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DRSP - koledar aktivnosti 2020 

 

Verzija: 17. 3. 2020 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja si pridružuje pravico od spremembe vsebin in datumov izvedbe navedenih aktivnosti. Aktivnosti vezane na 
sofinanciranje iz projektov se bodo izvedle v kolikor bodo sredstva potrjena. Z rumeno so označene vsebine in datumi, ki so dogovorjeni zgolj okvirno. 

 

Dogodek / prireditev Nosilce / sofinanciranje Vsebina Lokacija in 
termin 

2. dopisna seja zbora članov 
DRSP 

DRSP 
LAS Po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe 

Zbor članov (potrditev bilance in poročil o delu v 2019) 19. 3. 2020 

Festival LAS 2020 - pametne in 
samooskrbne vasi 

DRSP, 
Mreža za podeželje, MKGP??,  
LAS v objemu sonca  

Festival bo potekal v Goriških brdih v okviru Praznika češenj 
Predstavitev dobrih praks iz Slovenije in tujine 
Tržni dan (sobota) 

Goriška brda, 
5. – 6. 6. 2020 

Srečanje članov DRSP  
in  
Tematski posvet o upravljanju 
varovanih območij 

DRSP 
LAS Notranjska 
Razpis za delovanje društev, MKGP 

Upravljanje varovanih naravnih območij 
Ogled dobre prakse: podrobnejši program bo pripravljen v 
kratkem 

Notranjska, 3. 
– 4. 7. 2020 

Webminar?? DRSP 
CNVOS / ??? 

Zbiranje predlogov za vsebino posveta še poteka. jesen 2020 

Posvet LAS – poenostavitev 
izvajanja CLLD / LEADER  

DRSP 
Mreža za podeželje, MKGP?? 

Strokovni posvet s predstavitvijo uspešnih praks iz tujine. 
Podroben program bo pripravljen naknadno. 

Oktober 2020 
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Dogodek / prireditev Nosilce / sofinanciranje Vsebina Lokacija in 
termin 

Strokovna ekskurzija v tujino v 
Estonijo - upravljanje varovanih 
območij in pametne vasi  

DRSP 
Mreža za podeželje, MKGP??, 
Razpis za delovanje društev  

Podrobnejšo vsebino bomo predstavili v kratkem. 
Predstavitev dobrih naših praks: LAS Med Snežnikom in 
Nanosom ter zainteresiranih LAS ???  

Estonija, 9. - 
13. 9. 2020 

4. izredni zbor članov DRSP in 
zaključno srečanje 

DRSP 
??  

Potrditev programa dela za leto 2021 – 2022 december 
2020 

 
 
Pripravila: mag. Vesna Erhart, sekretarka DRSP 
 


