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Arhiv novic 
   

Zbor članov DRSP bo potekal ob posvetu LAS v petek, 29.5.2015 v okviru prireditve Kmetijsko obrtni sejem v Lenartu. V 
dopoldanskem času bo s pričetkom ob 9,00 uri izveden Posvet na temo uvajanja CLLD v Sloveniji. (PROGRAM POSVETA), ob 12,00 
uri bo sledilo odprtje sejma, ob 14,00 uri pa Zbor članstva DRSP. Vabilo in gradivo še pripravljamo in bo dostavljeno pravočasno, poleg 
obravnave Poročila o delu DRSP in Programa za leto 2015 bomo obravnavali prispevek slovenskih LAS k Evropskemu podeželskemu 
parlamentu in se seznanili s predstavitvijo računalniškega programa za vodenje LAS.  

Zato že sedaj vabimo vse LAS k aktivnemu sodelovanju na posvetu in Zboru članov. 
   

 

  

:: DOGODKI 

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI 

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH 

:: RAZVOJ PODEŽELJA 

 
 

 

Aktualno 

• Anketa o potrebah gospodarstva po povratnih virih financiranja. Tudi v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014-2020 se predvideva dodelitev sredstev v obliki finančnih instrumentov, zato vas vabimo vas k izpolnitvi vprašalnika, s 
katerim želimo ugotoviti potrebe gospodarstva po različnih povratnih virih financiranja. Več…  

• So bile nevladne organizacije vključene v proces odločanja o razporeditvi sredstev v novi evropski finančni perspektivi? 
Povejte svoje mnenje! Evropska komisija opravlja raziskavo o izvajanju načela partnerstva in večnivojskega upravljanja pri 
pripravi nacionalnih operativnih programov evropskih strukturnih skladov za obdobje 2014–2020. Zanima jih, koliko so države 
pri pripravi operativnih programov zares sodelovale z nevladnimi organizacijami in gospodarstvom in koliko je bil njihov glas v 
resnici upoštevan. Prvi rezultati analize so bili precej pristranski, saj so bili vanjo vključeni predvsem državni organi. NVO so 
dosegle podaljšanje razprave, saj bo na podlagi te raziskave Evropska komisija začrtala priporočila in ukrepe za okrepitev 
partnerstva pri implementaciji operativnih programov v posameznih državah članicah. (Vir: CNVOS). Vabljeni k sodelovanju. 
Več…  

• EU izzivi pristopa Leader in CLLD. Prvega sestanka podskupine za LEADER in CLLD Evropske LEADER mreže za razvoj 
podeželja se je udeležilo več kot 100 predstavnikov različnih inštitucij. V splošnem so se strinjali, da so posamezne države 
članice razvile dobra orodja za izvajanje tega pristopa in da dobre prakse obstajajo. Današnji izziv je kako to znanje in 
izkušnje uporabiti za poenostavitev in učinkovitejše delo v vseh članicah. Prilagamo predstavitev »Stanje na področju 
LEADER/CLLD« v EU (Karolina Jasinska, DG Agri; Urszula Budzich-Tabor, ENRD CP) TUKAJ in predavanje z naslovom »Orodja, 
krepitev zmogljivosti, potrebe in potencialne teme« (John Grieve and Urszula Budzich-Tabor, ENRD CP) TUKAJ. Podrobnejše 
informacije pa so objavljene na spletni strani ELARD. Več…  

• Strukturiran dialog s partnerji na ravni Unije. Konec aprila je potekal drugi sestanek skupine za Strukturiran dialog o 
Evropskem strukturnem in investicijskem skladu na katerem so strokovnjaki razpravljali o programiranju in partnerstvu, 
sinergijami med skladi in inovativnostjo, socialni vključenosti, Evropskem investicijskem načrtu in ESI sklad... Partnerstvo za 
podeželsko Evropo – program PREPARE in njegovo vlogo pri krepitvi civilne družbe, še posebej v novih državah članicah EU, je 
predstavil Goran Šoster. Vse predstavitve so dostopne TUKAJ. 

