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:: DOGODKI 

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI 

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH 

:: RAZVOJ PODEŽELJA 

 

 

Aktualno 

• Vsebinski posvet o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost. V sredo 17. 6. 2015, je v Ljubljani potekal posvet na katerem so 
bila široki javnosti predstavljena določila izvajanja Uredbe o CLLD v Sloveniji in so ga organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba Vlade za regionalni razvoj in kohezijo in 
Društvo za razvoj Slovenskega podeželja. V primerjavi s sredstvi za izvajanje pristopa LEADER (31,7 milijonov eurov) se bodo 
sredstva za izvajanje CLLD v tem programskem odboju potrojila in bodo znašala 95,8 milijonov eurov (EKSRP 52,4 milijonov 
eurov, ESRR 36,8 milijonov eurov ter ESPR 6,7 milijonov eurov). Prilagamo predstavitve izvajanja uredbe v iz vidika EKSRP 
(TUKAJ) in ESPR (TUKAJ), zaključke posveta pa vam bomo posredovali v naslednji številki LAS novic. Hkrati smo se ozrli na 
petletni proces pogajanj in usklajevanj, ki nas je pripeljal do njegove uveljavitve. Slovenija je namreč ena od 16 članic EU 
(od 28 članic), ki se je za CLLD odločila v tem programskem obdobju. Proces je predstavil podpredsednik Društva za razvoj 
Slovenskega podeželja Goran Šoster in je dostopen TUKAJ. 

• Napoved dveh delavnic za LASe. DRSP bo predvidoma 16. julija 2015 organiziral delavnico za pripravo projektov sodelovanja 
LAS, v drugi polovici avgusta pa še delavnico na temo izvajanja evalvacij SLR. O podrobnostih vas bomo obvestili v kratkem. 

• Posvet hrvaških LAS. Predsednik DRSP Aleš Zidar, sekretarka Vesna Erhart in članica UO ter Komisije za Leader Mojca 
Metličar,so se v četrtek, 18.6.2015 v Dolnjem Vidovcu pri Čakovcu udeležili posveta hrvaških LAS, ki ga je organizirala hrvaška 
Leader mreža (http://www.lmh.hr/index.html#o_nama). Člani DRSP so pripravili celodnevno delavnico za projekte 
sodelovanja, ki je na Hrvaškem precej neznana tematika ter posredovali izkušnje z izvajanjem teh projektov v Sloveniji. 
Nekaj utrinkov s posveta si oglejte tukaj (slika 1, slika 2, slika 3).Delavnica je bila med udeleženci odlično sprejeta, 
najpomembnejši rezultat pa je dogovor o sodelovanju Leader mreže Hrvatske na našem Festivalu slovenskih LAS v Ljubljani 2. 
in 3.10.2015. 

• Pred-financiranje projektov z že odobrenimi evropskimi sredstvi. Slovenski regionalno razvojni sklad je v današnjem 
Uradnem listu 43/15, objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov z že odobrenimi evropskimi sredstvi. Več…  

• Vlada potrdila Uredbo o izvajanju CLLD. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–2020 je namenjena vsem lokalnim akterjem (društva, občine, podjetniki, regionalne razvojne agencije, posamezniki, ki 
jih zanima razvoj lokalnega območja,…), ki jih zanima lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«. Uredba je objavljena v 
Ur. l. RS št. 42/15 (TUKAJ). 

• Posodobljen slovenski turistični informacijski portal: www.Slovenia.info. Portal je dobil vlogo multimedijskega portala s 
privlačnimi vizualnimi vsebinami, ki pritegnejo k obisku Slovenije, raziskovanju Slovenije pa sta namenjeni nadgrajeni mobilni 
aplikaciji Slovenia's Top 100 in prvi digitalni turistični katalog Slovenije. Več…  

• 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. 
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Napovednik 
 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• Posvet o vključevanju planinskih koč v turizem. Program posveta bo opredeljeval potenciale in potrebe pri vključevanju 
planinskih koč v pohodniškem turizmu, stanje, želje in zmožnosti planinskih koč in poglede lokalne turistične organizacije pri 
vključevanju planinskih koč v turizem.Terme Snovik, 23. 6. 2015. Organizatorji: Planinska zveza Slovenije, GIZ pohodništvo in 
kolesarjenje in Zavod za turizem in šport v občini Kamnik. Vabilo je dostopno TUKAJ. 

