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Dogodki  

AKTUALNO 

POSVET LAS » Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju« 

 

Komisija CLLD, ki deluje v okviru DRSP, je zbrala in 

pripravila izhodišča za izvajanje programa CLLD v 
naslednjem programskem obdobju, in sicer na teme: 
organiziranost LAS,  prenos nalog posredniškega organa 
in predlogi poenostavitev. Pripravljeno gradivo bomo v 
oktobru predstavili organom upravljanja, pred tem pa bi 
radi z vašo pomočjo dorekli ključne povzetke. Posvet LAS 

bo organiziran virtualno, in sicer v torek, 20. oktobra od 
10.00 do 12.00 ure. Izbor najprimernejše spletne 
aplikacije bomo sporočili naknadno. Vabilo z navodili za 
udeležbo in gradiva boste prejeli nekaj dni pred 
dogodkom. Posvet je namenjen članom DRSP. 

 
 

Strokovna ekskurzija DRSP prestavljena na pomlad 2020 

 

Upravni odbor DRSP je na zadnji seji sprejel sklep, da se 
zaradi povečevanja števila okužb z Covid – 19, strokovna 
ekskurzija v Estonijo in Latvijo prestavi na začetek maja – 

predvidoma med 12. in 16. majem. 

 

Javno posvetovanje o prihodnjem akcijskem načrtu EU za ekološko kmetovanje 
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Evropska komisija je 4. 9. 2020 začela javno 
posvetovanje o akcijskem načrtu Evropske unije za 

ekološko kmetovanje. Namen posvetovanja, ki bo odprto 
do 27. novembra, je zbrati povratne informacije o osnutku 
načrta od državljanov, državnih organov in ustreznih 
zainteresiranih strani o akcijskem načrtu. Cilj akcijskega 
načrta, ki naj bi bilo objavljen v začetku leta 2021, je 
spodbuditi povpraševanje po ekoloških proizvodih, hkrati 
pa ohraniti zaupanje potrošnikov. Gre za del prizadevanj 

EU za podporo sektorju ekološkega kmetovanja, ki ima 
ključno vlogo pri doseganju ciljev Strategije "od vil do 
vilic" in Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030, 
vključno s ciljem doseči 25 % kmetijskih zemljišč v 
ekološkem kmetovanju do leta 2030. Ekološka pridelava 

ima namreč pomembno vlogo pri blaženju podnebnih 
sprememb in preprečevanju izgube biotske 

raznovrstnosti. Vabljeni, da Evropski komisiji podate svoje 

mnenje! 

 
 

Posvet LAS na Notranjskem, 3. - 4. 7. 2020 

 

Posvet LAS: Upravljanje varovanih naravnih območij - 
razvoj dostopnega turizma je potekal 3. in 4. 7. 2020 na 

Notranjskem. Začeli smo v zavodu ARS VIVA, kjer 

so zbrane pozdravili Aleš Zidar, predsednik DRSP, Marko 

Rupar, predsednik LAS Notranjska in župan občine 

Cerknica ter Janez Strle, župan občine Loška 
dolina. 

 
 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

Spletna delavnica na temo dolgoročne vizije za podeželje, 13.10.2020 ob 9:30 

 

Spletna delavnica in razprava na temo dolgoročne vizije 
za podeželje bo potekala v organizaciji EU institucij, ki jo 
bo moderiral ENRD. Delavnica in razprava bosta potekali v 

sklopu evropskega tedna regij in mest, kjer se 

bodo dotaknili naslednjih tem: digitalne prihodnosti, 
prihodnosti zelenega dogovora; prihodnost vzdržljivosti in 
socialno vključujoče prihodnosti. 

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

 

Spletna konferenca »od vil do vilic« , 15. – 16. 10. 2020 
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Glavna tema konference bo grajenje trajnostnih 

prehrambnih sistemov in se bo odvijala na svetovni 

dan hrane. Z razpravo bodo deležniki pripomogli k 

uveljavitvi strategije »od vil do vilic«, ki bo doprinesla k 

pravičnemu, zdravemu in okolju prijaznemu sistemu 
hrane. Gostitelja konference sta evropska komisarka za 
zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides in evropski 
komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz 
Wojciechowski. 

Več podatkov je na voljo na spletni strani 

dogodka. 
 

Spletni dogodek na temo nagrajevanja trajnosti v prehrani, 26. 10. 2020 ob 15:00 

 

FFA – Forum za prihodnost kmetijstva organizira spletni 
dogodek, ki se bo osredotočal na nagrajevanje trajnosti v 
prehrani s pomočjo mehanizmov cen. Tema prvega dela 
dogodka so trajnostni poslovni modeli, tema drugega dela 
dogodka je nagrajevanje potencialnih rešitev za podnebne 
spremembe in biodiverziteto v kmetijstvu.   

