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:: DOGODKI 

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI 

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH 

:: RAZVOJ PODEŽELJA 

 

 

Aktualno 

• RTV SLO Tednik - zavračanje izplačil zahtevkov za sredstva LEADER. O problematiki zavračanja sofinanciranja projektov iz 
programa Leader je bil z vodstvom AKTRP, MKGP in DRSP izpeljan še en sestanek, ki pričakovano ni prinesel napredka pri 
reševanju problematike. Dogovorjeno je sicer bilo, da bodo na MKGP še enkrat pravno pregledali ali obstaja kakšna možna 
rešitev za popravek Odločb z sporno izjavo, vendar je bilo takoj poudarjeno, da je ta možnost zelo majhna. Kaj to pomeni za 
LAS je jasno - v tem trenutku je neizplačanih približno 400.000€ sredstev LEADER, ob naknadnih kontrolah pa je lahko ogrožen 
še dodaten milijon evrov izplačil. Vse to pa lahko pomeni velike težave pri delovanju vseh slovenskih LAS. Zato se je s to 
problematiko seznanila vsa slovenska javnost v prispevku RTV Slovenija (Tednik, 26. 6. 2015), kjer so se izpostavili Aleš Zidar, 
predsednik DRSP in strokovni vodja LAS DRPSN, Mateja Brlec Suhodolnik, strokovna vodja LAS DRP Zgornje Savinjske doline, 
Ivan Golob, nosilec projekta »V Alpe brez emisij«, Avgust Grilj, nosilec projekta »Genska banka« ter Cvetka Karnel v zvezi s 
projektom »Mobilna drvarnica«. Celoten prispevek si oglejte TUKAJ. 

• Objavljen je JP za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 
petek, 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS (46/2015) objavilo javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij 
lokalnega razvoja. Več…  

• Objavljene so »Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v 
programskem obdobju 2014–2020« Smernice so pripomoček, njihov namen pa je pomoč lokalnim partnerstvom pri pripravi 
strategij lokalnega razvoja. Cilj je, da so strategije lokalnega razvoja dobro pripravljene, kar bo pospešilo postopek izbora in 
v nadaljevanju tudi enostavnejše vrednotenje in primerljivost strategij lokalnega razvoja. Smernice so dostopne TUKAJ. 

• Napoved - Slovenski festival LAS. Festival bo potekal dva dni - 2. in 3. 10. 2015. Petek bo namenjen strokovnemu posvetu 
LAS, sobota pa promociji podeželskih območij. Petkov del se bo najverjetneje odvijal na Jančah v sodelovanju z LAS Sožitje 
med mestom in podeželjem, sobotni del – promocijski del pa bo potekal na Stritarjevi cesti v centru Ljubljane. K sodelovanju 
bomo povabili vse slovenske LAS in institucije ključne za področje razvoja podeželja, kot gostje pa se bodo pridružile 
nekatere LAS iz sosednjih držav. V okviru dogodka bo potekala tudi borza projektov mednarodnega sodelovanja. Festival 
organizira DRSP v sodelovanju z institucijami na področju razvoja podeželja. 

• Napoved dveh delavnic za LASe. DRSP bo organiziral delavnico za pripravo projektov sodelovanja LAS in delavnico na temo 
izvajanja evalvacij SLR. Zaradi poletnih dopustov bosta obe delavnici potekali v drugi polovici avgusta, o podrobnostih pa vas 
bomo obvestili v kratkem. 

• Predstavitev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Mreža za podeželje poziva vse slovenske LAS in njihove člane, ki so prejeli 
sredstva PRP, da se tudi letos predstavijo na razstavnem prostoru MKGP na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 
22. do 28. 8. 2015. Vsak dan se bodo na stojnici MKGP lahko predstavili 4 razstavljavci, ki so prejeli sredstva iz PRP. Svoje 
izdelke lahko prodajajo in degustirajo, če imajo za to vsa dovoljenja, in pripravijo predstavitev v smislu npr. prikaz izdelave 
mila ipd. Mreža za podeželje priskrbi vstopnice in mize (dolge 2 metra), ostalo pa je strošek razstavljavca. Prijave zbirajo do 
ponedeljka 3.8.2015 (Martina Stupar, e-pošta: martina.Stupar@gov.si). 

