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Dogodki  

AKTUALNO 

Webinar: Poenostavitve izvajanja CLLD v Sloveniji 

Kdaj: v ponedeljek, 22. 6. 2020 ob 12. uri preko GoToMeeting platforme  

Povezava: https://app.gotomeeting.com/home.html 

Koda za dostop: 213-235-781 

S tem namenom vas vabimo na webinar »Poenostavitev izvajanja CLLD v Sloveniji«. Z nami 
bodo predstavniki Karolina Jasinska Mueleck, EK, DG AGRI, Joanna Gierulska, Organ 
upravljanja, Poljska, Andreja Trček, MKGP, Slovenija ter Jasmin Kukec in Jožica Povše, 

DRSP, srečanje pa bo moderiral Roman Medved, predsednik Komisije za izvajanje 

programa CLLD, DRSP. V panelu bodo predstavili trenutno izvajanje programa CLLD ter različne 
vidike in aspekte možnih poenostavitev v prihodnjem programskem obdobju, nato pa bo sledila 
razprava, kjer pričakujemo vašo aktivno udeležbo. 

 
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 je 30. 6. 2020. 
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Program in več informacij na spletni strani DRSP TUKAJ. 

 
 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 
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 in program so na voljo na spletni strani dogodka. 

 

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.). 

Program in več informacij na voljo TUKAJ. 

 
 

Delavnica: »Podnebne dejavnosti in odporna podeželska ekonomija«, 25.6.2020 

 

Spletna delavnica ENRD »Podnebne dejavnosti in odporna 
podeželska ekonomija« bo potekala 25.6.2020 ob 9:30 in se 
bo osredotočala na teme, kot so  bioekonomije, blažitev 

podnebnih sprememb in prilagoditve na podnebne spremembe 
na podeželju. 

Več podatkov in program so na voljo na spletni strani 
dogodka. 

 

Prireditev »Dobrote slovenskih kmetij« bo potekal 5. in 6. septembra na tržnici na 
Ptuju 
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Prireditev »Dobrote slovenskih kmetij«, ki je maja zaradi 
epidemije korona virusa odpadel, bo potekal 5. in 6. 

septembra na tržnici na Ptuju. Organizatorji načrtujejo 
pripravo strokovnega posveta na temo lokalno pridelane 
hrane, kratkih verig, povezovanja  in ozaveščanja javnosti. Z 
novo celostno podobo in novim znakom  želijo okrepiti 
trženjsko vrednost Dobrot slovenskih kmetij in razvoj 
gastronomske ponudbe slovenskega podeželja. 

Več informacij je na voljo TUKAJ. 

 
 

Globalna delavnica: Novo obdobje za hrano in podnebje – uveljavitev ukrepov za 
prilagajanje, 25.6.2020 

 

V četrtek, 25. 6. 2020, bo po celem svetu potekala spletna 
delavnica katere namen je spodbuditi kolektivno ukrepanje v 

zvezi z 11 prednostnimi nalogami iz poročila Transforming 
Food Systems Under a Changing Climate initiative z 
prehransko krizo povezano s COVID-19. Delavnica se bo 
začela v Avstraliji in končala v Kolumbiji. 

Več informacij in program je na voljo TUKAJ. 

 

Strokovno srečanje: Odpadki v naših občinah, 23.6.2020 

 

V torek 23.6.2020, med 10.00 in 14.30, bo potekal spletni 
dogodek, ki bo prek treh vsebinskih sklopov pokazal, da je 
zero waste koncept realna rešitev za izzive ravnanja z viri in 
odpadki. S predstavniki članov slovenske zero waste mreže se 
bodo posvetili najboljšim praksam na področju upravljanja z 

odpadki, konkretnim vsebinam na lokalnem nivoju ter 
ozaveščanju in komuniciranju. 

Več informacij in prijave so na voljo TUKAJ. 

 

 

  
  

 Javni razpisi in pozivi  

 

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI 

Revija Rural Connections predstavlja način izbora in promocije uspešnih projektov v 
Sloveniji 
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Letošnja prva številka revije se osredotoča na predstavitev 
dobrih praks, ki so podprte s strani Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja. V publikaciji je predstavljen tudi 
način identifikacije in izbora dobrih praks v Sloveniji, ki se jih 
izvaja s pomočjo PRP info točk. Projekte, ki jih, kot dobre 
prakse identificirajo Info točke in je plačilna agencija potrdila 
pravilnost njihovega izvajanja, Mreža za podeželje promovira 
preko svojih različnih komunikacijskih kanalov na nacionalni in 
EU ravni. Podrobneje na 35 strani publikacije. 