Več podatkov in program so na voljo na spletni strani 

dogodka. 
 

Spletna delavnica »Pametne gore: nova zgodba o vzdržljivosti?«, 1. 10. 2020 ob 
14:00 

 

Delavnica »Pametne gore: nova zgodba o 
vzdržljivosti?«  bo potekala v sklopu priprav na XII. 
Evropsko gorsko konferenco, ki bo potekala v letu 2021. 

Delavnica bo poskusila odgovoriti na naslednja 
vprašanja:  kako so se gore spopadle s COVID krizo?; 
katere pametne rešitve so uvedli na območju in kako 
vzdrževati inovacije za pametne gore. Organizatorji: 
Euromontana, ERSAF, Cia – Agricoltori Italiani, EURAC in 
mesto Torino. 

Več podatkov in program so na voljo na spletni strani 

dogodka. 

 

Spletna delavnica Leader/CLLD »Kako lahko podeželske inovacije pripomorejo k 
teritorialni in socialni koheziji?«, 16. 10. 2020 ob 11:30 

 

Spletna delavnica Leader/CLLD »Kako lahko podeželske 
inovacije pripomorejo k teritorialni in socialni koheziji?« 

bo potekala 16. 10. 2020 v sklopu evropskega tedna 

regij in mest. Ta delavnica bo predstavila dobre 

prakse v evropskih državah v smislu inovacij in 
eksperimentalnih pobud na podeželju za krepitev 

teritorialne in socialne kohezije ter izmenjavo prihodnjih 
priložnosti in prihodnjih možnosti za inovacije na 
podeželju. Organizatorji: LEADER Francija, NAT 

Commission of the European Committee of the Regions in 
Rurality-Environment-Development. 
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Več podatkov je na voljo na spletni strani 

dogodka. 
 

  
  

Projekti lokalnih 

akcijskih skupin  

AKTUALNO LAS 

LAS Srce Slovenije bo v Arboretumu in na Bogenšperku uredil garkelj 

 

V preteklosti je imela vsaka gospodinja na slovenskem 
podeželju ob hiši svoj vrt, ki so ga poznali tudi kot garkelj 
ali garteljc. Vrt so krasile začimbe, zdravilne rastline, 
cvetje in nekaj zelenjave. Z garklji, ki so bili zelo razširjeni 
tudi na območju LAS Srce Slovenije, je povezano mnogo 
znanja o gojenju rastlin in o cvetličenju. To znanje se s 

spremembami v družbi izgublja, izgublja pa se tudi stari 
sortiment rastlin. 

 
 

Zaključena operacija LAS Med Snežnikom in Nanosom "Promocija reje drobnice kot 
turistični produkt" 

 

V torek 15. 9. 2020 je bila v Parku vojaške zgodovine v 

Pivki izpeljana novinarska konferenca ob zaključku 

operacije »Promocija reje drobnice kot 
turistični produkt«. 

 
 

LAS Gorenjska košarica je obnovila rake v Kropi 

 

Občina Radovljica je v okviru projekta Arhitektura 

gorenjskih vasi v maju začela obnavljati rake pri gostilni 

Pr’Kovač v Kropi. V okviru projekta so bile urejene 

dotrajane rake od »Koruznega« mosta v dolžini 45 metrov 
na desnem bregu Kroparice in na novo tlakovan trg pred 

gostilno. Z obnovo trga kot javne površine, pretežno 
namenjene pešcem, se zaključuje tudi občinski program 
Evropskega tedna mobilnosti.  

 
 

Potrjenih 9 operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 
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Na 5. javnem razpisu za operacije sodelovanja LAS na 
podukrepu 19.3 je bilo odobrenih 37 vlog za 9 operacij 
sodelovanja v višini 3 milijone EUR, in sicer: 

 

 

  

Javni razpisi in pozivi  

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI 

Strategija od vil do vilic: posledice za kmetijstvo in skupno kmetijsko politiko 

 

V poglobljeni analizi Oddelka za strukturno in 

kohezijsko politiko Evropskega parlamenta (EP) so 
raziskali možne posledice strategije od vil do vilic na 
kmetijstvo in SKP ter  posledično na program Odbora 
AGRI za obdobje 2020 – 2023. Povzetek zaključkov 

analize je objavljen na blogu. 