• 3. LAG SUMMER FESTIVAL - največje srečanje LASov na Hrvaškem. Festival se je odvijal v srednje dalmatinskem mestu 
Biograd na moru med 26.6. in 28.6.2015. Udeležilo se ga je 56 LASov iz 10 držav (Bolgarije, Romunije, Češke, Slovaške, 
Poljske, Estonije, Latvije, Bosne i Hercegovine in Hrvaške) med njimi trije LASi iz Slovenije. Na svoji stojnici pa se je 
predstavilo tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Na festivalu z bogato mednarodno udeležbo se je predstavilo 300 
ponudnikov in promotorjev iz vse Evrope, obiskalo pa ga je preko 10.000 obiskovalcev. V okviru dogodka je potekalo tudi 
strokovno srečanje in številni bilateralni razgovori. Poročilo in utrinke s festivala si oglejte TUKAJ. 

• 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…  
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• 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:  

• 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…  

• 6. festival nevladnih organizacij Goriške statistične regije. Prireditev je namenjena predstavitvi nevladnih organizacij, 
promociji nevladnega sektorja in premisleku o medgeneracijskem povezovanju. Cerkno, 19. 9. 2015. Prijave najkasneje do 7. 
9. 2015 (Ustanova Fundacija BiT Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar ali skenirano na info@planota.si). Organizator: 
Regionalno stičišče NVO Planota. 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). 

• V pripravi je nov program usposabljanja za vključevanje varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne 
programe. Pripravljavci: Slovensko društvo evalvatorjev v sodelovanje s poznavalkami z Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
in Ministrstva za okolje. Program je oblikovan, jeseni bo predstavljen, začetek izvajanja konec leta 2015/začetek 2016. 
Občine in druge ustanove, ki bi bile zainteresirane za jesensko predstavitev programa usposabljanja naj se čim prej oglasijo. 
Več…  

DOGODKI V TUJINI: 

• 11. Estonski podeželski parlament – »Prisluhnite glasu vasi!«. Särevere, Järva County, 7. – 9. 8. 2015. Organizator: Estonian 
Village Movement Kodukant. 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. 

• Marketplace Austria FOOD 2015 - mednarodno poslovno srečanje na Dunaju. Avstrijska gospodarska zbornica, v 
sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje, kjer se 
boste lahko srečali z avstrijskimi proizvajalci hrane in pijače. Dunaj, Avstrija, 7. oktober 2015. Dodatne informacije dobite na 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (Gregor Primc, E-pošta: gregor.primc@ozs.si, Tel: (01) 583 05 57). 

• 13. evropski teden regij in mest - OPEN DAYS 2015. Letošnji slogan dogodka je »Evropske regije in mesta: partnerji za 
naložbe in rast«, program pa bo osredotočen na tri teme: modernizacija Evrope, regije odprte za gospodarstvo ter kraji in 
prostori. Sodelovalo bo 177 regij in mest iz 30 držav, ki so povezani v 21 regionalnih partnerstev, 11 generalnih direktoratov 
Evropske komisije, številne mreže, združenja in druge institucije. Organizirali bodo preko 100 delavnic in razprav. Bruselj, 12. 
– 15. 10. 2015. Več…  

• 2. »Participation Day« nevladnega sektorja v okviru Strategije EU za Podonavsko regijo. Dogodek se bo odvijal dan pred 4. 
Letnim forumom omenjene strategije in bo ponudil priložnosti za predstavitve NVO, mest, mrež in projektnih idej. Ulm, 
Nemčija, 28. 10. 2015. Podroben program bo objavljen v nekaj tednih, predstavitev dogodka pa si oglejte TUKAJ. 