• Snovalec 2015 – znanih je 6 finalistov. Na natečaj se je prijavilo 28 inovativnih idej s področja turizma, strokovna komisija 
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pa je izbrala 6 finalistov, ki se ji bodo v živo predstavili 18. maja 2015. Predstavitev najboljših idej si lahko preberete TUKAJ. 
Organizatorja: Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

 
 

Napovednik 

 
 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• Nacionalni teden prostovoljstva - Festival prostovoljstva. Vsa Slovenija, 18. maj 2015, do 24. maj 2015. Organizator: 
Slovenska filantropija. Več…  

• Zaključna konferenca projekta Green Partnership - Lokalna partnerstva za zelena mesta in regije. Maribor, 20. 5. 2015. 
Vodilni partner: KGZS – KGZ Maribor. Več...  

• 2. konferenca trajnostne gradnje. Razsežnosti in koristi trajnostne gradnje, uspešno izvedeni projekti trajnostne prenove, 
učinke trajnostne gradnje in prenove na ekološki, sociološki ter ekonomski ravni skozi vseživljenjsko dobo stavb… Brdo pri 
Kranju, 21. 5. 2015. Organizator: GBC Slovenia. Več…  

• Teden vseživljenjskega učenja 2015 – Slovenija učeča se dežela. Slovenija, 15. - 22. 5. 2015. Nacionalni koordinator: 
Andragoški center Slovenije. Več…  

• 11. tradicionalni pohod Pomlad v prleških goricah. Razkrižje, 30. 5. 2015. Organizator: Občina Razkrižje. Več…  
• 26. državna razstava »Dobrote slovenskih kmetij«. Minoritski samostan na Ptuju, 21 do 24. 5. 2015. Organizatorji: KGZS, 

KGZS – Zavod Ptuj, KSS, MO Ptuj. Več...  
• Dobrote iz Haloz v okviru Dobrot slovenskih kmetij. Vinoteka Zlati gozd, Ptuj, 21.5.2015. Organizator: LAS Haloze, Skupina 

proizvajalcev vina Haloze, v sodelovanju KGZ Ptuj 
• Dan Lepoglave (Hrvaška) - čezmejno povezovanje v okviru Dobrot slovenskih kmetij. Vinoteka Zlati grozd, Ptuj, 

22.5.2015. Organizator: LAS Haloze, Agro-turistički klaster Lepoglava, v sodelovanju KGZ Ptuj 
• Teden cvička. Letošnja prireditev bo od 29. - 31. 5. 2015 in vključuje tako strokovne, zabavne in rekreativne vsebine, na 

prizorišča pa privablja številne prijatelje vina in Dolenjske. Teden cvička se tradicionalno prične s povorko, v kateri 
sodelujejo vinogradnice in vinogradniki, cvičkove princese, kralji in ambasadorji cvička, sommelierji, vinski vitezi in drugi 
gostje. Kostanjevica na Krki, 29. 5. 2015 - 31. 5. 2015. Organizator: Zveza društev vinogradnikov Dolenjske. Več...  

• Vdihnimo Navdih – JAZ SEM KMET. Rdeča nit dogodka bo lokalna hrana - kot priložnost, navdih, dobra praksa in način 
medsebojnega in trajnostnega povezovanja ... Različne vidike lokalne hrane bomo spoznavali s pomočjo 10 govorcev, 6 dobrih 
praks in različnih razstavljavcev lokalne hrane. Vsebinsko bomo spregovorili o pomenu lokalne hrane za zdravje in okolje, 
lastni proizvodnji, povezovanju med ponudniki in potrošniki, izkušnje z njihovimi poslovnimi modeli in lokalni hrani kot 
življenjski filozofiji. Ljubljana, 30. 5. 2015. Organizator: Studio 12. Več…  

• Posvet: Kaj lahko nevladne organizacije naredijo namesto države? Ljubljana, 28. 5. 2015. Organizatorja: Mreža za prostor 
in Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Več…  