• Zmenek s Slovenijo - živi laboratorij trajnostne prihodnosti. 150 nosilcev sprememb z vseh koncev Slovenije in iz vseh 
predalčkov: civilne družbe, javne uprave in ustanov, podjetij, šolstva, mladih, starih … nas bo skupaj oblikovalo zasnovo 
takšne Slovenije, kakršno si želimo zapustiti našim otrokom – Slovenije, ki vešče jadra po prostranem oceanu globalizirane 
družbe in spretno lovi vetrove sprememb. Orehov gaj, 23. - 24. 6. 2015. Organizator: Umanotera, Slovenska fundacija za 
trajnostni razvoj v sodelovanju z Društvom moderatorjev Slovenije, v partnerstvu z Orehovim Gajem. Prijava…  

• Sončne inovacije v kmetijstvu. Predstavili bodo solarno sušilnico za sadje, vrtno piramido in druge sonaravne rešitve 
vrtnarjenja in bivanja. Brestanica, 28. 6. 2015. Organizator: Zavod Svibna. Več…  

• Festivala pohodništva Kamniško-Savinjske Alpe. Festivalski dnevi bodo zapolnjeni s pohodi in izleti, udeležite se lahko 
plezalnega tabora »Pipa miru«, seminarja o izvedbi športnih dni z gorniško vsebino z naslovom »S šolo v gore« in še mnogo 
drugega. Različne lokacije, 23. – 28. 6. 2015. Organizatorji: turistične organizacije občin Kamnik, Jezersko, Luče, Preddvor in 
Solčava .Več…  

• Tradicionalni Psoglavski dnevi v Sodražici. Psoglavski dnevi sodijo v sklop »dni dediščine«, ki imajo v prvi vrsti izobraževati 
domačo in tujo javnost z raznolikimi sestavinami kulturne, posredno pa tudi naravne dediščine na območju Sodražice ter s 
tem povečati njeno razpoznavnost. Sodražica, 26. – 28. 6. 2015. Več…  

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

• 15. festival Stare trte - največji štajerski festival okusov in tradicije, ki bo temeljil na dvigu nivoja kulture pitja vina, 
prepleten pa bo z gastronomskimi užitki in glasbenimi spremljavami. Maribor, 4. – 11. 11. 2015. Organizator: Zavod za turizem 
Maribor – Pohorje. 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: 

• 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…  
• Konferenca: “Strenghtening local development through cooperation". Glavni cilj konference bo spodbuditi med-teritorialno 

in transnacionalno sodelovanje znotraj EU in s tretjimi državami. Dogodek bo potekal v povezavi z Expo 2015 v Milanu. 
Podrobnejše informacije bodo dostopne kmalu. Expo Milano 2015, 25. 9. 2015. Organizator: Evropska mreža za razvoj 
podeželja. 

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

  

 

:: Na začetek 

 

Aktualno LAS 

• "Turizem - razvojna priložnost podeželja" na območju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, 
Turnišče in Velika Polana. Delavnica je organizirana z namenom pridobitev čim več kakovostnih informacij, ki bodo osnova za 
Strategijo lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh. Turnišče, 23. 6. 2015. Organizator: Pomurska turistična zveza v 
sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino LAS Pri dobrih ljudeh. Vabilo je dostopno TUKAJ. 