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

  

 

:: Na začetek 

 

Aktualno LAS 

• Ustanovljen nov LAS na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. V Kulturnem domu Vodice 
je 22. 6. 2015 potekala ustanovna skupščina ter slavnostni podpis pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine 
na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Aktivnosti je vodila Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije za sedemletno obdobje delovanja LAS bo na razpolago nekaj več kot 1,5 mio €. Več…  

• Delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS DRPSN. Vabljeni na že šesto delavnico priprave Strategije lokalnega 
razvoja LAS DRPSN za področje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Na delavnici se bodo definirali ukrepi s področja 
socialnih storitev, vključevanja ranljivih skupin (mladih, žensk in drugih ranljivih skupin), deinstitucionalizaciji in v povezavi s 
tem možnosti razvoja novih delovnih mest. Smrekarjevi domačiji v Grobiščah, 8. 7. 2015. Prijave na: 05/721 22 44 ali 
dragica@rra-zk.si. 
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• 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. Rok za 
predložitev predlogov: 15. 7. 2015. 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. Rok 
za predložitev predlogov: 15. 7. 2015. Več…  

• Podaljšan rok za oddajo projektnih predlogovi - 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. 7. 2015. Več…  

• Prijava idejnih predlogov za strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 Dolenjske in Bele krajine. Poziv vsem 
zainteresiranim, podjetnikom, zavodom, društvom, neprofitnim organizacijam, občinam in ostalim lokalnim akterjem s 
področja Dolenjske in Bele krajine k oddaji idejnih predlogov za izvedbene projekte, ki bodo del Strategije lokalnega razvoja 
2014-2020. Rok za predložitev predlogov: 24. 8. 2015. Več…  

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

  

 

:: Na začetek 

 

Projektni predlogi in partnerstva 

• Vabilo LAS k sodelovanju – pridelava in trženje sadja. Nemška LAS išče slovenske LAS k sodelovanju na področju pridelave in 
trženja sadja, še posebej češenj. Zainteresirani se obrnite na Nacionalno mrežo za podeželska območja Nemčije (Deutsche 
Vernetzungsstelle Ländliche Räume; Tel: +49 (0) 228 6845-3998+49 (0) 228 6845-3998; E-pošta: Stephanie.Mueller@ble.de; 
www.netzwerk-laendlicher-raum.de). 

• Proizvajalci visoko kakovostnih lesenih izdelkov. EEN-jun-27: Francosko podjetje dejavno na področju lesenih hiš in 
notranje ureditve, išče proizvajalce visoko kakovostnih izdelkov kot so brunarice, lesene hiše, koče, poletne hiše, kamp hiše, 
vrtna garnitura, vrtni stoli in mize, ograje, vrata, za predstavitev v novem razstavnem prostoru in distribucijo. Objavljeno: 
22.6.2015. 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…  

• Interreg Europe: first call for proposals. Tematska področja: krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, povečanje 
konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih 
in ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov. Rok prijave: 31.07.2015. Razpisovalec: ERDF. Več…  

• LIFE: EU operating grants to environmental and/or climate non-governmental organisations (NGOs). Razpis je namenjen 
sofinanciranju delovanja evropskih nevladnih organizacij, ki prispevajo k razvoju in implementaciji okoljskih in/ali klimatskih 
politik in zakonodaje Skupnosti. Rok prijave: 27.07.2015. Razpisovalec: EK. 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…  

• 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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• Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep pobratenja mest 2015. Namen 
tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v 
skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep. Rok 
prijave: 01.09.2015. Razpisovalec: EK. Več…  

• Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep Mreže mest 2015. Evropska 
komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega 
sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Rok prijave: 01.09.2015. Razpisovalec: EK. Več…  

• 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...  

• 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… 

• 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. 

• 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...  

• »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…  

 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

• Monografija: Spodbujanje ruralnega turizma. Monografija je nastala v sklopu mednarodnega projekta Spodbujanje 
podjetništva na podeželju v turizmu Hint-Lab, katerega namen je bil identificirati, spoznati in razumeti ponudnike turističnih 
storitev na podeželju Slovenije in Hrvaške in jim pomagati pri premagovanju ovir in pridobivanju podjetniških in drugih 
kompetenc, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju ruralnega turizma. Dostopna je TUKAJ. 