• Kmetijsko obrtniški sejem KOS 2015. V dopoldanskem času bo s pričetkom ob 9,00 uri izveden Posvet na temo uvajanja CLLD 
v Sloveniji (PROGRAM POSVETA), celotni program sejma pa je dostopen TUKAJ. Lenart, Hipodrom Polena, 29 - 31. 5. 2015. 
Organizator: LAS Ovtar 

• 1. mednarodna konferenca Trajnostni razvoj športnega turizma. Konferenca bo namenjena predstavitvi primerov dobre 
prakse na področju športa in turizma. Bernardin, 4. In 5. 6. 2015. Organizator: UP, Znanstveno raziskovalno središče. Več…  

• Slovenski regionalni dnevi 2015 – Globalni izzivi in regionalni razvoj. Posavje, 19. in 20. november 2015. Organizator: 
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU. Več… (informacije bodo dopolnjevali postopoma). 

DOGODKI V TUJINI: 

• Future Energy and Climate Change Policies Under the New State Aid Guidelines. Maastricht, 28-29 5. 2015. Organizator: 
European Institute of Public Administration. Več…  

• Green week 2015 – »narava in biodiverziteta«. Največja konferenca o evropski okoljski politiki. Bruselj, 3.-5. 6. 
2015.Organizator: EK. Več…  

• Konferenca: EU teden trajnostne energije 2015: vaša priložnost, da se vključite v 10. izdajo! Teme: varna, čista in 
učinkovita energija. Podelitev nagrad »The Sustainable Energy Awards«. Bruselj: 16. – 18. 6. 2015. Organizator: EK. Več…  

• Skupščina in letna konferenca ELARD. Osrednja tema konference je »implementacija CLLD«. Bruselj, 22. In 23. 6. 2015. 
• 2. evropski podeželski parlament. Shaerding (Austria), 4. – 6. 11. 2015. Organizatorji: PREPARE, ERCA and ELARD. Več…  

  

 

:: Na začetek 
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http://www.eusew.eu/
http://europeanruralparliament.com/


 

Aktualno LAS 

• LAS Mežiške doline je pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020. Ključna podlaga za delovanje LAS 
Mežiške doline v tem obdobju bo nova strategija lokalnega razvoja (SLR), ki bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in 
merljive kazalnike, ki jih želijo na področju razvoja podeželja skupaj doseči do leta 2020. Vabijo vse, ki želite aktivno 
sodelovati pri pripravi strategije, da se pridružite na eni od delavnic. Več…  

• Evropska komisija je pripravila Smernice za izvajanje projektov sodelovanja v okviru LEADER. Več…  
• Poziv za posredovanje projektnih predlogov za izvajanje vsebin na območjih občin Domžale, Komenda, Medvode, 

Mengeš, Trzin in Vodice. RRA LUR je objavila Javni poziv k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Strategijo 
lokalnega razvoja 2014-2020 nastajajočega LAS. Rok: do vključno 30. junija 2015. Več…  

• Posvet nacionalnih mrež za podeželje. Evropska mreža za razvoj podeželja je 12. in 13. 5. 2015 organizirala srečanje 
nacionalnih mrež za podeželje s pestrim programom. Programi razvoja podeželja 2014–2020 držav članic se potrjujejo, kar je 
podlaga za pripravo potrebnih strategij in dokumentov za vzpostavitev nacionalnih mrež za podeželje. Na srečanju je tako 
potekala razprava in izmenjava izkušenj pri načrtovanju intervencijske logike, ciljev in aktivnosti. Slovenska mreža za 
podeželje je predstavila svoje izkušnje pri vzpostavitvi akcijskega načrta 2014-2020. Izkušnje iz drugih držav članic kažejo na 
to, da imajo le redke že vzpostavljene podporne enote mreže in potrjen akcijski načrt (le 4, med njimi tudi Slovenija). 
Nacionalne mreže tako širom Evrope sedaj načrtujejo in že izvajajo prve aktivnosti v podporo izvajanju PRP 2014-2020, zlasti 
prenašajo informacije o možnosti za pridobitev sredstev EU na teren, skrbijo za prenos znanja in izkušenj, povezujejo 
posameznike in partnerje med sabo ter še marsikaj drugega. Eden izmed najpomembnejših prvih ciljev pa je uspešen in 
pregleden začetek izvajanja PRP. (Vir: PRePlet). Več…  

