
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNIČNE PODROBNOSTI ZA UDELEŽENCE 

Posvet LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in 
odporno Evropo 

 
 
 

Udeležba na dogodku 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja skupaj z LAS Posavje in pisarno evropskega poslanca Franca 

Bogoviča, ter ostalimi soorganizatorji, sodeluje pri organizaciji velike mednarodne konference in 

posveta LAS  »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki bosta potekala od četrtka 

30.9.2021 do sobote 2.10.2021 v Krškem in Brestanici.  

Udeležba na posvetu LAS (četrtek, 30.  9. in sobota 2. 10. 2021) znaša 75 € za člane in 100,00 € za 

nečlane DRSP. Po članski ceni se dogodka lahko udeležita do dve osebi na člana, za ostale udeležence 

pa se zaračuna polna cena. Poleg kotizacije udeležencev stroške izvedbe posveta LAS sofinancirajo 

DRSP, LAS Posavje ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Mednarodna konferenca “Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo”, ki bo potekala v 

petek, 1. 10. 2021, je eden izmed uradnih dogodkov na visoki ravni v okviru slovenskega predsedovanja 

Svetu Evropske unije. Sodelovanje na  konferenci je za vse udeležence brezplačno. Konferenca bo 

organizirana v hibridni obliki, število udeležencev v fizični obliki pa bomo prilagodili takratnim 

razmeram povezanim z COVID-19.  

Na posvet LAS se prijavite s priloženo prijavnico, prijave na konferenco pa bodo potekale elektronsko. 

Vsi udeleženci posveta boste prejeli povabilo k prijavi. 

Prevoz v času posveta in konference 
V želji po trajnostni mobilnosti in ker je število parkirnih mest na lokaciji posveta in konference 

omejeno, bomo zagotovili prevoz od priporočanih namestitev do uradnih lokacij tridnevnega dogodka.  

https://g.page/trilucke?share
https://goo.gl/maps/m91UPMJ1VgcE1sQh9


 

 

 

Namestitev 
Namestitev si uredi vsak udeleženec sam.  

Predlagamo vam dva lokalna ponudnika:  

- Tri lučke, Sremič 23, 8270 Krško (+386 (0)41 300 110;  hotel@trilucke.si; 

https://www.trilucke.si/) in   

- Hotel Kunst, Ulica Mladinskih del. Brigad 1, 8273, Leskovec pri Krškem (+386 7 488 0318; 

hotel@kunst.si; https://www.kunst.si/sl/).  

Oba ponudnika sta primera dobrih praks trajnostnega razvoja območja in dobrega povezovanja z 

lokalnimi ponudniki ter sta za posamezne razvojne aktivnosti prejela LEADER sredstva. Pri obeh smo 

se dogovorili za ugodnejšo ceno namestitve, zato ob rezervaciji zapišite / sporočite kodo: »Posvet LAS 

– Posavje 2021«. 

 

Izvajanje ukrepov povezanih s širjenjem okužb z virusom COVID – 19 
Udeleženci se zavezujejo spoštovati takrat veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 

skladno s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije. 

Predvidoma bodo morali udeleženci svoje zdravstveno stanje dokazovati s PCT - potrdilom o cepljenju, 

prebolelosti (največ 6 mesecev po okužbi) ali negativnim hitrim oz PCR testom. O podrobnostih vas 

bomo obvestili teden pred dogodkom. 

 

Rok prijave in dodatne informacije 
Prijave sprejemamo do 30. 8. 2021 na info@drustvo-podezelje.si. 

Več informacij: sekretarka društva Vesna Erhart (041 745-184). 
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