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Aktualno 

• Posvet z aktualno tematiko predstavitve Uredbe o CLLD. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 (Uredba o CLLD) in smernice za izdelavo strategije lokalnega razvoja (SLR) sta ključni 
podlagi za delo LASov, kar se kaže tudi v visoki udeležbi – posveta se je udeležilo skoraj 80 predstavnikov LASov, občin in 
inštitucij, ki delujejo na podeželju. Spremembe in podrobnosti aktualne Uredbe o CLLD so iz vidika treh strukturnih skladov 
(EKSRP, ESRP in ESRR) predstavili Alenka Šesek, Sektor za podeželje in Matej Zagorc, Sektor za lovstvo in ribištvo na MKGP ter 
mag. Nena Dokuzov, Sektor za regionalno razvojno načrtovanje, MGRT (predstavitev je dostopna TUKAJ). Na podlagi razprave, 
ki je sledila, bodo predstavniki ministrstev vladi v potrjevanje posredovali nekoliko spremenjen predlog Uredbe o CLLD. Po 
zadnjih informacijah naj bi bili spremenjeni dve določili – popravi se točkovanje SLR za število občin vključenih v LAS, kot prvi 
rok za vlaganje SLR pa se zapiše 31. 10. 2015. Udeleženci so si v odmoru ogledali 5. kmetijsko-obrtniški sejem (KOS) v 
Lenartu, v zadnjem delu pa je Matej Bedrač iz Kmetijskega inštituta Slovenije predstavil še Smernice za izdelavo SLR 
(predstavitev je dostopna TUKAJ). Čeprav leto in pol po začetku programskega obdobja je Uredba o CLLD še vedno ni 
potrjena, vsekakor pa še ostajajo odprta nekatera ključna vprašanja. Posvet, ki je potekal v dopoldanskem času pred zborom 
članov, je organiziral LAS Ovtar v sodelovanju z DRSP, MGRT in MKGP. 

• 11. zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja. Zbora članov DRSP, ki je potekal v petek, 29. 5. 2015, v Lenartu v 
Slovenskih goricah se je udeležilo 30 predstavnikov LAS-ov, inštitucij in posameznikov, ki aktivno sooblikujejo naš podeželski 
prostor. Dobrodošlico in topel štajerski pozdrav je udeležencem zaželel gostitelj letošnjega zbora Andrej Kocbek, predsednik 
LAS Ovtar Slovenskih goric, župan občine Lenart v Slovenskih goricah mag. Janez Kramberger pa je izpostavil, da je njihov LAS 
zelo uspešen ter izrazil velika pričakovanja od CLLD v tej perspektivi. Uvodoma je predsednik društva Aleš Zidar predstavil 
zelo aktivno delo v preteklem letu, podrobnejša poročila pa so predstavile tudi tri komisije ter organi društva (poročila so 
dostopna TUKAJ). Večji del razprave je potekal v povezavi s programom dela, ki temelji na štirih področjih dela: delovanje 
društva, informiranje, usposabljanje in promocija, sodelovanje, zagovorništvo in mreženje na nacionalni ravni ter 
mednarodno sodelovanje. Skladno z letos pridobljeno vlogo nacionalne kontaktne točke za izvajanje CLLD, pa se program dela 
razširi še na to področje. Program dela za leto 2015 je dostopen TUKAJ. Pri tej točki so udeleženci razpravljali o nacionalnem 
podeželskem parlamentu in vlogi društva pri izvedbi evropskega podeželskega parlamenta ter odprtih vprašanjih v zvezi z 
nacionalnimi in evropskimi inštitucijami na področju razvoja podeželja. V zadnjem delu je Vesna Kobal iz podjetja Arctur 
d.o.o. zboru članov predstavila predlog informacijskega sistema, ki bi LASom omogočal tako spremljanje projektov, kot 
poročanje upravljavcu posameznega sklada, sistem pa je pomemben tudi za delo društva (PREDSTAVITEV in testni dostop do 
4PM). 

