega dneva čebel – 20. 5. 2020 so 

partnerji projekta BeePathNet pripravili tematski časopis v katerem so 

predstavili raznolike aktivnosti, ki jih mesta, soseske, institucije, podjetja in 
ne nazadnje vsak od nas lahko oziroma bi moral prevzeti in tako prispevati 
svoj delček k celotni zgodbi – bolj čisto in zeleno okolje ter ohranjanje 
naravnih virov in biodiverzitete. Časopis je le del projekta BeePathNet 
(program URBACT) s katerim Ljubljana svojo dobro prakso prenaša v pet 
evropskih mest. 
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Doživite zanimive doživljajske poti 

 

Vabljeni, da doživite nekatere od zanimivih doživljajskih poti, 
ki so bile sofinancirane s pomočjo pristopa CLLD/LEADER s 
skladi EKSRP, ESRR ali ESPR. 

Gozdna gibalnica za otroke ali gozdno čutno razvajanje v 
pustolovskem parku Geoss,  Po stopinjah pastirjev – tematska 

učna pot po Veliki planini, Polhov doživljajski park, Pot po 
sledeh vodomca, Park prostoživečih živali v naselju Vintarovci, 
Krajinski park Lahinja in Mlinarjeva pot. 

 

 

Cvetoči cestni robovi 

 

Direkcija za infrastrukturo z rednim vzdrževanjem vegetacije 
ob državnih cestah prispeva k zagotavljanju prometne varnosti 
vseh udeležencev v prometu, obenem pa si v sodelovanju z 
Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), 
prizadeva tudi za ohranjanje in širjenje rastlinske pestrosti ob 
cestišču. 

Korona kriza nam je pokazala, da ljudje potrebujemo naravo in 
vse kar nam le-ta prinaša. Zato spoštujmo te pisane pasove ob 
cestah ter jih ne uničujmo z odmetavanjem odpadkov. 

Spoštujmo delo vseh in naravo, ki nas s svojo pestrostjo vedno 
znova preseneča in razveseljuje. 

 

 

Danes #ostanidoma. Obrni se k naravi in sanjam. #ifeelsLOVEnia 

 

Slovenska turistična organizacija navdušuje s spletno 

kampanjo »Time to #stayhome. Turn to nature and dream. 
#ifeelsLOVEnia«. S pozitivno naravnano komunikacijo in 
premišljeno zgodbo Slovenska turistična organizacija vzbuja 
upanje o lepšem jutri in vabi k sanjarjenju o Sloveniji ter 
načrtovanju obiska v bližnji prihodnosti. Zgodbo je s svojimi 
sledilci delil tudi košarkarski zvezdnik in ambasador 
slovenskega turizma Luka Dončić. 

 

  

  

  

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  

  

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1552&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1553&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1554&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1555&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1556&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1557&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1558&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1558&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1559&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1560&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1561&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1547&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1548&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1549&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1538&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1539&mailid=142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=922:dozivite-zanimive-dozivljajske-poti&Itemid=888&acm=5996_142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=916:cvetoci-cestni-robovi&Itemid=888&acm=5996_142
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=908:danes-ostanidoma-obrni-se-k-naravi-in-sanjam-ifeelslovenia&Itemid=888&acm=5996_142


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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