• Rok za vložitev zahtevkov PRP 2007–2013 se izteka. Letos se zaključuje PRP 2007-2013, zato Agencija RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (Agencija) sporoča, da se s 30. 6. 2015 zaključi rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za vse prejemnike 
odločb o pravici do sredstev za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

Aktualne objave  

• V javni razpravi je Zakon o javnem naročanju. Rok za oddajo komentarjev: 25. 5. 2015. Pripravljavec: Ministrstvo za javno 
upravo. Več…  

• Brezplačna promocija dogodkov na temo razvoja podeželja… Informacije o dogodkih ali komunikacijskih kampanjah 
povezanih s kmetijstvom, prehrano, razvojem podeželja ali drugim vprašanjem povezanim s skupno kmetijsko politiko EU 
lahko brezplačno objavite na portalu »Events in your country«. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

Razpisi, natečaji in pozivi 

RAZPISI: 

• Prvi razpisi za kohezijska sredstva iz obdobja 2014-2020 možni do poletja. Prve javne razpise za kohezijska sredstva iz 
večletnega proračunskega obdobja 2014-2020 bodo lahko vladni resorji, ki bodo ustrezno pripravljeni, po oceni službe vlade 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavili do poletja. A pred tem je treba sprejeti še izvedbeni načrt in potrebne 
zakonske podlage. Več...  

• Javno povabilo - Usposabljanje na delovnem mestu 2015. Oddaja ponudb do 1. 6. 2015 oziroma do porabe sredstev. 
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več…  

• Horizon 2020: Energy Efficiency - Market Uptake. Rok za prijavo: 4. 6. 2015. Več...  
• Call for Intermediary Organisations of Erasmus for Young Entrepreneurs program. Namen razpisa je razširiti in okrepiti 

obstoječo mrežo posredniških organizacij, ki delujejo kot lokalne kontaktne točke za novo ustanovljene in obstoječe 
podjetnike iz sodelujočih držav. Rok prijave: 3. 6. 2015. Razpisovalec: EK. Več…  
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http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1025
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2015-4-01-erasmus-young-entrepreneurs


• EaSI-EURES: Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job. Sofinanciranje pripravljanih ukrepov na področju podpore 
mladim iskalcem zaposlitve v drugi državi članici na eni ter ponudnikom služb na drugi strani. Rok prijave: 26. 6. 2015. 
Nosilec: EK. Več…  

NATEČAJI IN POZIVI: 

• EKO tržnica za šole in vrtce na območju občine Krško. Podjetje Kostak d. d. bo v sodelovanju s podjetjem Agro Posavje d. 
o. o. v soboto, 30. maja 2015, na tržnici Videm organiziralo tradicionalno EKO Tržnico za šole in vrtce na območju občine 
Krško. K sodelovanju vabijo ekološke kmetije, ki bodo na ta dan lahko na brezplačnem prostoru prodajale svoje izdelke. 
Prijavite se lahko do 21. 5. 2015. Več informacij in prijava Kristina Ogorevc Račič (kristina@agroposavje.si, 031 618 526). 

• Fotonatečaj Misli globalno, jej lokalno - prehrana in alternativni prehranski viri. Natečaj poteka v okviru projekta 
"EAThink2015". Namenjen je učencem od 6. do 9. razreda in dijakom, zmagovalec pa bo odšel na svetovno razstavo EXPO2015 
v Milano. Rok za oddajo: 29. 5. 2015.  Organizator: Inštitut za trajnostni razvoj. Več...  

• Brezplačne delavnice: Kako postati popotniški novinar? Socialna akademija v sodelovanju z Popotniškim združenjem 
Slovenije vabi, da se udeležite delavnic v sklopu projekta Popotniško novinarstvo, kjer boste pridobili znanje na področju 
popotništva, novinarstva, medijev, medijske pismenosti, družbenih omrežij, kritičnega mišljenja in družbene problematike. 
Več…  

• Natečaj: NAJ naravoslovna fotografija Goričkega na temo zemlja. Rok za oddajo 31. 5. 2015. Organizator: Javni zavod 
Krajinski park Goričko. Več... 