• Projektni predlogi - Javni pozivi za LAS na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice k 
predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020. Rok za predložitev predlogov: 30. 6. 
2015. Več…  

• 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…  
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• 3. Sammer LAG festival v hrvaškem Biogradu na moru. Društvo za razvoj slovenskega podeželja se bo skupaj z LAS SRCE, 
LAS Od Pohorja do Bohorja in LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom udeležilo 3. Sammer LAG festivala 
v hrvaškem Biogradu na moru. Na dvodnevnem dogajanju se bodo LAS predstavili s promocijskimi stojnicami, kjer bodo 
ponudili tudi nekaj domačih proizvodov, predvsem pa predstavili delovanje svojih LAS in DRSP kot združenja slovenskih LAS. 
Več…  

• Evropska komisija je pripravila Smernice za izvajanje projektov sodelovanja v okviru LEADER. Več  

  

 

:: Na začetek 

 

Razpisi, natečaji in pozivi 

RAZPISI: 

• Pred-financiranje projektov z že odobrenimi evropskimi sredstvi. Slovenski regionalno razvojni sklad je v današnjem 
Uradnem listu 43/15, objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov z že odobrenimi evropskimi sredstvi. Več…  

• Spletni vodnik o virih financiranja za projektne ideje. Spletni vodnik je namenjen je tistim, ki že imajo projektno idejo, kot 
tudi tistim, ki je še nimajo, saj jim bo v tem primeru vodnik ponudil nabor potencialnih projektov. Vodnik je nastal v sklopu 
projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje. Več…  

• 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. Aktualne razpise najdete na spletni strani EU-skladi. 

• 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 
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…  
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http://www.cei.int/content/kep-italy-call-proposals-2015-open
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=453&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
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
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=435&furtherCalls=yes


 

• JR »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti« v letu 2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sredstev 
za plače in ostalih stroškov dela mladim doktorjem znanosti, ki so opravili zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 
2013 do 31. 5. 2015 in so vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Rok prijave: 
10. 09. 2015. Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Več...  

• LIFE: a področje Narava in biotska raznovrstnost. Poziv pokriva različne oblike aktivnosti v okviru obeh podprogramov. 
Upravičenci so javne institucije, zasebne profitne organizacije in zasebne neprofitne organizacije (vključno NVO). Roki prijave 
so odvisni od posamezne aktivnosti: med 15. 9. In 7. 10. 2015. Nosilec: EK. Več…  

NATEČAJI IN POZIVI: 

• Razpis »Najboljša tematska pot v letu 2015«. Na natečaj jih lahko prijavijo posamezniki,kraji, organizacije, društva ipd…, ki 
so skrbniki, upravljavci ali nosilci tematskih poti. Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko (t.j. znotraj Območnih 
enot Zavoda za gozdove Slovenije), po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa tekmuje za laskavi naziv najlepše 
urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2015. Rok za oddajo pobud za prijavo: 10. 7. 2015. Organizatorji: Turistična zveza 
Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje. Razpis je dostopen TUKAJ, podrobnejše 
informacije pa na spletni strani TZS. Več…  

• Nominirajte svojega "Glasnika boljše hrane". Glasnik so priznanje vsem dobrim praksam posameznikov, združenjem, 
pridelovalcem, vrtičkarjem, kuharjem in vsem drugim, ki na svoj način in po svojih močeh prispevajo k temu, da v Sloveniji 
pridelamo, prodamo in pojemo več boljše hrane. Rok: 15. 7. 2015. Svojega glasnika nominirajte TUKAJ. 

• »Utrinki s podeželja« - 2. fotografski natečaj. Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v regiji 
Pomurja. Prav tako je namen natečaja poudariti pestrost podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi obiskovalce. Na 
natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo. Rok za oddajo fotografij: 31. 10. 201. 
Organizator: Društvo prijateljev agrarne ekonomike. Več…  

• »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…  

Iz »EU knjižnice«: 

• Svet ekološkega kmetijstva 2015. Poročilo predstavlja ekološko kmetijstvo, proizvodnjo in potrošnjo v svetu in posebej po 
posameznih kontinentih. Celotno poročilo je dostopno TUKAJ, Evropska parlamentarna raziskovalna služba pa je pripravila 
predstavitev za področje Evrope, ki si ga lahko ogledate TUKAJ. 