• Podarite del letošnje dohodnine za razvoj podeželja. Letošnji program dela DRSP predstavljen na skupščini je zelo obsežen, 
njegova izvedba pa je odvisna tudi od razpoložljivih sredstev. Na predlog naše članice objavljamo poziv vsem ljubiteljem 
slovenskega podeželja, da del dohodnine (do 0,5 %) tako kot to določa zakon (142. člen Zakona o dohodnini), namenite za 
delovanje društva (DRSP, davčna številka: 81713339). Zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije lahko oddate preko 
e-davkov ali pa izpolnite obrazec (dostopen TUKAJ) in ga oddajte pri davčnem uradu. Vsem donatorjem se v naprej 
zahvaljujemo. 

 

Napovednik 
 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• Konferenca o CLLD – v pripravi je predstavitvena konferenca o izvajanju CLLD v Sloveniji. Konferenco bomo organizirali 
takoj po potrditvi Uredbe na Vladi, predvidoma v drugi polovici julija. Konferenca bo namenjena predstavitvi značilnosti in 
pogojev izvajanja CLLD vsem odločevalcem in izvajalcem CLLD v Sloveniji, ter vsebinski pripravi smernic za pripravo Strategij 
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lokalnega razvoja. Podrobnosti o konferenci v naslednjih novicah. 
• Chelsea Fringe v Ljubljani - alternativni vrtnarski festival. Značilnosti festivala so brezplačni in netekmovalni dogodki za 

vse, druženje obiskovalcev, ozaveščanje o pomenu javnega prostora in zelenih površin v mestu in popularizacija vrtnarjenja 
vseh razsežnosti, oblik in okusov. Chelsea Fringe na vseh lokacijah letos poteka od 16. maja do 7. junija. Organizator v 
Ljubljani: Inštitut za politike prostora. Več…  

• Teden podeželja na Loškem. Namen tedna je promocija podeželja, predstavitev rezultatov razvojnih aktivnosti na 
Škofjeloškem ter povezovanje društev, institucij in posameznikov, ki delujejo na področju razvoja podeželja in turizma; letos 
so v ospredju čebelarji, saj Čebelarsko društvo Škofja Loka praznuje 110-letnico delovanja. Škofja loka, 29. 5. - 7. 6. 2015. 
Organizator: Razvojna agencija Sora in sodelujoče institucije. Več…  

• Vrtiljak NVO – lovljenje idej. Vabljene NVO iz osrednje Slovenije, da ulovijo ali vržejo kakšno idejo. Prijavite se lahko kot 
nosilci debat in predlagate temo ter si tako rezervirate eno od debatnih dekic. Park Zvezda v Ljubljani, 4. junij 2015, od 11. 
do 14. ure. Organizator: Mreža NVO osrednje Slovenije. Več…  

• Kolesarski zajtrk na Prešercu - »Ne izgubljaj časa v avtu!« Zakaj bi izgubljali čas v avtomobilu, če pa smo s kolesom 
hitrejši, bolj fit, bolj ekonomični in prispevamo k dvigu kakovosti življenja v mestu, bodo na dan okolja kolesarji ob jutranji in 
popoldanski konici z napisi na majčkah opozarjali voznike in njihove sopotnike v avtomobilih. Ljubljana, 5. 6. 2015, kadarkoli 
med 7.30 in 9.30. Organizator: Focus, društvo za sonaraven razvoj. Več…  

• Ljubljanska ekovrtnarska gverila raziskuje tla in biotsko raznovrstnost! Na svetovni dan okolja bomo izvedli raziskovalno 
ekovrtnarsko delavnico za osnovnošolce in srednješolce iz Mestne občine Ljubljana. Z urbanim ekovrtičkom in dejavnostmi na 
njem predvsem osveščamo o pomenu ekološke pridelave in zdravih tal za biotsko raznovrstnost, varstvo okolja in kakovostna 
živila. Ljubljana, 5. 6. 2015 od 9.00 do 12.30 ure. Organizator: Inštitut za trajnostni razvoj. Več…  

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

• Podeželje v mestu Koper. Predstavljalo se bo 35 kmetij, osrednje mesto prireditve bodo imeli idrijski žlikrofi, ki nosijo 
označbo EU zajamčena tradicionalna posebnost. Pod Taverno in po Pristaniški ulici bodo igrali Stari prijatelji s Kicarja. V 
sklopu prireditve bo potekala Feria in plesno kulinarični nastop društva Luna Flamenca. Koper, 6. 6. 2015. Organizator: 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več…  

