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Aktualno 

 

 Sestanek Komisije za Leader pri DRSP. Prejšnji teden se je sestala Komisija za Leader pri DRSP, ki je obravnavala aktualno 
problematiko pri sprejemanju programa CLLD, kontrole zahtevkov za sofinanciranje projektov s strani ARSKTRP, sodelovanje z 
Mreţo za podeţelje in priprave na posvet LAS, ki bo 22. in 23. 1. 2015 v Trebnjem. Več ...  

 Priprave 3. podeželskega parlamenta 2015. Društvo za razvoj slovenskega podeţelja je povabilo Mreţo za podeţelje k 
sodelovanju pri organizaciji 3. podeţelskega parlamenta. DRSP je pripravilo osnutek programa in predlog za izvedbo 
pripravljalnega seminarja za vključevanje širokega kroga partnerjev pri organizaciji pomembnega dogodka, načrtovanega za 
jesen 2015.  

 Srečanja s hrvaškimi LAS. Predsednik DRSP Aleš Zidar se je od 12.-14. 12. 2014 udeleţil dveh srečanj z hrvaškimi LASi. V 
petek in soboto je sodeloval na srečanju hrvaških LAS v Skradu v Gorskem kotarju, kjer je predstavil delovanje LAS DRPSN 
(skupaj s kolegom Primoţem Pahorjem iz LAS po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe), delovanje DRSP ter sodeloval na okrogli 
mizi o izkušnjah pri izvajanju projektov med Slovenijo in Hrvaško. V soboto in nedeljo pa je bil gost 1. Adventnega srečanja 
hrvaških LAS v Novem Vinodolskem, kjer sta bili med temami tudi projekti sodelovanja med LAS in podeţelski turizem.  

 Prenos izkušenj o pripravah evropskih podeželskih parlamentov. Podpredsednik DRSP in koordinator PREPARE Goran Šoster 
je v Zagrebu predstavil izkušnje s pripravo podeţelskih parlamentov iz številnih evropskih drţav. Hrvaška bo izvedla prvi 
podeţelski parlament v aprilu 2015.  

 Jože Prah, član Upravnega odbora Društva za razvoj slovenskega podeželja, prejemnik plakete Državnega sveta. Drţavni 
svet Republike Slovenije je 5. 12. 2014 priredil slavnostno podelitev plaket DS najzasluţnejšim prostovoljcem za leto 2014. 
Turistična zveza Slovenije je za prejemnika plakete predlagala Joţeta Praha. Več ...  

 Izvajanje CLLD v Evropi. Član Evropskega ekonomsko socialnega odbora Roman Haken je ob sodelovanju s številnimi 
strokovnjaki, tudi člani DRSP, pripravil poročilo o izzivih izvajanja programa CLLD v Evropi. Dokument si lahko ogledate tukaj. 

 Drugi predlog PRP 2014–2020 posredovan na Evropsko komisijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
je v petek, 5. 12. 2014, posredovalo drugi uradni predlog Programa razvoja podeţelja RS za obdobje 2014-2020 v formalno 
potrditev na Evropsko komisijo (EK). EK ima glede na zakonodajne okvire 3 mesece časa za, odziv na posredovani predlog. Več 
...  

 Javna predstavitev drugega predloga PRP 2014–2020. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v torek, 
9. 12. 2014, predstavilo drugi uradni predlog Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP 2014–2020). 
Predstavitve najdete tukaj.  

 Evropska komisija potrdila devet programov za razvoj podeželja. Evropska komisija je dozdaj odobrila 9 od skupaj 118 
programov za razvoj podeţelja, katerih cilj je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva EU, skrb za podeţelje in podnebje ter 
okrepitev gospodarske in socialne strukture podeţelskih skupnosti do leta 2020. Skupno 118 večletnih nacionalnih ali 
regionalnih programov za razvoj podeţelja bo v obdobju 2014–2020 podprtih s 95,6 milijarde evrov sredstev EU. Ta sredstva 
bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP), dopolnjevala pa jih bodo nacionalna, 
regionalna in zasebna sredstva. Evropska komisija je 12. 12. sprejela tri nacionalne programe za razvoj podeţelja Danske (1), 
Poljske (1) in Avstrije (1), 16. 12. pa še šest programov za razvoj podeţelja Finske (1), Portugalske (1) in Nemčije (4).V prvem 
čertletju 2015 bo predvidoma sprejetih še 15–20 programov. Več ...  

