
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilirska Bistrica, 22. 7. 2021 

Vsem LAS in deležnikom razvoja podeželja 

  

 

VABILO NA MEDNARODNI POSVET LAS  

ob konferenci »PAMETNE VASI ZA ZELENO, DIGITALNO IN ODPORNO EVROPO« 

 

Spoštovani, 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja skupaj z LAS Posavje in pisarno evropskega poslanca Franca 
Bogoviča, ter ostalimi soorganizatorji, sodeluje pri organizaciji velike mednarodne konference 
»PAMETNE VASI ZA ZELENO, DIGITALNO IN ODPORNO EVROPO«, ki bo potekala v petek, 1. 10.2021 
na Gradu Rajhenburg v Brestanici. Konferenca bo tudi eden glavnih dogodkov ob predsedovanju 
Slovenije Evropski uniji. Posvet slovenskih in evropskih LAS pa bo potekal v Krškem v četrtek in soboto 
(30. 9. In 2. 10. 2021) z več vsebinami, ki bodo dopolnjevale osnovni moto konference – Pametne vasi. 
Soorganizator teh dveh dni so LAS Posavje in Občino Krško, Evropska LEADER mreža za razvoj 
podeželja, LEADER mreža Hrvaške ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za 
razvoj podeželja. 

V četrtek načrtujemo izvedbo treh delavnic, od katerih bo ena mednarodna in namenjena sodelovanju 
evropskih LAS.  Tema te delavnice je »Pametne vasi in pristop od spodaj navzgor«, preostali dve pa 
bosta na temo Pomen Evropskega sklada za regionalni razvoj za razvoj lokalnih pobud in »Izvajanje 
projektov z socialnimi vsebinami in povezava z Evropskim socialnim skladom«. Ker imamo na 
delavnicah že zagotovljeno udeležbo predsednice ELARD Marion Eckardt, smo se dogovorili, da bi ob 
tem izpeljali tudi slovesnost ob 30 letnici programa Leader v EU. Pri tem bi izkoristili priložnost 
sodelovanja dveh evropskih poslancev, morebitno prisotnost evropske komisarke Dubravke Šuica in 
ostalih gostov z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Po slovesnosti bo družabno 
srečanje z večerjo za udeležence posveta, kjer bodo možnosti bilateralnih pogovorov z gosti na 
slovesnosti.  



 

Poleg petkovega programa, kjer se bodo zainteresirani LAS predstavili tudi na razstavi primerov dobrih 
praks, opozarjam na sobotni del posveta, kjer bomo predstavili primere dobrih praks iz Finske (Finland 
Smart Rural 21 village), Hrvaške (Zelena energetska zadruga Križevci) in Slovenije (Lisca Sevnica). 

Podrobno je prireditev predstavljena v priloženem programu, priložena pa je tudi prijavnica na posvet 
LAS. Prijave sprejemamo do 30. 8. 2021 na info@drustvo-podezelje.si, za več informacij pa se obrnite 
na sekretarko društva Vesno Erhart (041 745-184). 

Prosimo vas, da se vabilu odzovete in da skupaj sodelujemo na odmevnem dogodku, ki bo pomemben 
za izvajanje programa Leader in CLLD tudi v naslednjem programskem obdobju. 

 
V pričakovanju našega srečanja vas lepo pozdravljam, 
 
 
 

Predsednik DRSP: 

  Aleš Zidar 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Program mednarodnega posveta LAS 
- Tehnične podrobnosti za udeležence 
- Prijavnica 
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