• 13. salon Jeruzalem. Povabilo na izjemna prleška vina in kulinariko med idilične prleške griče! Salon Jeruzalem, 6. 6 2015 ob 
11.00. Organizator: Zavod SloVino. Več…  

• Diši po Prekmurju v Ljubljani. Tradicionalna etnološko kulinarična prireditev je edinstvena predstavitev Prekmurja, regije 
odlične kulinarike, ohranjanja tradicije, naravnih lepot ter prijaznih in gostoljubnih ljudi. Ljubljana, 6. 6. 2015. Organizator: 
Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot. Več…  

• Informativni dan o LIFE. Dogodek je namenjen potencialnim prijaviteljem. Brdu pri Kranju, 18. 6. 2015. Organizator: 
Ministrstvo za okolje in prostor. Več…  

• Delavnica: Priložnost za razvoj podeželja in financiranje projektov – LAS in Strategija lokalnega razvoja. Stičišče NVO 
osrednje Slovenije vabi nevladne organizacije z območja občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, da se 
udeležijo delavnice Priložnost za razvoj podeželja in financiranje projektov – LAS in Strategija lokalnega razvoja. Ljubljana, 
9. 6. 2015 ob 17. Uri. Organizator: Stičišče NVO osrednje Slovenije. Več…  

• Evropsko tekmovanje mladih v poklicnih spretnostih EuroSkills. Vse, ki vam je oblikovanje kamna izziv in se želite 
dokazati, ste rojeni med letoma 1991 in 1998, vabimo, da se v okviru Olimpijade poklicev prijavite na pred-izbor za Evropsko 
tekmovanje mladih v poklicnih spretnostih EuroSkills – področje KAMNOSEŠTVA, ki bo potekal od 19.-21. 6. 2015 v Pliskovici na 
Krasu v okviru prireditve FESTIVAL KAMNA. Več…  

• AHA.SI - tretji strokovni posvet. Na dveh okroglih mizah bodo govorili o pogledih na razvoj strategije aktivnega in zdravega 
staranja v kontekstu EU ter o socialnih, kulturnih, javnozdravstvenih in ekonomskih izzivih demografske revolucije v Sloveniji. 
Ljubljana, 17. - 18. 6. 2015. Organizator: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Več…  

• AGRA - 53. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Letos v luči rodovitnosti in razvoja. Gornja Radgona, 22. – 27. 8. 2015. 
Organizator: Pomurski sejem. 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: 

• 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. 
• Izvajanje CLLD – kam gremo? Dogodek bo združil predstavnike različni organizacij z namenom poglobiti in spodbuditi dialog 

med različnimi deležniki. Bruselj, 23. 6. 2015. Organizator: ELARD. Več…  
• 2. evropski podeželski parlament. Shaerding (Austria), 4. – 6. 11. 2015. Organizatorji: PREPARE, ERCA and ELARD. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

 

 

 

http://www.ra-sora.si/Program%20tedna%20pode%C5%BEelja%202015.pdf.ashx?Picture=VSEBINEDOKUMENTI&KeyID=5061
http://www.consulta.si/novice/vrtiljak-nevladnih-organizacij-nvo-lovljenje-idej/828
http://focus.si/index.php?node=26&id=1542
http://www.zelemenjava.si/chelsea-fringe-lj/tla-in-biotska-raznovrstnost
http://www.sportstourism.si/index.php/sl/
http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/2712/Vabljeni-na-prireditev-Podezelje-v-mestu-Koper.aspx
http://www.jeruzalem.slovino.com/tema.php?kat=2
http://www.disi-po-prekmurju.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=13&id_informacija=137&utm_source=Regionalne+novice&utm_campaign=6bbf8509e5-Vseslovenska_edicija__maj_2015_49&utm_medium=email&utm_term=0_22eddc33a7-6bbf8509e5-207483357
http://www.natura2000.si/index.php?id=87&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=510&tx_ttnews%5BbackPid%5D=50
http://www.consulta.si/novice/delavnica-priloznost-za-razvoj-podezelja-in-financ/854
http://www.prc.si/files/1669_1570_b5a184ca7a2_Slovenija%20skills%202015%20kamnose%C5%A1tvo-povabilo%20in%20prijavnica.pdf
http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/agra/o-sejmu
http://odmev.zrc-sazu.si/rrs/o%20simpoziju.htm
http://www.greenweek2015.eu/
http://www.eusew.eu/
http://backend.elard.eu/uploads/clld-event-2015/posters-programme/conference-programme.pdf
http://europeanruralparliament.com/