 Prošnja za opravljanje praktičnega usposabljanja pri slovenskih LAS. Francisco Minaya, študent master programa Okoljska 
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trajnost na lokalni ravni (Univerza Castilla-La Mancha v Španiji), ţeli v obdobju od junija do avgusta 2015 opraviti prostovoljno 
praktično usposabljanje pri eni od slovenskih LAS. Za večjo mobilnost in učinkovitost na terenu bo Francisco Minaya uporabljal 
svoje lastno avtomobilsko prevozno sredstvo. Vsi zaintersirani predstavniki LAS mu lahko pišete na njegov e-naslov: 
pminaya@hotmail.com.  

 Evropska komisija podprla sektor ekološkega kmetijstva. IFOAM - Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo 
pozdravlja nove pozitivne premike Evropske komisije v smeri večje zakonodajne podpore ekološkemu kmetijstvu in 
upoštevanju priporočil IFOAM. Več ...  

 Slow Food/Slow Europe - ohranjanje tradicionalne in odgovorne pridelave hrane v lokalnem okolju. Na spletni strani 
svetovnega zdruţenja Slow Food, ki trenutno deluje v 150 drţavah sveta, so objavljene različne novice, publikacije in video 
posnetki s področij prehranske samooskrbe, biodiverzitete, kmetijstva, podnebnih sprememb, avtohtonih semen, gensko 
spremenjenih organizmov, dobrega počutja ţivali, ţivilskih odpadkov, ribištva, čebelarstva, odgovornega potrošništva, 
označevanja ţivil. Med članskimi organizacijami zdruţenja je tudi Slow Europe, kjer si lahko ogledate zanimiv video posnetek 
o agroekologiji in Skupni kmetijski politiki. 

 Zmotno prepričanje o tem, kaj slow food je. 10. 12. so po svetu potekali številni dogodki ob dnevu matere Zemlje (Terra 
madre day). Ta je posvečen lokalno pridelani hrani in druţenju članov omizij slow food ter širjenju slow food načina ţivljenja. 
Zanimivo je, da si v Sloveniji večina napačno razlaga kaj slow food pomeni. Gre namreč za gibanje, ki se trudi za ohranjanje 
osnovnih pridelkov. Način ţivljenja, ki podpira lokalno pridelavo hrane, ohranjanje biološke raznovrstnosti, zaščito 
izumirajočih avtohtonih pasem ţivali in sort rastlin, zaščito tradicionalnih proizvodov in jedi ter nenazadnje, povezovanje 
med pridelavo in gastronomijo. Več ...  

 Predstavitev knjige TTIP Talks: What's Cooking?: Perspectives on Food & Farming. Na javni konferenci o sporazumu TTIP 
(Čezatlantsko trgovinsko in investicijsko partnerstvo), ki jo je 10. 12. v Bruslju organizirala stranka Zeleni/EFA, so predstavili 
tudi knjigo o vplivu sporazuma TTIP na kmetijstvo in pridelavo hrane. Posnetek s konference si lahko ogledate tukaj.  

 Nove e-novice DOPPS. V okviru prenovljene spletne strani so na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije uvedli 
nove E-novice DOPPS, s katerimi ţelijo obveščati o najnovejših društvenih aktivnostih, prihodnjih dogodkih DOPPS ter 
moţnostih, kako se jim lahko tudi vi pridruţite pri njihovih prizadevanjih za ohranjanje narave. Več ...  

 Prijazno obdarovanje. Številne okoljevarstvene organizacije opozarjajo, da lahko za bliţajoče praznike številna darila 
naredimo sami, tudi iz odpadnih stvari. Na to opozarjajo tudi v Umanoteri. V studiu je bila tudi gostja Gaja Brecelj iz 
Umanotere. Prispevek si lahko ogledate tukaj.  