 
 

Izšla je nova številka revije Agrinnovation s srcem za zemljo 

 

V novi številki revije Agrinnovation EIP-AGRI posveča EU 
misiji za zemljo – »Skrb za zemljo je skrb za življenje«. V 
reviji so predstavljeni projekti in navdihujoče ideje iz cele 
Evrope z inovativnimi rešitvami za zdravo zemljo. Sedma 
številka ponuja veliko zemeljskih zgodb  iz Grčije, 
Madžarske, Portugalske in drugje. Naložite si 

elektronski izvod ali pa naročite papirnati izvod 

Agrinnovation revije.  

 

 

Ključni elementi za Živahna podeželska območja 

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1691&mailid=144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1692&mailid=144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1693&mailid=144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1694&mailid=144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=956:potrjenih-9-operacij-sodelovanja-lokalnih-akcijskih-skupin&Itemid=888&acm=5996_144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=960:strategija-od-vil-do-vilic-posledice-za-kmetijstvo-in-skupno-kmetijsko-politiko&Itemid=888&acm=5996_144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=961:izsla-je-nova-stevilka-revije-agrinnovation-s-srcem-za-zemljo&Itemid=888&acm=5996_144


 

V reviji Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) »Živahna podeželska 

območja« so predstavili 12 projektov, ki podeželskim 

območjem pomagajo postati, ali ostati, privlačni kraji za 
življenje in delo. 

 

 

Vpliv demografskih sprememb v Evropi 

 

Evropska Komisija je objavila demografsko 

poročilo, ki predstavlja glavne dejavnike demografskih 

sprememb in njihov vpliv po Evropi. V poročilu so 
izpostavljene razlike med urbanimi in podeželskimi 

območji, avtorji pa poudarjajo, da morajo učinkoviti odzivi 
politike na izzive na regionalni ravni odražati dejansko 

stanje na terenu. S tem se začenja tudi proces iskanja 
konkretnih ukrepov in rešitev, tudi na podlagi izkušenj v 
odboju COVID-19, za podporo ljudem, regijam in 
skupnostim, ki so najbolj prizadete; ukrepov, ki jim bodo 
pomagali pri prilagajanju na spreminjajočo se realnost in 
zagotovili uravnotežen razvoj. 

 
 

Dosežki LEADER po Evropi 

 

Publikacija EU Rural Review 29 je posvečena 
predstavitvi dosežkov programa 

LEADER.  Predstavlja kako sedem načel LEADER 

interpretirajo ključni strokovnjaki za razvoj podeželja po 
Evropi, pa tudi delovanje programa LEADER v praksi in 
njegova prilagodljivost na nove izzive in priložnosti 
podeželskih območij. 
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AKTUALNE OBJAVE 

  

Sodelovanje v projektih  

Evropska komisija je prepoznala slovenski način izvajanja "multi-fund CLLD" kot 
primer dobre prakse 

 

Junija 2020 je Evropska komisija izdala študijo z imenom 

»CLLD koordinacijski odbor izvaja multi-

fund pristop LEADER«, kjer je opisan slovenski 

pristop pri izvajanju LEADER programa. 

 
 

Novi pristopi k LEADER sodelovanju na spletu 

 

LEADER sodelovanje, podstran na spletni strani 

ENRD sedaj vključuje tudi posodobljen povzetek projektov 
transnacionalnega sodelovanja, ki so bili potrjeni do maja 
2020. Dokument bodo posodabljali dvakrat letno. 

 
 

  

  

Razvoj podeželja  

ZGODBE 

Podeželski kraji v korak z željami turistov 

 

Pisana podeželska turistična ponudba se (mora) prilagaja 
vedno novim izzivom. Povezovanje ponudnikov in 
turistični paketi, spletne platforme s celostno 
predstavitvijo ponudbe (ne samo ene občine) območja 
oziroma regije … Tokrat smo zbrali nekaj dobrih praks o 
destinacijskih turističnih karticah, skočili na kolo in se 

ustavili v virtualnem svetu. In prav slednji ima, v času 
zaznamovanim s KOVID-19, še posebej veliko novih 
priložnosti. 

 
 

  

  

LASnovice izhajajo enkrat mesečno.  
V njih so objavljene aktualne novice slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) in drugih deležnikov 

razvoja slovenskega in evropskega podeželja.  

  

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1697&mailid=144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1697&mailid=144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1698&mailid=144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=965:evropska-komisija-je-prepoznala-slovenski-nacin-izvajanja-multi-fund-clld-kot-primer-dobre-prakse&Itemid=888&acm=5996_144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=966:novi-pristopi-k-leader-sodelovanju-na-spletu&Itemid=888&acm=5996_144
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=967:podezelski-kraji-v-korak-z-zeljami-turistov&Itemid=981&acm=5996_144


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  

  
 

 

  

Se želite odjaviti od E-novic? Odjava  

 
 

mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://drustvo-podezelje.si/index.php?subid=5996&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=144&key=A1RBtPGIUNwhSd

