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- Vizija razvoja slovenskega podeželja 

Razvoj podeželja 

- ZGODBE 

- Učna pot Drvošec je postala naj pot 2020  

  
  

Dogodki  

AKTUALNO 

LAS pripravili svoje predloge za izvajanje CLLD v naslednjem programskem obdobju 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 20. oktobra 

izvedlo e-posvet na temo izboljšanja izvajanja programa 
CLLD v naslednjem programskem obdobju. Na podlagi 
zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi 
po našem mnenju prispevali k boljšim rezultatom in olajšali 
delo vseh vpletenih akterjev. V pripravi predlogov je 
sodelovala večina LAS, 29 od 33 LAS, ki so člani DRSP. Z 

zbranimi predlogi smo še v oktobru seznanili KO CLLD in 
odgovorne organe upravljanja. 

 
 

Predlagana definicija podeželja ogroža izvajanje programa LEADER – DRSP v imenu 

33 LAS pričakuje podrobna pojasnila 

 

13. 11. 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo z dopisom 

št.33157-5/2020/17 javnost seznanilo z novo definicijo 
podeželja, ki se bo uporabljala pri določitvi upravičenih 

območji za sklad EKSRP v programu LEADER.  Sklad EKSRP 
naj bi po novem podpiral projekte na podeželju, ki po 
predlagani definiciji obsega vsa naselja z manj kot 10.000 
prebivalcev in v katerih je delež kmetijskih gospodarstev, 
glede na vsa gospodinjstva v tem naselju, višji kot 15 %. 

Definiciji upravičenega območja za program LEADER je s 
tem dodan nov izločilni kriteriji, ki po mnenju članov DRSP 
drastično zmanjšuje upravičeno območje in s tem ogroža 
uspešen razvoj podeželja in zmanjšuje potencial za črpanje 

EU sredstev. Takšna definicija podeželja je za nas popolno 
presenečenje in ne sledi povezanemu izvajanju programa 
CLLD na zaključenem območju, po principu od spodaj 
navzgor. 

 
 

Člani DRSP lahko brezplačno uporabljate društveno e-konferenčno sobo 
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Društvo za razvoj slovenskega podeželja je kupilo licenco 

za konferenčno platformo Zoom. Uporabljali jo bomo za 
seje in posvete, društvena e-konferenčna soba pa je 
brezplačno na voljo tudi vsem članom društva. V njej 
je do sedaj gostovalo že sedem članov. Za rezervacijo 
termina prosim kontaktirajte sekretarko društva Vesno 
Erhart, koledar zasedenosti pa je dostopen na spletni 
strani društva. 

 
 

Delite svojo podeželsko zgodbo 

 

ENRD zmeraj išče zanimive podeželske zgodbe. Kakšne so 
vaše izkušnje s programom razvoja podeželja v vašem 
podeželskem območju? Kako se v tvoji skupnosti spopadate 

z nedavnimi izzivi kot je pandemija COVID-19? Kakšno naj 
bi bila po vaše prihodnost evropskih podeželskih območij? 

V ENRD bodo veseli, če z njimi delite svoje izkušnje. Vašo 
zgodbo lahko uporabijo v tematskem delu, publikacijah in 

na socialnih omrežjih. Obiščite temu namenjeno spletno 
stran.  

 
 

Nova določila Uredbe CLLD, ki še dodatno izboljšujejo izvajanje ukrepa 

LEADER/CLLD 

 

V Uradnem listu št. 157/2020 je bila dne 30. 10. 2020 
objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju 2014–2020. S spremembo uredbe 
se dodaja možnost predplačil pri naložbah za podukrep 
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost« za sklad EKSRP. Predplačila 
bo možno izplačati na podlagi pridobljene bančne garancije. 
Predplačilo je možno napovedati tudi za že oddane vloge, 

za katere še ni izdana odločba, in sicer v 14 dneh po objavi 
novele. 

 
 

Vaše mnenje šteje - začela se je javna razprava izhodišč v okviru Strateškega 

načrta Skupne kmetijske politike! 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 

pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru 
Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s 

čimer začenja široko javno obravnavo. Namen javne 
razprave je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, 
ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, 
gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in 
jasne. 

 
 

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1866&mailid=146
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5996&urlid=1866&mailid=146
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=983:clani-drsp-lahko-brezplacno-uporabljate-drustveno-e-konferencno-sobo&Itemid=888&acm=5996_146
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=996:delite-svojo-podezelsko-zgodbo&Itemid=888&acm=5996_146
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=995:nova-dolocila-uredbe-clld-ki-se-dodatno-izboljsujejo-izvajanje-ukrepa-leader-clld&Itemid=888&acm=5996_146
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=994:vase-mnenje-steje-zacela-se-je-javna-razprava-izhodisc-v-okviru-strateskega-nacrta-skupne-kmetijske-politike&Itemid=888&acm=5996_146


NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

7. srečanje EU mreže podeželskih parlamentov, 4.12.2020 

 

Na 7. srečanju EU mreže podeželskih parlamentov 

se bodo člani seznanili z novostmi na področju reforme SKP 
in drugih pomembnih iniciativah EU politik. Člani bodo 
predstavili načrte in aktivnosti podeželskih mrež ter 

razpravljali o dolgoročni viziji za podeželska področja. 

Več o srečanju si preberite TUKAJ. 

 
 

Zaključna konferenca SMARTA, 10. – 11. 12. 2020 

 

Na zaključni konferenci bodo partnerji projekta SMARTA in 
ključni deležniki predstavili priporočila za pametno 
mobilnost na podeželju. 

Več o dogodku najdete TUKAJ. 