 Sklepi 9. zasedanja Evropske konvencije o gorah. Od 22. do 24. 10. 2014 je v Bilbao v Španiji potekalo 9. zasedanje 
Evropske konvencije o gorah, dogodek, ki ga na vsaki dve leti organizira Euromontana (European Association for the 
Development of Mountain Areas). Sklepi so dosegljivi tukaj.  

 30. redna volilna skupščina TZS. Organom Turistične zveze Slovenije se izteka mandatno obdobje. Rok za kandidiranje 
turističnih zvez in društev prične teči 15. 12. 2014 in se konča 15. 1. 2015. Več ...  

 Zlati kamen 2015 - regionalni izbori. V letu 2015 bodo organizatorji natečaja Zlati kamen poleg glavne nagrade izbirali tudi 
štiri regionalne zmagovalce. Slovenijo so posebej v ta namen razdelili na štiri dele: na zahodno, osrednjo z jugovzhodno 
Slovenijo, regijo od Koroške do Posavja ter vzhodno Slovenijo. Več ...  

  
 

Napovednik 

 
 
DOGODKI V SLOVENIJI  

 Vinski hrami Vipavske doline, med martinom in božičem 2014, november-december 2014, Vipavska dolina. Organizatorji: 
vinarji po naseljih. Več ...  

 Strokovna konferenca "Razvojne politike na področju obnovljivih virov energije", 15. 1. 2015, Ljutomer. Organizator: 
Skupina Fabrika d.o.o. in GET, Güssing Energy Technologies GmbH. Več ...  

 Slovenski razvojni dnevi, 22.-26. 1. 2014, Ljubljana. Organizatorja: Ministrstvo za zunanje zadeve in Sloga, platforma NVO za 
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Več ...  

 Sejem Alpe Adria-Turizem in prosti čas 2015, 28.-31. 1. 2015, Ljubljana. Rok za prijavo na sejem: 20. 12. 2014. 
Organizator: Gospodarsko razstavišče. Več ...  

 Zlati kamen 2015. Konferenca o razvojnem preboju, 10. 3. 2015, Bled. Organizatorji: partnerji projekta Zlati kamen. Več 
...  

DOGODKI V TUJINI  

 Strengthening the Urban Dimension of the Danube Region, 26.-27. 1. 2015, Dunaj. Organizator: KDZ Zentrum für 
Verwaltungsforschung. Več ...  

 Renewing civil society’s agenda towards sustainable food and agriculture, 10.-11. 2. 2015, Bruselj. Organizatorji: 
Agricultural and Rural Convention 2020 (ARC2020), Friends of the Earth Europe in IFOAM EU. Več ...  

  
  

 

:: Na začetek 
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Aktualni 
 

 Predstavitev brošure »Podeželje med Snežnikom in Nanosom 2007-2013«. V torek, 2. 12. 2014, so na Turistični kmetiji 
Hudičevec v Razdrtem predstavniki LAS Društvo za razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom predstavili brošuro z vsemi 
izvedenimi projekti na območju LAS v programskem obdobju 2007-2013, analizo delovanja LAS in promocijski film. Več ...  

  

  
  

 

:: Na začetek 

 

Delovna gradiva in seminarji 

 

 Evropska Komisija potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
Operativni program je izvedbeni dokument, ki predstavlja podlago za črpanje 3,2 mrd evrov razpoloţljivih sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-
2020 in je skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in EK za obdobje 2014-2020, sledi strategiji EU 2020 ter ustreza 
zahtevam posameznega sklada EU. Več ...  

 Javna razprava na temo osnutka programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020. Večina vsebine 
programa sodelovanja je ţe bila opredeljena skladno s pravili in načeli glavnih evropskih uredb. Vsi zainteresirani lahko do 9. 
1. 2015 podate stališče na osnutek Programa sodelovanja. Več ...  

 Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU. 
Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih uporabljati, ter o 
tem, kako izkoristiti dopolnjevanje z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. Prevedene različice vodnika bodo na voljo 
leta 2015. Vodnik je dosegljiv tukaj.  

