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Aktualno 
• Festival slovenskih LAS – letos obarvan s kulturno dediščino. Osrednja nit letošnjega dvodnevnega strokovno-promocijskega 

dogodka bo kulturna dediščina. Namen petkovega strokovnega posveta je spodbujati »žive projekte kulturne dediščine« in 
poskusiti najti rešitve za ovire s katerimi se spoprijemajo upravljavci le-teh. V okviru prvega dne si bomo ogledali tudi primere 
dobrih praks in organizirali mednarodno borzo projektov sodelovanja. Drugi dan festivala se bo odvijal v centru Ljubljane - na 
Stritarjevi cesti in na Tromostovju. LASe pozivamo, da se skupaj z lokalnimi ponudniki predstavijo z uspešnimi in tržno 
zanimivimi projekti na temo kulturne dediščine. Različne lokacije, 2. – 3. 10. 2015. Organizator: DRSP v sodelovanju z LAS 
»Sožitje med mestom in podeželjem« in LAS Barje (prvi dan) in Mesto občino Ljubljana (drugi dan). Poziv za udeležbo in prijavni 
obrazec bo objavljen v avgustu. 

• 3. Slovenski podeželski parlament - »Podeželski parlament prispeva k udejanjanju participativne demokracije.«. Na pobudo 
Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirajo partnerji Mreže za podeželje ob finančni podpori Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Slovenski podeželski parlament, ki bo letos zasedal v Podčetrtku. 300 predstavnikov iz različnih delov 
slovenskega podeželja se bo zbralo 7. in 8. oktobra z namenom, da razpravlja o aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Delo bo 
potekalo v desetih vsebinskih sklopih, o katerih bodo razpravljali udeleženci v prisotnosti vidnih predstavnikov strokovne in 
politične javnosti. Tretji podeželski parlament bo zaokrožil sprejem posebne deklaracije. Prijave za udeležbo bodo organizatorji 
zbirali od 15. avgusta do 15. septembra. 

• Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020. Upravičenci, ki 
izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, 
kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike 
Slovenije, so obvezani informiranja in obveščanja javnosti oz. označevanja aktivnosti z navajanjem vira sofinanciranja. Več...  

• Izobraževanje na področju projektnega managementa. V sodelovanju z Slovenskem združenjem za projektni management se 
dogovarjamo o sklopu izobraževanj, v okviru katerih bi pridobili znanje o podeželskem projektnem managementu in sodobnih 
izzivih projektnega menedžmenta. Vsebine, ki bi jih obravnavali so naslednje: Projektni informacijski sistem, Projektna pisarna, 
Portfelj projektov, Kontekstualne kompetence, Učinkovitost in uspešnost projektnega dela, Projektna odličnost, Projektno 
okolje, Animacija in motivacija ter Sistem ocenjevanja projektov. Določene vsebine bi lahko izpeljali v okviru posvetov LAS, 
nekatere vsebine kot delavnice, lahko pa bi se dogovorili tudi za usposabljanje za naslov Certificiranega projektnega managerja 
(certifikat IPMA). Vse to je seveda odvisno od interesa upravljavcev LAS in njihovih zaposlenih, zato vas prosimo, da nam do 
konca avgusta 2015 (31.8.2015) na mail ales.zidar@drustvo-podezelje.si posredujete vaš interes po tovrstnem izobraževanju. Na 
osnovi dobljenega interesa bomo lahko hitro izbrali ustrezno obliko izobraževanja in pridobitve certifikata projektnega 
managerja. 

• Kako z evropskimi kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko podeželje? Na MKGP menijo, da bi lahko s predstavitvijo primerov 
projektov in praks, ki jih predlagate vi, prejemniki sredstev PRP (prejšnjega in aktualnega), najbolje prikazali rezultate in učinke 
sredstev EKSRP ter tako tudi motivirali potencialne upravičence, da se vključijo v ukrepe. Podrobneje je povabilo k sodelovanju 
predstavljeno TUKAJ, uspešne projekte pa prijavite na obrazcu (TUKAJ), ki mu je potrebno priložiti še soglasje k uporabi 
podatkov (TUKAJ). Razpis ni časovno omejen, prijave pa posredujte na elektronski naslov Mreže za podeželje mreza-
podezelje.mkgp@gov.  

