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Datum: 1. marec 2019 
 

Poročilo o delu Komisije DRSP za prenos znanja v letu 2018 
 

Komisija DRSP za prenos znanja se od volitev nove sestave predsedstva še ni uspela 
konstituirati. Odprto ostaja mesto vodje komisije. Do takrat komisija deluje v stari sestavi 
(Luka Juvančič, Vesna Erhart, Tomaž Cunder, Julija Marošek in Jože Ocepek). Komisija je v 
obdobju med zboroma članov po svojih močeh prispevala k realizaciji letnega programa dela 
za leto 2018 pri naslednjih aktivnostih: 

− Posvet slovenskih lokalnih akcijskih skupin (Lenart, 25. 5. 2018) 

− Posvet Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri (Državni 
svet, 23. 4. 2018) 

− Festival LAS (Kamnik, 7. in 8. 9. 2018, v sodelovanju z Mrežo za podeželje, MKGP) 

− Spletni seminar: varstvo osebnih podatkov (19. 6. 2018, v sodelovanju s CNVOS in 
tehnično pomočjo ARSKTRP) 

− Spletni seminar: Osnove splošnega upravnega postopka in uporaba pravil javnega 
naročanja za LAS (3.10.2018, v sodelovanju s CNVOS) 

− Delavnica : Izbor operacij, priprava obvestil o izboru in obravnava pritožb v okviru 
javnih pozivov LAS (Ljubljana, 4. 4. 2018, v sodelovanju s CNVOS) 

− Članski posvet LAS (Kolpa, 13. 7. 2018) 

− Posvet: Stanje in trendi kmetijstva na Primorskem (Ilirska Bistrica, 22. 9. 2018) 

− Strokovna ekskurzija v območje LAS "Capo Santa Maria di Leuca v Italiji s 
predstavitvijo modela spodbujanja celostnega urejanja vasi (Italija, 22. do 26. 10. 
2018) 

Zgoraj naštetemu dodajamo še zastopanje društva v Odboru za spremljanje PRP, kjer 
skušamo aktivno prispevati k učinkoviti realizaciji ukrepov in transparentnem izvajanju PRP 
2014-2020.  

Za delovanje komisije s polnimi pooblastili, predvsem pa za okrepitev njenega prispevka k 
izvrševanju poslanstva DRSP v prihodnje, bi bila dobrodošla čimprejšnja zapolnitev mesta 
vodje komisije za izmenjavo znanja.  

 

Luka Juvančič  

član Komisije za izmenjavo znanja pri DRSP 