 

 

EU Strategija »Od vil do vilic« - večja vloga ekološkega kmetovanja 

 

Strategija »Od vil do vilic«, s ciljem narediti prehransko verigo 
pravično, zdravo in okolju prijazno, je središče Evropskega 
zelenega dogovora. Evropska komisija je strategijo objavila 
20. maja 2020 v njej pa posebej izpostavlja ekološko 

kmetijstvo in za cilj predlaga njegovo povečanje na 25 % do 
2030. 

 

 

Webinar z naslovom "Vključevanje in širitev vključevanja različnih deležnikov" 

 

ENRD je 4. 6. 2020 organiziral webinar na temo vključevanja 
različnih deležnikov na katerem je slovenska LEADER pisarna 
je predstavila aktivnosti s katerimi smo zagotovili učinkovito 

izvajanje programa LEADER v času COVID 19 krize. 

Predstavila je ukrepe in izkušnje na MKGP, v Koordinacijskem 
odboru CLLD in na plačilni agenciji, aktivnosti Mreže za 
podeželje ter ključno vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri 
delovanju kratkih prehranskih oskrbnih verig, lokalnih trgov 
ter e-izobraževanja. Izpostavili so tudi vlogo projekta Naša 
super hrana. Zaključne ugotovitve seminarja so bile 

ugotovitve o pomembnosti komuniciranja z deležniki na 
podeželju, zmožnosti hitrih prilagoditev, poenostavitev in 
digitalne podpore. 
Predstavitev je dostopna TUKAJ. 

 
 

GREEN&SAFE - priročnik Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma 
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Slovenija je zelena in varna država v osrčju Evrope. Slovenske 
destinacije smo skupaj povzdignili med najbolj trajnostne in 

zaupanja vredne na svetu. Zaradi globalne epidemije, ki je 
najbolj pretresla prav turizem, moramo bolj kot kdaj koli 
verjeti, da smo zaradi naše zaveze k trajnosti, zaradi 
naravnega in kulturnega prostora, kjer ni velikih množic, kjer 
je narava čista in ohranjena in kjer nam je mar, kako se 
počutijo lokalni prebivalci in gostje, vredni zaupanja. 

Priročnik vsebuje higienske standarde NIJZ za turistično 
panogo ter predstavlja zelene priložnosti in komunikacijska 
orodja. Več na spletni strani Slovenske turistične organizacije 
TUKAJ. 

 
 

EU Rural Review: Pregled dosežkov LEADER projektov 

 

LEADER je program je eden najbolj uspešnih in prepoznavnih 
iniciativ, ki se izvaja na celotnem ozemlju EU. V reviji so 
predstavljena načela pristopa LEADER, njegovo delovanje v 
praksi in trajnostni rezultati ter še posebej kako se podeželska 
območja s tem pristopom prilagajajo novim izzivom. 

Preberite publikacijo TUKAJ. 

 

 

AKTUALNE OBJAVE 

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. 

 

 

5. javni poziv LAS med Snežnikom in Nanosom 
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LAS med Snežnikom in Nanosom je v petek, 5.6.2020, objavil 
5. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS iz evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Osnova za potrditev 
zadnjega javnega poziva za sofinanciranje operacij v tem 
programskem obdobju EU je bila potrjena sprememba 
Strategije lokalnega razvoja, ki so jo na LAS prejeli konec 
maja. S to potrditvijo se je zaključil skoraj leto dni trajajoč 
postopek spremembe Strategije, s katero LAS razpisuje za 
dobrih 504.000,00 € sredstev za sofinanciranje operacij na 

tematskih področjih Razvoj osnovnih storitev in Varstvo okolja 
in ohranjanje narave. 

Več informacij o javnem pozivu najdete TUKAJ. 

 
 

LAS za mesto in vas vabi rokodelce k oddaji prijave na rokodelski natečaj 

 

LAS za mesto in vas vabi rokodelce, da se s svojimi izdelki 
prijavite na odprti rokodelski natečaj, ki ga razpisujejo v 
okviru LAS projekta Zgodbe naših mokrišč. 

Natečaj se prične 8. junija 2020, rok za prijavo in sprejem del 
je 1. oktober 2020, rezultati pa bodo objavljeni 14. oktobra 
2020. Več informacij o natečaju najdete TUKAJ.   

 
 

  

Sodelovanje v projektih  

12. srečanje tematske skupine Pametne vasi ENRD 

 

2. junija 2020 je potekal spletni seminar, 12. srečanje 

tematske skupine Pametne vasi European Network for Rural 
Development - ENRD, na katerem je poleg Avstrije in Irske, 
svoj predlog za podporo pametnim vasem v strateških načrtih 
SKP predstavila tudi Slovenija. Predlog je na podlagi 

dosedanjih pripravljenih dokumentov za prihodnje programsko 
obdobje in analize ankete na temo koncepta pametnih vasi, ki 
je bila izvedena maja 2020, predstavila vodja Sektorja za 
podeželja, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
mag. Andreja Komel. 
Vse predstavitve so dostopne TUKAJ. 