 

Aktualno LAS 

• LAS Pri dobrih ljudeh je objavila povabilo k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v strategijo lokalnega razvoja 
za obdobje 2014-2020 na območju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana 
in je dostopno TUKAJ. Projektni predlogi se bodo uporabili za pripravo analize razvojnih potreb in možnosti območja LAS ter 
oblikovanje ciljev SLR. Projektno idejo je potrebno vnesti v elektronski obrazec objavljen na njihovi spletni strani. Več…  

• LAS Goričko poziva k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 
2014-2020 na območju občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, 
Rogašovci, Šalovci in Tišina. Podlaga za delovanje LAS v novi finančni perspektivi 2014 - 2020 je Strategija lokalnega razvoja 
(v nadaljevanju SLR). Ta predstavlja ključni dokument, na podlagi katere se izberejo operacije za izvedbo, ter posledično 
delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so posamezni LAS dodeljena. SLR za območje LAS Goričko je trenutno v pripravi. 
Več…  

• 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  

  
  

 

:: 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...  

• 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…  

• EaSI-PROGRESS - Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information. Sofinanciranje 
pobud za krepitev izvajanja, uporabe in uveljavljanja Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev v praksi. Rok za prijavo: 18.09.2015. Razpisovalec: EK, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključnost Več… 

• EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries. Namen 
razpisa je spodbujati geografsko mobilnost delavcev in vključuje dva sklopa: podpora čezmejnemu partnerstvu pri 
uveljavljanju EURES ciljev in spodbujanje mobilnost delovne sile med EU in državami EGP (EEA). Rok prijave: 30. 6. 2015. 
Nosilec: EK, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost. Več…  

• CEI Know-How Exchange Programme (KEP). V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – je objavljen 
razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in 
državami, ki še niso vstopile v EU. Prioritetna področja v letu 2015: evropske integracije, ekonomski razvoj; infrastrukturno 
načrtovanje in razvoj; kmetijstvo, energija in okolje. Rok za prijavo: 01.07.2015. Razpisovalec: EBRD. Več…  

• Call for Proposals for Operating Grants Open To EU-Level NGO Networks Having Signed a Framework Partnership 
Agreement for 2014-2017. Sofinanciranju oz. podpori delovanja mrež NVO na EU ravni, ki so dejavne na področju 1. 
socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter 2. spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva 
in so s Komisijo sklenile štiriletni partnerski sporazum. Rok za prijavo: 24. 08.2015. Razpisovalec: EK, GD za zaposlovanje, 
socialne zadeve in vključenost. Več…  

• COSME: Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector. Glavni cilj je krepitev trajnostni in 
konkurenčnosti evropskega turizma: Sklop 1: spodbujanje čezmejnega turizma v nizki in srednji sezoni naslednjih ciljnih 
skupin: mladi v starosti od 15 in 29 let, starejši nad 55 let; Sklop 2: podpora razvoju in krepitvi tematskih transnacionalnih 
turističnih produktov; Sklop 3: podpora razvoju in zagotavljanju dostopnega turizma. Rok za prijavo: 30. 06. 2015. 
Razpisovalec: EASME - Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja. Več…  

• COSME: European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising. Javni razpis, 
namenjen podpori nacionalnim organom pri promocij destinacij, ki so že prejele naziv Evropska destinacija odličnosti. 
Prijavijo se lahko nacionalne agencije, zadolžene za promocijo turizma, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi nevladne 
organizacije. Upravičen je samo en projekt na državo. Rok za prijavo: 25. 06. 2015. Razpisovalec: EASME - Izvajalska agencija 
za mala in srednja podjetja. Več…  