• Fotografije projektov sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in 
Kohezijskega sklada. Pet nagrajencev bo prejelo podpisane startne številke najboljših slovenskih orlov, podelili pa bodo tudi 
številne druge nagrade. Rok: 31. 5. 2015. Organizator: SVRK. Več…  

• Fotonatečaj "Etični potrošnik v supermarketu". Vseevropski projekt ima za cilj izboljšati trajnostnost vzorcev proizvodnje in 
potrošnje v evropskih trgovskih verigah v 2015 in naprej.Rok za oddajo 31. 7. 2015. Več...  

  
 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

• Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014. Študija ugotavlja, da Slovenija dosega povprečne 
vrednosti inovacijskih držav pri dveh obravnavanih vidikih odnosa do podjetništva v družbi, upad zaznavanja priložnosti je še 
izrazitejši kot leta 2013. Prav tako se v zadnjih dveh letih delež podjetnikov iz nuje bistveno povečuje, hkrati pa upada delež 
podjetnikov zaradi priložnosti. Raziskava ugotavlja, da podjetniška aktivnost ni rezultat samo posameznikovih sposobnosti, 
nagnjenosti in ambicij, ampak v enaki meri tudi rezultat okolja, v katerem posameznik živi in deluje. Izkaže se, da za 
povprečjem držav EU najbolj zaostajamo pri kulturnih in družbenih normah, ki ne podpirajo podjetniške aktivnosti. V okviru 
podjetniške politike za povprečjem držav EU najbolj zaostajamo pri elementu, ki se nanaša na višino davčnih bremen za nova 
in rastoča podjetja. Slabo so slovenski izvedenci ocenili tudi upravno administracijo ter pridobivanje potrebnih dovoljenj. 
Več...  

• Posvetovanje o vlogi znanosti pri zagotavljanju varne in hranljive hrane. Evropska komisija je začela spletno posvetovanje 
o tem, kako lahko znanost prispeva k zagotavljanju varne in hranljive hrane, ki bo na voljo v zadostnih količinah in stalno, 
sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. Poročilo o temi… in spletno posvetovanje…  

 

Raziskave, razvoj in inovacije 

• Inovacije in omrežja v podeželskih območjih. Analiza evropskih inovativnih projektov. Raziskovalci ugotavljajo, da so 
»inovacije še posebej pogoste pri proizvodnji hrane, kot tudi na področju varovanja okolja in v energijskem sektorju« in 
zapišejo, »da so taki projekti v večji meri odvisni od velikih omrežij v katerih je pomembna vloga javnih institucij«. Vir: 
Journal of Rural Studies (2014). Več…  

INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV 

• »Food Assemblies« evropska mreža več kot 840 lokacij kjer lahko kupite lokalno pridelano hrano.  

Zbirališče hrane »Food Assemblies« je mreža socialnih podjetji, ki omogoča neposredno povezovanje lokalnih proizvajalcev s 
kupci preko spletne tržnice. Koncept ja nastal 2010 v Franciji in je tržni kanal za prodajo lokalno pridelane hrane, ki temelji 
na internetu in socialnih omrežjih. Ključno pravilo mreže je, da mora biti hrana dostavljena v največ 200 kilometrskem 
radiju. 