 
 

LAS DBK prenaša primere dobrih praks na Poljsko 
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LAS Dolenjska in Bela krajina je s tremi poljskimi lokalnimi 
akcijskimi skupinami: LAG »Dolina Wieprza i Lesnym 

Szlakiem«; LAG »Jagiellonska Przysta« ter LAG »Lepsza 
Przyslosć Ziemi Ryskiej« podpisal sporazum o sodelovanju pri 
izvedbi projekta »Lokalni produkti – lokalne znamke, 
sodelovanje za razvoj in promocijo lokalnih produktov«, 
akronim projekta »LokMar«. S projektom se poljski partnerji 
prijavljajo na ukrep  19.3 – projekti sodelovanja med lokalnimi 
akcijskimi skupinam. 

 

 

Spletna delavnica: Nacionalni podeželski parlamenti 

 

28. maja 2020 je potekala spletna delavnica Nacionalni 
podeželski parlamenti mreže PREPARE. Na delavnici so se 
predstavili nacionalni podeželski parlamenti sodelujočih držav 
in regij in načini njihovega delovanja. Ravno tako je bila tema 
tudi mreženje med članicami EU in drugimi državami. 

Vse predstavitve so dostopne TUKAJ. 

 

 

Dve slovenski kmetiji v ožjem izboru Evropske komisije »Rural Inspirational Awards« 
na temo biogospodarstva in podnebnih sprememb 

 

Evropska komisija je objavila ožji seznam projektov, 
sofinanciranih iz programov razvoja podeželja 2014–2020 
držav članic, za katere lahko glasujete tudi vi. Iz Slovenije sta 

v ožjem izboru Hiša vin Kokol s predelavo grozdnih pešk in 
Biodinamična kmetija Černelič z ohranitvenim načinom 

obdelave tal brez oranja. Spletno glasovanje je možno do 
četrtka, 25.6.2020 do 16:00 na tej povezavi. 

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.   

 

 

  

 Razvoj podeželja 

 

ZGODBE 

Kuhnapato - otroci premikajo meje v odnosu do lokalno pridelane hrane 
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Ravno želja po ozaveščanju o pomenu zdrave in lokalno 
pridelane hrane je pred devetimi leti dala zagon inovativnemu 

projektu Kuhnapato, ki je na prvo mesto postavil tiste, ki so za 
našo skupno svetlo prihodnost najbolj bistveni – otroke. 
Osnovni cilj projekta, pod okriljem katerega je doslej izšlo že 
10 izjemnih kuharskih knjig s tradicionalnimi in mnogimi že 
pozabljenimi recepti naših prednikov, je bil otrokom približati 
zdrave obroke iz lokalnih sestavin ter med drugim tudi s 
pomočjo priznanih kuharskih mojstrov razširiti njihovo 

obzorje, spretnosti in znanje. Projekt je pred dobrim letom 
prejel tudi mednarodno priznanje, saj je bil uvrščen med 10 
najboljših praks v Evropi na področju spodbujanja zdravega 
in trajnostnega načina življenja. 

Več na: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/otroci-
premikajo-meje-v-odnosu-do-lokalno-pridelane-hrane/ 

 
 

Spodbujanje skupnega delovanja za ohranjanje kmetijstva visoke naravne vrednosti v 
post-tranzicijskih okoliščinah 

 

22. 5. 2020 je bil v znanstveni reviji Nature Conservation 
objavljen prispevek Ilone Rac, dr. Luka Juvančiča in dr. Emila 
Erjavca, raziskovalcev Biotehnične fakultete v Ljubljani, ki se 

osredotoča na izboljšanje razumevanja skupnega delovanja 
deležnikov v post-tranzicijskih državah pri ohranjanju 
sonaravnih kmetijskih praks. Raziskovalci so na treh študijskih 
območjih (na Goričkem, Solčavskem in v Središču ob Dravi) v 
sodelovanju z lokalnimi deležniki raziskovali možnosti 
ohranjanja tradicionalnih kmetijskih sistemov, ki prispevajo k 
ohranjanju tako vitalnih lokalnih skupnosti kot naravne in 

kulturne dediščine. Pri tem so na kmetijstvo gledali skozi 
prizmo socio-ekoloških sistemov, ki sisteme upravljanja z 
naravnimi viri vidijo kot neločljivo, povezano celoto, v kateri 
se prepletata delovanje narave in človeka. 

 
  

  

  

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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