 Delavnice za razpis Erasmus+ 2015. Za promocijo Razpisa Erasmus+ 2015 CMEPIUS načrtuje izvedbo tako ene splošne 
predstavitve Razpisa 2015 kakor tudi več delavnic za pripravo in oddajo projektov v okviru omenjenega razpisa. Več ...  

 Napotki za prijavo projektov na razpise programa INTERREG EUROPE (INTERREG IVC). Zdruţenje Euromontana je januarja 
2014 objavila članek z napotki za uspešno prijavo projektov v okviru programa INTERREG EUROPE (prej INTERREG IVC). Prvi 
razpisi so predvideni v septembru 2015. Članek si lahko preberete tukaj.  

 »Europe, let's cooperate!«. Na forumu programa INTERREG IVC/INTERREG EUROPE si lahko ogledate primere dobrih praks 
medregionalnega sodelovanja. Več ...  

 Predstavitve z info delavnice programa Obzorje 2020. Evropska komisija je 21. 11. 2014 v Bruslju organizirala informativno 
delavnico o razpisih programa Obzorje 2020 v letu 2015. Predstavitve in video posnetek so objavljeni tukaj.  

 Delavnica "Davčne olajšave za razvojne projekte", Ljubljana, 9. 1. 2015. Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj 
so ena od oblik pomoči drţave podjetjem in organizacijam, ki vlagajo v razvoj. Olajšave je mogoče uveljavljati pod 
določenimi pogoji. Seminar je namenjen vsem podjetnikom, ki so v letu 2014 izvajali razvojno raziskovalne aktivnosti iz 
lastnih sredstev in tistim, ki nameravajo to izvajati v letu 2015. Več ...  

 Delavnica "Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?", Ljubljana, 14. 1. 2015. Delavnica je namenjena podjetnikom, 
ki razmišljajo o pridobivanju EU sredstev za sofinanciranje zagona podjetja, poslovanja podjetja, investicij, zaposlovanja, 
izobraţevanja ali razvojnih projektov. Več ...  

  
 

Aktualne objave  
 

 Novo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015. Rok za prijavo: do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 
10. 2015. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več ...  

 2. Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. Rok za prijavo: 24. 12. 2014. Nosilec: 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Več ...  

 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016. Rok za 
prijavo: 8. 1. 2015. Nosilec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Več ...  

 Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje 
strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani 2015. Rok za prijavo: 12. 1. 2015. Nosilec: Mestna 
občina Ljubljana. Več ...  
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 COSME: Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons. Rok za 
prijavo: 15. 1. 2015. Nosilec: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME). Več ...  

 Razpis za soorganizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela »Mednarodni tabori 2015«. Rok za prijavo: 26. 1. 
2015. Nosilec: zavod Voluntariat. Več ...  

 European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development in Georgia - Pilot Rural Development 
measures. Rok za prijavo: 10. 2. 2015. Nosilec: Evropska komisija. Več ...  

 Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014, različni roki v letu 2015. Nosilec: Izvajalska 
agencija za izobraţevanje, avdiovizualno in kulturo. 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 ... 
  

  
  

 

:: Na začetek 

 

 

:: Na začetek 

 

Podjetništvo na podeželju 

 

 Izdajanje računov iz vezane knjige računov. Drţavni zbor je na 7. izredni seji 5. decembra 2014 prejel Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2H). Bistvena sprememba je s 1. februarjem 2015 predvidena na področju 
izdajanja računov. Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ki za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju ne 
uporabljajo računalniškega programa oziroma elektronske naprave, bodo morale izdajati račun iz vezane knjige računov, ki jo 
bo predhodno potrdi davčni organ. Več ...  

 AJPES poziva k prejemanju e-računov. Od 1. 1. 2015 naprej bodo proračunski uporabniki prejemali račune izključno v 
elektronski obliki, kar velja tudi za račune, ki jih bo AJPES prejel po 1.1.2015 in se nanašajo na opravljeno storitev za leto 
2014. AJPES poziva k prejemanju e-računov tudi uporabnike svojih storitev, ki niso proračunski uporabniki. Več ...  