V prvih treh letih je bilo v Franciji in Nemčiji vzpostavljenih 600 prodajnih mest, pridelke 4.000 proizvajalcev pa je kupovalo 
100.000 aktivnih članov. Danes mreža povezuje preko 840 prodajnih mest, ki so, poleg omenjenih držav, locirane tudi v 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
mailto:kristina@agroposavje.si
http://www.solskiekovrt.si/?p=4708
http://www.slovenia.info/?e_casopis=%7B4A0DFDAA-0B9D-4555-BF17-A662B709F1FF%7D&id_newspaper=%7B724163CC-A49F-498A-BA71-B4F46ADFA3BC%7D&lng=1
http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=5533&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=1&id_tip3=0
https://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.drustvo-podezelje.si/files/natecaj-za-razstavo-sodobnih-inovativnih-izdelkov-na-temeljih-dediscine-v-sloveniji-2015.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2173:strateki-dokumenti-posveti-in-analize&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.gemslovenia.org/scripts/download.php?file=/data/upload/GEM_2015popr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4761_en.htm
http://europa.eu/expo2015/node/286
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:raziskave-razvoj-in-inovacije&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.uv.es/~javier/index_archivos/J%20Esparcia%20-%20European%20Innovative%20Projects%20in%20Rural%20Areas%20-%20Journal%20of%20Rural%20Studies%20-%202014.pdf


Nemčiji, Italiji, Španiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem… Iniciativa se je uvrstila med finaliste BBC na področju hrane in 
kmetijstva, saj »pozitivno spreminja prehranske navade Britancev in kaže možnosti razvoja dejavnosti«. Več… 

• Lokalna samooskrba v Sloveniji. Tudi v Sloveniji potekajo številni projekti s katerimi želimo spodbuditi proizvajalce ter 
seveda nakup lokalno pridelane in predelane hrane. Nekatere bolj odmevne v pristojnosti ministrstva in nacionalnih institucije 
so Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja in zelenjave, Kuhnapato.si, Kupujmo domače, ključni za lokalna 
območja so projekti LAS-ov, pa tudi številna društva, zavodi in podjetja so zelo aktivni. Kar nekaj dobrih praks najdete 
TUKAJ. 

• Digitalni vodnik za obiskovalce Triglavskega narodnega park. Triglavski narodni park je pripravil digitalni vodnik, ki 
obiskovalcem omogoča, da na enostaven način preko pametnih telefonov in tablic poiščejo informacije o naravnih in kulturnih 
znamenitosti, tematskih, kolesarskih in pohodnih poteh ter drugih možnostih za rekreacijo. Več… 

V tej rubriki bomo objavljali zgodbe o inovativnih idejah, zgodbe o ljudeh, ki si upajo izstopiti iz povprečja in biti drugačni. 
 

 
Podjetništvo na podeželju 

• 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.  

 

E-novice in glasila 

• TUR!ZEM - revija za menedžment in trženje v turizmu Izdajatelj: SPIRIT Slovenija. Več…  
• Zelena dežela. Glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več…  
• S Podeželja.si. Izdajatelj: Zadružna zveza Slovenije. Več ...  
• Bilten eNatura 2000. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. Več ...  
• Kohezijski e-kotiček. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več ...  
• Slogopis - platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Izdajatelj: Platforma SLOGA. Več ...  
• ELARD novice. Izdajatelj: European LEADER Association for Rural Development. Več ...  
• Tedenska pravna obvestila za NVO. Izdajatelj: CNVOS. Več...  
• Brezplačno pravno svetovanje NVO na področju urejanja prostora in varstva okolja ter na to navezujočih vsebinah. Pravno-

informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC. 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: 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. 

 

https://thefoodassembly.com/en
http://lokalna-kakovost.si/povezave/
http://www.tnp.si/news/more/digitalni_vodnik_za_obiskovalce_triglavskega_narodnega_park/
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2175:raziskave-razvoj-in-inovacije&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/e-publikacije/moj-spletni-prirocnik
http://www.een.si/
http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2191:e-novice-in-glasila&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.slovenia.info/si/Tur!zem.htm?ns_tourism=0&lng=1
http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/Glasilo-Zelena-dezela.aspx
http://www.spodezelja.si/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1&Itemid=618
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=170
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=156&Itemid=180&lang=sl
http://www.elard.eu/
http://www.cnvos.si/article?path=/podrocja_dela/uporabno_za_nvo/tedenska_pravna_obvestila_za_nvo
http://pic.si/pravno-svetovanje/aktualno-svetovanje/
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?subid=646&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=190&key=962148759699ed61613a8ff4228cbd57
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