• 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://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/15/razp-mr-dr-2015.asp
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.drustvo-podezelje.si/files/MDLGnajPot15_4m2.pdf
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=262
http://www.glasniki.si/?utm_source=Regionalne+novice&utm_campaign=825697af36-Vseslovenska_edicija__junij_2015_52&utm_medium=email&utm_term=0_22eddc33a7-825697af36-207483357
http://www.dpae.si/event/nov-dogodek/?event_date=2015-10-31
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim
http://ptice.si/2015/05/alarm-za-naravo-kampanja/
http://www.youth-hostel.si/projekt.asp?id=93
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.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/Vkljucevanje_javnosti/Prirocnik-vkljucevanje_javnosti.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2015/06_Junij/01_Alpska_konvencija/5.porocilo_o_stanju_Alp.pdf
http://www.alpconv.org/en/publications/alpine/default.html
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1663-organic-world-2015.pdf
http://epthinktank.eu/2015/05/20/organic-food/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7847&lang=sl
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_en.pdf


 
 

Raziskave, razvoj in inovacije 

Tokrat večjo pozornost namenjamo gozdno-lesni verigi 

• Negujmo slovenski gozd – teden gozdov 2015. Gozdovi so v Sloveniji najpomembnejše naravno bogastvo, so neločljiv del 
našega naravnega okolja in opravljajo celo vrsto funkcij od proizvodnih do vrste ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Letošnji 
Teden je bil posvečen promociji nege gozda kot osnovnega orodja gozdarja in lastnika gozda za usmerjanje razvoja gozdov. 
Potekalo je več kot 80, ki so jih organizirale ključne gozdarske in lesarske inštitucije v Sloveniji (podrobnejša predstavitev 
dogodkov je dostopna TUKAJ). V tem okviru je nastala tudi brošura »Nega gozda: danes za jutri« (TUKAJ). 

• Oddaja Ljudje in zemlja posvečena gozdno-lesni verigi. Čeprav je Slovenija med najbolj gozdnatimi evropskimi državami, 
lesa, kot strateške dobrine ne znamo v polni meri izkoristiti. O tem, kako povezati sodelujoče v gozdno-lesni verigi in kako 
bolje izkoristiti znanje, so razpravljali tudi v Šentrupertu na Dolenjskem, na tradicionalnem posvetu o lesu, kot dobrini. O 
letošnjem gospodarju gozda Marjanu Ačku, posestniku s Pohorja, iniciativi Društva podeželske mladine v občini Semič in druge 
zgodbe povezane s to temo si oglejte v oddaji, ki je bila 7. 6. 2015 na programu RTV SLO (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: 

• ENRD revija. Izdajatelj: Evropska mreža za razvoj podeželja. Več...  
• ELARD novice. Izdajatelj: Evropsko združenje LEADER za razvoj podeželja. Več ..  

  
 

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.  

  

   

 

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: , S:  info@drustvo-podezelje.si   www.drustvo-podezelje.si

Svoje prispevke in obvestila pošiljajte na naslov: info@drustvo-podezelje.si 
 

 z e-novic. Odjava

 

http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:raziskave-razvoj-in-inovacije&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.drustvo-podezelje.si/files/teden%20gozdov%202015.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/Novice/Teden_gozdov/Brosura_ZGS_-_Nega_gozda.pdf
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/ljudje-in-zemlja/ava2.174340293/
http://www.uv.es/~javier/index_archivos/J%20Esparcia%20-%20European%20Innovative%20Projects%20in%20Rural%20Areas%20-%20Journal%20of%20Rural%20Studies%20-%202014.pdf
http://www.uv.es/~javier/index_archivos/J%20Esparcia%20-%20European%20Innovative%20Projects%20in%20Rural%20Areas%20-%20Journal%20of%20Rural%20Studies%20-%202014.pdf
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.cnvos.si/article?path=/podrocja_dela/uporabno_za_nvo/tedenska_pravna_obvestila_za_nvo
http://pic.si/pravno-svetovanje/aktualno-svetovanje/
https://enrd.ec.europa.eu/en/publications-and-media/enrd-magazine
http://www.elard.eu/
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
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?subid=868&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=194&key=b27db9c92d6dd9ea24cd21bf77d5e951
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