• Civil Society Facility and Media Programme - Support to regional thematic networks of Civil Society Organisations. 
Podpora razvoju trajnih partnerstev ter vzpostavljanju mrež med organizacijami civilne družbe v državah Zahodnega Balkana 
in Turčije, ki so aktivne na naslednjih tematskih področjih: integracija Romov, nediskriminacija, svoboda medijev, socialno 
vključevanje, migracije in azil, dialog in sprava, vladavina prava in dobro vodenje, evropska integracija in reforme javnega 
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sektorja ter trajnostni družbeno-ekonomski razvoj. Partnerji: iz držav Zahodnega Balkana in Turčije ter EU. Rok za prijavo: 
06. 07. 2015. Razpisovalec: EuropeAid. Več…  

• START - Danube Region Project Fund: Call for proposals. Poziv za zbiranje projektov v okviru Sklada za projekte Podonavske 
regije START (START "Danube Region Project Fund"). Poziv je namenjen organizacijam s celotnega območja Podonavja in velja 
za predloge projektov, ki so skladni s cilji Podonavske makro regionalne strategije. Rok za prijavo: 08. 07. 2015. Razpisovalec: 
EC, mesto Dunaj. Več…  

• EaSI-PROGRESS - Information sharing and outreach activities to young people about Youth Guarantee offers. JR namenjen 
pospeševanju učinkovite in vključujoče izmenjave informacij, vzajemnega učenja in dialoga o ukrepih sheme Jamstvo za 
mlade. Prijavitelj mora biti javni organ ali zasebna neprofitna institucija, ki jo pooblasti javni organ, iz držav članic EU, kot 
partnerji lahko sodelujejo tudi druge neprofitne pravne osebe. Rok prijave: 14. 08. 2015. Razpisuje: EK, GD za zaposlovanje, 
socialne zadeve. Več…  

NATEČAJI IN POZIVI: 

• »Izzivi mladim« - povabilo k sodelovanju podjetjem in institucijam. S projektom želijo spodbuditi sodelovanje mladih pri 
iskanju in kreiranju rešitev konkretnih, ambicioznih izzivov podjetij. Npr. kako narediti zobozdravstveno čakalnico bolj 
prijetno ali pa kako zapolniti čas potnikov z organiziranim prevozom na letališče,… Organizator: Javna agencija SPIRIT 
Slovenija. Več…  

• Alarm za naravo: kampanja. Nevladne okoljske organizacije po vsej Evropi začele skupno spletno akcijo za rešitev evropske 
narave, ki jo ogroža deregulacijski načrt predsednika Evropske komisije Junckerja in bo državljanom 28 EU držav omogočila 
sodelovanje v javnem posvetovanju Evropske komisije o zakonodaji, ki varuje naravo v Evropi. 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…  

• 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 

• Vključevanje javnosti v pripravo predpisov. Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov. Priročnik je 
namenjen vsem pripravljavcem predpisov za lažje načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesov vključevanja javnosti v 
pripravo predpisov. Pri tem pod izrazom »predpisi« niso mišljeni samo zakoni, uredbe, pravilniki ipd., ampak tudi razni 
razvojni in strateški dokumenti (strategije, resolucije, izvedbeni načrti...), pri katerih je vključevanje javnosti vsaj enako 
pomembno. Izdalo: Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z CNVOS. Več…  

• Demografske spremembe na območju Alp. Rezultati 5. Poročila o stanju Alp. V Sloveniji je pod Alpsko konvencijo 33,4 % 
ozemlja kar pomeni 62 občin (45 v celoti, 17 deloma) oziroma 663.739 * prebivalcev ob upoštevanju prebivalcev živečih v 
občinah, ki se v območju nahajajo v celoti ali le delno. Ključne ugotovitve zadnjega poročila so, da na splošno število 
prebivalstva v območju Alp narašča, trend staranja pa je hitrejše kot v drugih območjih. Hkrati ni mogoče govoriti o „alpskih“ 
trendih pri zaposlovanju in izobraževanju, vendar so razmere ugodnejše v primerjavi z nacionalnimi ravnmi. Predstavitev 
rezultatov si lahko ogledate TUKAJ, na spletni strani Alpske konvencije pa so vam dostopna še poročila o trajnostnem turizmu, 
varovanju okolja, klimatskih spremembah… Več…  

• Evropsko okolje: Stanje in napovedi 2015 – Strnjeno poročilo. Poročilo daje jasna opozorila o tveganjih in 
preobremenjenosti okolja, kar vpliva tako na zdravje kot blaginjo ljudi. Podaja celostno oceno okolja v Evropi, ki vključuje 
podatke na svetovni, regionalni in nacionalni ravni ter primerjave med državami in vsebuje napovedi za razvoj okolja v 
naslednjih letih. Izdajatelj: Evropska agencija za okolje. Poročilo najdete TUKAJ. 