• Priročnik "Od prostovoljca do aktivnega državljana". Namen kurikuluma je prostovoljske organizacije voditi skozi proces 
podpore prostovoljcev pri kritični refleksiji v času njihovega prostovoljskega cikla. Podpora prostovoljcem, da se vključijo v ta 
proces, je ključna za prevzem vloge aktivnih državljanov in glasnikov družbenih sprememb struktur, ki izzivajo globalne 
nepravičnosti v svetu. Kurikulum je nastal v koordinaciji irske organizacije Comhlamh ter s finančno podporo DEEEP-a in 
Evropske komisije. Priročnik je dostopen TUKAJ. 

• Začasna raba nepremičnin v javni lasti. Mreža za prostor je pripravila analizo normativnega okvira in morebitnih ovir, ki 
otežujejo začasno rabo z namenom, da bi v praksi spodbudili oživljanje nerabljenih prostorov v javni lasti s pomočjo začasne 
rabe. Dokument je dostopen TUKAJ. 

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...  
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Raziskave, razvoj in inovacije 

INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV 

Agrobiznis - najboljši podjetniki v kmetijstvu se predstavijo! Tretje mesto letos je osvojila Kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki že 
peto leto prodaja ekološko goveje meso pod znamko Ekodar. Na drugo mesto je Agrobiznisova žirija umestila Pekarno Težak iz Zreč, ki 
je najbolj očarala z izvirno idejo o kruhu iz ječmenovega slada, ki nastaja pri varjenju piva; Prvo nagrado pa je prejelo Čebelarstvo 
Voglar, ki blesti predvsem po zaslugi svojih ekoloških marmelad in medu. Podelili so tudi posebno priznanje »najbolj inovativno 
podjetje v kmetijstvu« po izboru uredništva Financ, ki ga je prejelo Posestvo Trnulja, To je podjetje na ljubljanskem barju, ki sta ga 
Urša Kunz in Miha Pupis iz s trnjem prerasle podrtije počasi spremenila v cvetočo oazo ekološkega turizma. 

Ekipa Agrobiznisa tudi sporoča, da gre vsem trem lanskim zmagovalcem imenitno. Sodelovanje s Tušem (ki je bil lani edini sponzor) so 
še poglobili, s tem da domačija Grčin iz Podvina pri Polzeli razvija nove sokove, Kmečka sirarna Gorički raj je našla posvojitelje za 
koze, ki jih je dobila od partnerskega podjetja Bennytrade, Mlinarstvo Rangus pa je razvilo novo linijo brezglutenskih žit slovenskega 
porekla.Več… 

Namen portala Agrobiznis je spodbujanje podjetništva in inovativnosti na področju prehranske samooskrbe. S svojimi zanimivimi in 
podrobnimi predstavitvami bralce seznanja s pozitivnimi zgodbami s področja slovenskega kmetijstva, čebelarstva, živinoreje in 
vinarstva. Letos so organizirali drugo konferenco Agrobiznis in na njej podelili zgoraj navedene nagrade. Zanimivo oziroma pohvalno pa 
je tudi to, da se celoten projekt financira iz zasebnih virov. 

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

Podjetništvo na podeželju 

• Odlični rezultati projekta »Dvig prepoznavnosti in tržne uspešnosti integrirano pridelane zelenjave in sadja«. Kmetijska 
zadruga Agraria Koper z junijem 2015 zaključuje že tretji uspešno izveden projekt z namenom dviga poznavanja sheme 
kakovosti in prednosti integrirane pridelave. Uspešnost izvajanja promocije se kaže tudi v prodajnih rezultatih, saj se je 
prodaja integrirano pridelane zelenjave in sadja v obdobju izvajanja projekta dvignila za 63 %. 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: 

• ENRD revija. 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 Faks: +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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