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Čestitka 

 
Praznično voščilo 

 

Spoštovani, 

že v začetku leta 2020 smo predvidevali, da bo posebno, saj je 
glede na zaporedje številk in njegovo prestopnost obetalo vse 

kaj drugega kot »še eno normalno leto«. Tudi če odmislimo ta 
virus Covid-19, se je zgodilo veliko več, kot bi si želeli sami. Je 
pa res, da smo morali pričeti živeti tudi s tem virusom. Situacija 
nam je postavljala resne preizkušnje, spremenila naše navade, 
postavila druge prioritete, navadili smo se živeti drugače. 
Navadili smo se na »ZOOM«. 

Kljub vsemu smo v društvu in mreži slovenskih LAS naredili 
veliko – čas priprav na novo programsko obdobje je pač zahteval 
našo veliko angažiranost, če si želimo v naslednjem letu in še 

kakšnemu pozneje olajšati delo in izvajanje naših osnovnih 
dejavnosti. Nismo sicer potovali v Estonijo, kar ostaja za 

naslednje leto, pa tudi z velikim zanimanjem pričakovani 
Festival slovenskih LAS v Goriških brdih bo našel svoj termin 
kasneje. Zato v 2021 gledamo optimistično in z velikim 
pričakovanjem. Naj bodo letošnji prazniki polni pričakovanja in 
veselja. Že zaradi razmer jih bomo veliko preživeli v družinskem 

krogu, kar je navsezadnje lepo in edino pravilno. Uživajte v 
naslednjih dneh, pozabite na vse tegobe tega sveta in 
nazdravite boljšim časom. 

Ob zaključku letošnjega zanimivega in nemirnega leta vam 
želim tisto, kar je žal postalo njegova stalnica – ostanite 
zdravi. 

S spoštovanjem, 

Aleš ZIDAR 

Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja 

 
 

Izvajanje pristopa CLLD/LEADER v naslednjem programskem obdobju 

http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=1008:praznicno-voscilo&Itemid=888&acm=5996_147


 

17. 12. 2020 je potekala video razprava z deležniki o izvajanju 

pristopa CLLD/LEADER v prihodnjem programskem obdobju. 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju: 

DRSP) je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
posredovalo predloge izvajanja sistema izvajanja pristopa »od 
spodaj navzgor«. Videokonference so se udeležili predstavniki 
Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027, predstavniki 
Komisije za CLLD pri DRSP in člani DRSP, kot zastopnik 33 LAS, 
ter predstavniki štirih LAS, ki niso člani DRSP. Poudarki posveta 
so bili predvsem na poenostavitvah tako horizontalne kot 

vertikalne izvedbe pristopa, poenostavitvah na ravni LAS in tudi 
na zakonodajnem nivoju, organizaciji LAS v naslednjem 
programskem obdobju, zagotavljanju neprekinjenega 
financiranja LAS med prehodom v novo programsko obdobje ter 
nadaljevanju konstruktivnega operativnega sodelovanja med 
vsemi v CLLD/LEADER vpetimi deležniki. 

 
 

Odgovor KO CLLD na pobude za poenostavitev izvajanja programa CLLD 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 20. oktobra 2020 
izvedel 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, 9. 12. 2020 pa smo prejeli njihov odgovor in 

predlog usklajevanja v prihodnjih mesecih. 

 
 

NAPOVEDNIK 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

DRSP - koledar aktivnosti 2020 

Zbiramo vaše predloge za evropski natečaj Rural Inspiration Awards 2021 

 

Namen: izpostaviti uspešne projekte, motivirati, dvigniti 
prepoznavnost in pomen politike razvoja podeželja 

Razpisane kategorije natečaja so zelena prihodnost, digitalna 
prihodnost, odporna prihodnost in socialno vključujoča 

prihodnost. Ne zamudite priložnosti, da Mreži za 
podeželje posredujete predlog za prijavo projekta, za 

katerega menite, da je ustrezen. Rok za prijavo: 21. 12. 2020. 
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Javni razpisi in pozivi  

AKTUALNE OBJAVE 

Podprimo lokalno - praznična ponudba LEADER/CLLD izdelkov 2020/21 

 

Zakorakali smo v veseli december, ki pa bo letošnje leto precej 
drugačen kot v preteklih letih. Prav zato je letos še toliko bolj 
pomembno, da podpremo lokalno hrano in lokalne izdelke. Ideje 

in ponudnike iz vseh koncev Slovenije najdete TUKAJ. 

 
 

Anketa: vključevanje lokalnih in regionalnih institucij v pripravo in izvajanje 

 

Povezava do ankete: 

https://www.research.net/r/Partnership2021 

Rok: 21. 12. 2020 

Odbor regij je naročil študijo o uporabi načela partnerstva pri 

programiranju EU skladov (ESRR, KS, ESS in EKSRP) za obdobje 
2021–27. S študijo bomo dobili vpogled v vključenost lokalnih 
in regionalnih oblasti ter drugih partnerjev v njihovo pripravo 
ter možnosti za njihovo vključevanje med 

izvajanjem. Podrobnejše informacije so  dostopne na spletni 
strani, sporočilo ENRD pa je dostopno TUKAJ.   

 
 

ENRD LEADER Thematic Lab – oblikovanja programa LEADER za stabilnost in trajnost 

 

Na webinarju bomo raziskovali različne vidike (socialni, kulturni, 
ekonomski in okoljski) programa LEADER za stabilnost in 
trajnost lokalnih skupnosti v okviru strateških načrtov prihodnje 

Skupne kmetijske politike. Obravnavali bodo tudi potencialna 
vlogo in prispevek programa LEADER in LAS v prehodnem 

obdobju. Več informacij in osnutek programa je dostopen 

na spletni strani organizatorja. Dogodek bo potekal 14. 1. 

2021 (10:00 -15:00, CET). Obvezna je registracija, 

najkasneje do  5. 1. 2020. 

 
 

LAS iz tujine iščejo partnerje 
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LAS iz Francije, Poljske in Španije iščejo partnerje za projekte 

na področju kulturne dediščine, umetnosti in invalidov, 
podeželskih vozlišč (rural hubs) ipd. Več informacij na spletni 

strani ENRD - CLLD Partner Search page. 

 
 

  

Razvoj podeželja  

ZGODBE 

Inovativnost na področju kmetijstva, digitalizacije, podnebnih sprememb … 

 

V Sloveniji izvajamo 28 projektov Evropskega inovativnega 
partnerstva (ukrep M16) s področij povečanje produktivnosti in 
konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, digitalizacija in 
prilagajanje podnebnim spremembam ter učinkovitejša raba 
(naravnih) virov. Predstavili so jih na EIP 2020 (spletni posvet, 

ki je potekal 9. in 10. 11. 2020) v okviru letošnjega Posveta 
Javne službe kmetijskega svetovanja. Predstavitve so dostopne 

na spletni strani Mreže za podeželje in njihovem 

Youtube kanalu.  

 

 

  

  

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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