 
 

EIT hrana: konferenca o prihodnosti hrane 2020, 9. 12. 2020 

 

Na konferenci bodo EU odločevalci, partnerji EIT (evropski 
institut za inovacije in tehnologijo) hrane ter drugi ključni 
deležniki, ki so aktivni na področju raziskav, inovacij in 
izobraževanja v prehranski verigi razpravljali o prihodnjih 
trendih in prioritetah v inovaciji prehrane v Evropi. Vse 

skupaj se bo gledalo v širšem kontekstu trajnostnih ciljev 
razvoja Združenih Narodov in ključnih ciljev politike EU 
hrana 2030. 9. decembra ob 17ih bo potekal webinar 
»Lokalna hrana – ponovno predstavljanje regionalnih 
odzivov«. 

Več informacij TUKAJ. 

 
 

  
  

Projekti lokalnih 
akcijskih skupin  

AKTUALNO LAS 
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Pomen in krepitev samooskrbe ter kratkih dobavnih verig na podeželju preko 

pristopa LEADER / lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

 

Veliko vlogo pri povezovanju in poznavanju lokalnih 
razvojnih potreb ima 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki 
pokrivajo območje celotne Slovenije in s svojo tripartitno 
sestavo združujejo različne partnerje na terenu. Tako so 
nekateri LAS že v prvem valu razglašene epidemije korona 
virusa združevali lokalne pridelovalce hrane in ponudnike 
drugih storitev in jih objavljali na svojih spletnih straneh ter 

na portalu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano Naša super hrana. 
 

Turizem v zidanicah – prejemnik prestižne mednarodne nagrade 

 

Turizem v zidanicah je eden prvih projektov Lokalne 

akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, ki 

je bil izveden še v prejšnjem programskem obdobju. 
Razvijati se je začel pod okriljem Konzorcija zidaniškega 

turizma in Občine Mirna Peč. S pomočjo sofinanciranja 

iz sredstev LEADER so bili v programskem obdobju 2007–

2013 postavljeni temelji razvoja novega turističnega 
produkta. Konzorcij trenutno povezuje 45 zidanic.  

Turistični produkt Turizem v zidanicah je na letni konferenci 

ECTN (European Cultural Tourism Network) v konkurenci 

15 turističnih produktov iz celotne Evrope prejel prvo 
nagrado kot destinacija trajnostnega in kulturnega turizma 

v kategoriji Vinski turizem 2020. 

 
 

  

Javni razpisi in pozivi  

AKTUALNE OBJAVE 

Razpis za Nagrado NEWBIE 2020 

 

Novi pristopniki v kmetijstvo vabljeni k prijavi na 

razpis za »Nagrado NEWBIE 2020« za najbolj 

uspešnega in inovativnega novega pristopnika na 
kmetiji v Sloveniji 

“Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in 
inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se 
podeljuje v devetih evropskih državah. Namen nagrade je 
prepoznati in predstaviti tiste kmete in kmetice, ki bodo 
spodbujali in navdihovali  predvsem tiste, kateri vstopajo v 

kmetijski sektor. Nagrajenci bodo imeli možnost dodatnega 
usposabljanja, snemanja predstavitvenega videa in/ali 
udeležbe na mednarodni konferenci NEWBIE, kjer se bodo 
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lahko srečali z drugimi inovativnimi novimi pristopniki v 

kmetijstvo iz vse Evrope. 

 
 

Razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi – kmetijstvo 

 

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil Javni 
razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih 
gospodarstev (fizične osebe) - PF2 in Javni razpis za pred-
financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne 
osebe) - PF2. Novost pri Skladovih razpisih je elektronska 

prijava preko aplikacije Rsklad.  

 

 

  

Sodelovanje v projektih  

Vizija razvoja slovenskega podeželja 

 

V procesu priprave vizije smo želeli ugotoviti stanje, opraviti 

analizo o dejavnikih razvoja, ugotoviti priložnosti, šibkosti, 
priložnosti in tveganja v povezavi s podeželjem, predvsem 
pa oblikovati perspektivo, kako ga razumeti in kakšno 
podeželje želimo. Odločili smo se za uravnoteženi pristop, 
ki bo poskušal graditi na trajnosti, na kakovosti življenja 
prebivalcev, sinergiji med gospodarstvom in naravnimi viri. 

Zato potrebujemo skladen pristop vseh politik in jasno 
razumevanje vloge in pomena podeželja za Slovenijo. Če 
bomo uspeli to sporočilo prenesti v javnost in obenem 
krepili dialog med vsemi deležniki, med vladno sfero, civilno 
družbo in raziskovalci, smo naredili majhen, a pomemben 
korak naprej. 

Stališče sedaj pošiljamo v mrežo SHERPA, vložili pa ga 
bomo kot naš prispevek v razpravi o podeželju, ki ga je 

sprožila Evropska komisija. 

Celoten dokument je dostopen TUKAJ. 

Več na spletni strani: https://rural-interfaces.eu/ 
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Razvoj podeželja  

ZGODBE 

Učna pot Drvošec je postala naj pot 2020 

 

Na razpis v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna 
2020 se je prijavilo 16 tematskih poti, komisija Naj pot pa 
je ugotovila, da se tematske poti vse bolj približujejo dobro 
izdelanemu turističnemu in izobraževalnemu produktu. 
Letošnja zmagovalka je učna pot Drvošec, sledila ji je 
pohodniška pot Juliana trails, tretje mesto pa je zasedla 
razgledna učna pot Dovžanova soteska. Častni pokrovitelj 

projekta Moja dežela lepa in gostoljubna, je predsednik 
vlade Republike Slovenije, Janez Janša. 

Najboljše tri predstavljamo v nadaljevanju, do ostalih pa 
vas bodo pripeljale povezave objavljene spodaj. 
Podrobneje o natečaju in delu komisije pa je objavljeno v 

izjavi za javnost TUKAJ. 

 
 

  

  

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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