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Aktualno 

• Odziv MKGP na pripombe DRSP na Uredbo. DRSP je konec januarja 2015 na MKGP in MGRT posredovala obsežne pripombe na 
Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020. Na podlagi vseh pripomb 
socialnih partnerjev je Koordinacijski odbor CLLD, ki ga sestavljajo predstavniki vključenih ministrstev, pripravil odziv na 
pripombe in dopolnil predlog Uredbe ter ga ponovno poslal v medresorsko usklajevanje. Nov predlog Uredbe pa se v 
nekaterih delih pomembno razlikuje od prejšnjega npr. izvajanje CLLD…  

• Predstavitev dopolnjenega predloga Uredbe CLLD Na podlagi dopolnjenega predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 je MKGP pripravilo predstavitev Uredbe CLLD. Več…  

• Poročilo o stanju zahtevkov LEADER v obravnavi na ARSKTRP. Agencija je 4. 2. 2015 objavila aktualno stanje obravnave 
zahtevkov za izplačilo, pregled izvedenih izplačil itd. Od prejetih 103 zahtevkov za projekte (ukrep 411, 412 in 413), jih 67 
čaka na pregled, na pregled pa čaka tudi 79% prejetih zahtevkov za delovanje LAS (ukrep 431). Celotno poročilo...  

• Slovenski Program razvoja podeželja 2014-2020 je potrjen. Evropska komisija je, 13. februarja 2015, v drugem paketu 
potrdila 18 programov razvoja podeželja med njimi tudi Slovenskega. Do sedaj je potrjenih 27 programov od skupno 118. 
Slovenija bo prejela 837,8 milijona evropskih sredstev, kar predstavlja 0,86 % celotnega ESKRP. Več…  

• NAJ POT 2014 je: VINOTOUR pot Svečina –Ratsch a.d.W. Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za gozdove 
Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje na sejmu ALPE-ADRIA: Turizem in prosti čas podelila priznanja za Naj območne 
poti. Več...  

 

Napovednik 
 

 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• Posvet o javnem naročanju in koncesijah - Bomo pri implementaciji tokrat uspešnejši? Ljubljana, 20. 2. 2015. Organizator: 
Državni svet Republike Slovenije, v sodelovanju z Bonorum, d.o.o. Več...  

• Predstavitev praks razvoja socialnega podjetništva in turizma na podeželju Istre, 3. 3. 2015. Organizator: Zavod Eko-
Humanitatis Več ...  

• Program animacije in razvoja podeželja Istre - Predstavitev praks razvoja socialnega podjetništva in turizma na podeželju 
Istre. Sežana, 3. 3. 2015. Organizator: Zavod Eko Humanitatas s partnerji. Več ...  

• Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji. Ljubljana, 4. in 5. 3. 2015. 
Organizator: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Več…  

• Zlati kamen 2015. Konferenca o razvojnem preboju, Bled, 10. 3. 2015. Organizatorji: partnerji projekta Zlati kamen. Več...  
• GREEN - mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga. Gornja Radgona 26. - 29. 3 2015. 

Organizator: Pomurski sejem. Več...  
• ABC PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE - nujna pravna znanja za vsako NVO. Ljubljana, marec 2015. Več...  
• Mednarodna konferenca: Zelena kohezijska politika 2014-2020. Ljubljana, 5. marec 2015. Organizator: skupina 

Zeleni/Evropska svobodna zveza v Evropskem parlamentu, s podporo Gospodarske zbornice Slovenije in Skupnosti občin 
Slovenije. Več…  
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DOGODKI V TUJINI: 

• Prvi hrvaški podeželjski parlament. Baranja, 16. 18. 4. 2015. Organizatorji: Hrvaška mreža za razvoj podeželja s partnerji. 
Osnutek programa...  

  

 

:: Na začetek 

 

Aktualne objave  

• ePravnik za NVO. Na spletni strani CNVOS je dostopna spletna aplikacija za brezplačno, hitro in samostojno izdelavo pogodb, 
pravilnikov in drugih pravnih dokumentov, ki jih nevladne organizacije potrebujejo za svoje delo. ePravnik ni zbirka vzorcev 
pogodb in pravilnikov, temveč vam preko naprednega sistema vprašanj, odgovorov in predlogov sestavi različne pravne 
dokumente, upoštevajoč vaše konkretne situacije in potrebe. Več ...  