• 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..  

Iz »EU knjižnice«: 

• Vodnik po EU virih sredstev na področju turizma (2014-2020). Vsebuje celosten pregled in uporabne informacije o različnih 
virih sredstev (vključno s EKSRP) za zasebni in javni sektor. Izdajatelj: EU, GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP. 
Več...  

• Vodnik o podpornih ukrepih za ekološke proizvajalce v Evropi. Namenjen je kmetom, predelovalcev in trgovcem ter 
vsebuje predstavitev podpor povezanih z ekološko pridelavo in predelavo v okviru skupne kmetijske politike in skupne ribiške 
politike EU. Izdajatelj: EU, GD za kmetijstvo in razvoj podeželja. Več...  

 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1432469734041&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150147
http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2
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Raziskave, razvoj in inovacije 

• Iščejo se: mladi kmetje. Evropska komisija in GD za kmetijstvo in razvoj podeželja sta izdala brošuro s kratkim pregledom 
ukrepov za podporo mladim kmetom v programskem obdobju: Mladi kmetje in SKP. Kam na ogled dobrih praks pa pove 
podatek: v povprečju je v EU-28 7,5 % kmetov mlajših od 35 let, z več kot 10 % deležem pa po tem kazalniku pomembno 
odstopajo Poljska, Češka in Avstrija. Več…  

• 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…  

 

Podjetništvo na podeželju 

• Dokaz odličnost naših kmetijskih zadrug. Bonitetno oceno odličnosti (takšno ima le 7,7 % poslovnih subjektov v Sloveniji) je 
za poslovanje v preteklem letu prejela KZ Selnica b Dravi, kar je glede na stanje v državi, »ruski embargo« in lanske 
katastrofalne vremenske razmere izjemen uspeh. Na Dobrotah slovenskih kmetij, pa je KZ Šaleška dolina prejela 4 zlata in 
eno srebrno priznanje ter 4 znake kakovosti, KZ Selnica ob Dravi pa eno zlato in dve srebrni. 

• 53 učnih poti znotraj območji Natura 2000. Znotraj zavarovanih območij poteka več kot 50 učnih poti, ki so opremljene s 
pojasnjevalnimi tablami, v večini primerov pa se organizirane skupine lahko dogovorijo tudi za vodenje. Več…  

• Poslovna svetovalnica za agrobiznis. Namenjena je podjetnikom začetnikom na področju kmetijstva in živilstva v njej pa 
bodo deležni usposabljanja, da bodo lažje kos gori birokratskih in tehničnih težav, ki čakajo vsakega nadobudnega »start-
upovca«. Preko svetlih zgledov pionirjev uspešnih agroživilskih projektov na Slovenskem bodo vsi zainteresirani lahko usvojili 
osnovne principe dobre prakse in s tem »presegli miselnost, da v Sloveniji ni pogojev za kmetovanje in da se na tem področju 
ne da živeti od sadov lastnega dela, temveč samo od subvencij.«. Svetovalnica je del krovnega projekta Lokalna kakovost, ki 
vključuje enajst obetavnih projektov s skupnim ciljem – čim več pridelane in zaužite lokalne hrane. 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.  

  
 

E-novice in glasila 

Nacionalne 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 ...  
• 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…  

Tuje novice in glasila: 

• Podeželske povezave. Izdajatelj: Evropska mreža za razvoj podeželja. Več…  
• ELARD novice. Izdajatelj: Evropsko združenje LEADER za razvoj podeželja. Več ...  

  

   

 

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  
  Urednica: mag. Vesna Erhart 

 
Sedež uredništva: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Slavina 31, 6258 Prestranek  

T: +386 (0)5 711 23 35,+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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