 Kako se v zadnjem mesecu lotiti uvedbe e-računa. Proračunskih uporabnikov v drţavi je okoli tri tisoč, število njihovih 
stalnih dobaviteljev pa več kot 20 tisoč; strokovnjaki ocenjujejo, da jih bo v zadnjem mesecu tega leta področje e-računov 
urejala vsaj tretjina. Več ...  

 Do konca leta čas za spremembo načina vodenja poslovnih knjig. Vsi davčni zavezanci imajo z novim koledarskim letom 
moţnost spremeniti način knjigovodstva. Izbirajo lahko med različnimi načini ugotavljanja davčne osnove. Spremembo načina 
vodenja poslovnih knjig sporočijo s pomočjo obrazca Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za 2015. Obrazec morajo 
poslati davčnemu uradu do 31. 12. 2014. Več ...  

 Vlada želi t.i. prave davčne blagajne vpeljati 1. septembra 2015. V Sloveniji so od lani v veljavi t.i. virtualne davčne 
blagajne, ki vsebujejo program, katerega cilj je onemogočiti brisanje računov, a niso neposredno in v realnem času povezane 
s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS (Furs). Prav to je novost, ki jo bodo prinesle t.i. prave davčne 
blagajne. Več ...  

 Koliko nas stanejo poslovna darila? Prihaja čas obdarovanj in hkrati vprašanja v zvezi z obdavčitvijo daril. Obdarovanje s 
strani podjetja ima tri vidike: vpliv na višino davka od dobička (to je davka od dohodka pravnih oseb) za podjetje, vpliv na 
plačilo dohodnine za prejemnika darila ter vpliv na odbitek oziroma plačilo DDV. 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 priloţnosti 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 

 

 Zaključna konferenca projekta AGRO-START. Povezovanje, mreţenje in uvajanje inovativnih pristopov so ključni elementi 
za razvoj kmetij, malih in srednjih podjetij v sektorjih ţivinoreje in hortikulture. Več ...  

 Inovativnost med mladimi. Na spletni strani Zveze slovenske podeţelske mladine je objavljen članek o inovativnosti med 
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mladimi v kmetijstvu. Več ...  

  
 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

 

 Priporočila za nadaljnje ukrepe na področju zelenih delovnih mest z mehanizmi financiranja. V Umanoteri so v okviru 
projekta Spodbujamo zelena delovna mesta pripravili priporočila za nadaljnje ukrepe na področju zelenih delovnih mest z 
mehanizmi financiranja s konkretnimi pobudami za spremembe. Več ...  

  
 

E-novice in glasila 

 

 Katalog 25 dobrih praks na področju zelenih delovnih mest. Izdajatelj: Umanotera. Več ...  

 Letni bilten DPAE 2014. Izdajatelj: Društvo prijateljev agrarne ekonomike. Več ...  

 Newsletter on Agriculture & Innovation, št. 16, december 2014. Izdajatelj: EIP-AGRI Service Point. Več ...  

 RegioFlash Newsletter, december 2014. Izdajatelj: Evropska komisija. Več ...  

 ENRD Newsletter, december 2014. Izdajatelj: ENRD (European Network for Rural Development). Več ...  

 Alpine Space Programme Newsletter, št. 39, december 2014. Izdajatelj: Sekretariat programa Območje Alp. Več ...  

 Arche Noah Newsletter, december 2014. Izdajatelj: Fundacija Arche Noah. Več ...  

  
 

Natečaji in pozivi 

 

 Zlata kuhalnica. Rok za prijavo: 24. 12. 2014. Več ...  

 Nagrada Jakob 2015. Rok za prijavo: 12. 1. 2015. Več ...  

 Turistični vodnik 2015. Rok za prijavo: 15. 1. 2015. Več ...  

 Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2014. Rok za 
prijavo: 4. 2. 2015. Več ...  

 Regio Stars 2015. Rok za prijavo: 28. 2. 2015. Več ...  

 Natečaj projekta INVOLVEN. Rok za prijavo: 30. 4. 2015. Več ...  

  
  

 

:: Na začetek 

  
  

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: Tatjana Vokić Vojkovič  
 

Sedež uredništva: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer  
T: +386 (0)2 585 13 40, 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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