• Projekti promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je 16. 1. 2015 objavilo seznam odobrenih projektov. Več ...  

• Ugotovitve raziskave o kratkih verigah so pokazale povečanje deleža lokalne hrane in živil v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec januarja 2015 objavilo evalvacijo ankete o kratkih 
verigah v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Dokument si lahko ogledate TUKAJ. Priporočila za javno naročanje in 
priloge ter dodatna pojasnila pa so objavljena na spletni strani MKGP. Več…  

• Ekologi brez meja - Poizkus zmanjšanja količine zavržene hrane v šolah in vrtcih. V prihodnjih mesecih bodo s posebnim 
programom za šolske in vrtčevske kuhinje skušali zmanjšati količine zavržene hrane v teh ustanovah. Program vsebuje ukrepe 
na vseh točkah, kjer je možen vpliv na nastajanje odpadne in zavržene hrane: ob nabavi, skladiščenju, pripravi, strežbi in 
odstranjevanju pripravljene hrane. Program bomo preizkusili z najmanj petimi šolami po Sloveniji. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

Projektni predlogi in partnerstva 

• OGLARJENJE v letu 2015. Kljub oglarjev Slovenije poziva organizatorje dogodkov povezanih z oglarjenjem k vpisu v skupen 
seznam. V povezanih in koordiniranih dogodkih bomo vsi skupaj lahko še bolje prikazali oglarjenje v naši državi; Lahko se 
bomo tudi obiskali in družili ob kopi. INFO: Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net. Več... 

  

 

:: Na začetek 

 

Podjetništvo na podeželju 

• Prihaja val davkov. Katere so glavne spremembe? Aktualne davčne spremembe v letošnjem letu. Več ...  
• Moj spletni priročnik. Zadnjo številko brezplačnega tedenskega informativnega biltena, namenjenega mikro, malim in 

srednje velikim podjetjem, si lahko ogledate tukaj.  
• Elektronske novice Evropske podjetniške mreže. Aktualni dogodki, poslovna srečanja, nacionalni in evropski razpisi, 

projektni predlogi, borza poslovnih priložnosti in borza inovacij, znanj in tehnologije. Več…  
• Mladi podjetnik. Aktualne novice, nasvete in usposabljanja iz podjetništva za mlade in mlada podjetja si lahko 

ogledate tukaj.  

 

Raziskave, razvoj in inovacije 

• OpenAlps platforma odprtega inoviranja. Cilj projekta OpenAlps je aktivna pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) 
z območja Alpine Space. Projekt podjetjem pomaga pri implementaciji metod odprtega inoviranja. Več ...  

• Projekt »Pot zlate ptice«. Ta turistična in didaktična pot je posuta z najbolj izvirnimi lastnostmi slovenskih pokrajin, ki jim 
dajejo edinstven značaj in veliko priložnost za prihodnost. Projekt je sestavljen iz dvanajstih portalov izbranih slovenskih 
krajev inspiriran s primerom dobre prakse, projektom Vulkanija na Goričkem. Več…  
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Strateški dokumenti, posveti in analize 

• Mednarodna analiza vključevanja javnosti v pripravo predpisov. CNVOS je pripravil Mednarodno primerjalno analiza pravnih 
okvirjev vključuje 22 držav, od katerih jih je 16 članic Evropske unije. Države so izbrali glede na njihove različne ureditve 
vključevanja javnosti in znane prakse. Normativni pregled po državah je sestavljen tako, da po korakih predstavlja minimalne 
standarde vključevanja javnosti v posamezni državi. Več…  

• Drevesa pripovedujejo. RTV Slovenija je posnela 3. sezono dokumentarne serije o značilnih drevesih naših krajev smo skozi 
pričevanja etnologov, gozdarjev, zbiralcev kulturne dediščine ter skozi spomine številnih ljudi po vsej Sloveniji, obogatene 
tudi z zgodbami in legendami njihovih pradedov, odstranjevali prah z nekaterih že pozabljenih. Prisluhnite zgodbam javorja, 
bukve… 

• Konvencija kmetijstvo in podeželje 2020: Kakovostna hrana – kakovostno kmetijstvo in življenje na podeželju. Osnutek 
načrta ARC2020 Več ...  

 

E-novice in glasila 

• S Podeželja.si, št. 36, januar 2015. Izdajatelj: Zadružna zveza Slovenije. Več ...  
• Bilten eNatura 2000, št. 163, januar 2015. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. Več ...  
• Kohezijski e-kotiček, št. 74, januar 2015. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več ...  
• Slogopis - platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, št. 17, januar 2015. Izdajatelj: Platforma SLOGA. Več ...  
• ELARD Newsletter, št. 19, september-december 2014. Izdajatelj: European LEADER Association for Rural Development. Več 

...  
• Tedenska pravna obvestila za NVO. Izdajatelj: CNVOS. Več...  

 

Razpisi, natečaji in pozivi 
 

RAZPISI: 

• Program Srednja Evropa – objavljen prvi razpis. Rok za prijavo: 13. 4. 2015. Nosilec: Interreg CE. Več…  
• Program Območje Alp – napoved prvega razpisa. Datum objave: 25. 2. 2015. Nosilec: Alpine Space Programme. Več…  
• Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih 

organizacij v letu 2015. Rok za prijavo: 3. 3. 2015. Več ...  
• Horizon 2020: Energy Efficiency - Market Uptake. Rok za prijavo: 4. 6. 2015. Več...  
• Horizon 2020: WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS. Sklop 7 se nanaša na področje 

kmetijstva. Rok za prijavo: 21. 4. 2015. Več...  
• Horizon 2020: WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE. Sklop 2b je namenjen celostemu pristopu k 

zagotavljanju varne preskrbe s hrano. Več...  
• Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014, različni roki v letu 2015. Nosilec: Izvajalska 

agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo. Več ...  
• Evropa za državljane. Sklop 1 – Evropski spomin 2015. Rok za prijavo: 2. 3. 2015. Nosilec: EACEA. Več ...  
• Evropa za državljane. Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe 2015. 

Rok za prijavo: 2. 3. 2015. Nosilec: EACEA. Več ...  
• Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep Mreže mest 2015. Rok za 

prijavo: 2. 3. 2015. Nosilec: EACEA. Več ...  
• Horizon 2020: Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities. Rok za prijavo: 28. 5. 2015. Nosilec: 

Evropska komisija. Več ...  
• Horizon 2020: The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe. Rok za prijavo: 28. 5. 2015. 

Nosilec: Evropska komisija. Več ...  

 NATEČAJI IN POZIVI: 

• 3. nagradni fotografski natečaj strokovne revije Moje podeželje. Rok za prijavo: 28. 2. 2015. Več ... 
• Foto natečaj Moje podeželje. Rok za prijavo: 30. 4. 2015. Več ...  
• Natečaj projekta INVOLVEN. Rok za prijavo: 30. 4. 2015. Več ...  
• Natečaj za evropske socialne inovacije: New Ways to Grow. Tema: »Novi načini za rast«. Začetek natečaja v okviru dogodka 

dne 23. 3. 2015. Nosilec: Evropska komisija. Več...  
• Vabilo k oddaji strokovnih člankov za objavo v strokovni reviji Moje podeželje. Za trinajsto številko revije, ki bo izšla 19. 

junija 2015, bodo vsi prispeli članki posredovani v recenzijski postopek 4. 4. 2015. S svojim prispevkom v reviji boste 
prispevali k širjenju znanja na področju razvoja podeželja. Več ...  

• Mednarodni filmski festival turističnih filmov »Tourfilm – Riga 2015« vabi k sodelovanju. 8. mednarodni festival 
turističnega filma „Tourfilm – Riga 2015” bo potekal 25. 4. 2015 v latvijskem glavnem mestu Rigi. K sodelovanju je možno 
prijaviti turistične filme, ki predstavljajo turistične produkte, mesta, regije, države in turistične destinacije. Razvrščeni bodo 
v različne kategorije: kulturni turizem, eko turizem, doživljajski turizem in promocijski video. Več ...  

  

 

:: Na začetek 
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LASnovice izhajajo dvakrat 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  
Odgovorni urednik: Goran Šoster  

Tehnična 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 
 

Odjava z e-novic. 
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