• Potrjen OP za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2020. Nacionalni 
program je Evropska komisija uradno potrdila konec preteklega meseca in je eden od 9 od skupno 28 programov v vseh državah 
članicah Evropske unije. Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Republika Slovenija s strani Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo prejela 24.809.114,00 €, skupaj s sredstvi proračuna Republike Slovenije pa je za izvajanje ukrepov na 
voljo 32.647.364,00 €. Več…  

• RegioStars 2015 - finalisti so znani. Evropska komisija je razglasila 17 finalistov za nagrade RegioStars 2015, ki jih po presoji 
žirije prejmejo najbolj navdihujoči in inovativni projekti, sofinancirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Žirija je 
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tokrat izbirala med 143 prijavami, tudi dvema slovenskima projektoma, glavni kriteriji pa so bili inovacije, vpliv, trajnost in 
partnerstvo. Finalisti so iz 15 držav članic. Več…  

• 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 petka 7. 8. 
2015 po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Program aktivnosti ministrstva na sejmu pa je dostopen TUKAJ. 

 

Napovednik 
 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• KOPA 2015 – tradicionalni oglarski dnevi. Uvodni dogodek letošnjih oglarskih dni - Vseslovensko srečanje oglarjev 2015 je 
potekal v Gozdu Martuljku, v tem tednu pa sledijo še številni dogodki po Sloveniji. Dogodke organizirajo Klub oglarjev Slovenije, 
Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z lokalnimi oglarji in institucijami. V prilogi je program 
prireditev (TUKAJ), podrobnejše informacije pa so dostopne na spletni strani (TUKAJ). 

• Postavitev klopotcev Haloze. Različne lokacije, 30. 7. – 15. 8. 2015. Organizator: Turistično društvo Podlehnik v sodelovanju z 
Občino Podlehnik. Več…  

• Likovna kolonija – ustvarjanje ob kopi, na Slatini … Gozd Martuljek na Gorenjskem, 8. – 10. 8. 2015. Prijave do 31. 7. 2015. 
Organizator: Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica v sodelovanju s Klubom oglarjev Slovenije. Več…  

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

• Demokratična udeležba državljanov v EU - Mednarodna konferenca v okvru projekta DOCPIE. Dogodek bo sočasno potekal na 
treh lokacijah, njegov namen pa je spodbujanje udeležbe civilne družbe v Evropski Uniji. Različne lokacije, 24. 9. 2015. 
Organizator: Društvo LAZ. Več…  

• LUPA 2015 – 14. tradicionalni bazar nevladnih organizacij. Program in seznam udeležencev seveda še nista znana, ker sta 
odvisna od vas, zato se hitro prijavite. Ljubljana, Prešernov trg, 24. 9 2015. Organizator: CNVOS. Več…  

• Tradicionalna Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici 2015. Na tradicionalno sejemsko prireditev letos prihajajo v goste kot 
partnerji sejma člani LAS VINODOL iz Hrvaške (Novi Vinodolski), kar je potrditev regijskega pomena sejma, poleg tega pa bo na 
ta način izvedena še dodatna promocija sejma v Kvarnerju in Istri. Organizatorji zaradi velikega interesa vabijo k čimprejšnji 
prijavi (e-pošta info@razvoj-podezelja.si ali po navadni pošti). OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici, 26. – 27. 9. 2015. 
Organizatorja: Občina Ilirska Bistrica in DRSPN. Več…  

• Konferenca: Soočanje z demografskimi izzivi v Sloveniji in Evropi. Geografi z različnih ustanov poskušamo spodbuditi ne le 
znanstveno iskanje odgovorov na demografska vprašanja, ampak tudi iskanje poti za spremembe v praksi. Ljubljana, 5. 10. 2015. 
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. 11. 2015. Organizator: Geografski 
inštitut Antona Melika, ZRC SAZU. Več…  

• 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(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. Cilj Evropskega podeželskega parlamenta je krepitev glasa podeželskih skupnosti v Evropi ter 
krepitev vloge območij pri usmerjanju lastnega razvoja in sodelovanje med podeželskimi skupnostmi. Udeležilo se ga bo več kot 
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300 delegatov iz več kot 40 evropskih držav. Shaerding (Austria), 4. – 6. 11. 2015. Organizatorji: PREPARE, ERCA and ELARD. 
Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

Aktualno LAS 
• LAS med Snežnikom in Nanosom – dopolnitev poziva za članstvo. LAS med Snežnikom in Nanosom na območju občin Ilirska 

Bistrica, Pivka in Postojna, objavlja dopolnitev poziva novim in obstoječim članom. Vsi, ki želite postati ustanovni člani, morete 
izpolniti pismo o nameri (dostopno TUKAJ) in ga najkasneje do 20. 8. 2015 poslati na naslov: DRPSN, Bazoviška 14, 6250 Ilirska 
Bistrica. Več…  

• LAS med Snežnikom in Nanosom – ustanovitvena skupščina. Ustanovitvena skupščina in podpis Pogodbe o ustanovitvi 
partnerstva za LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom bo potekala v četrtek, 27.8.2015 ob 18,00 uri v prostorih 
SGLŠ na Tržaški 36 v Postojni. Več…  

• LAS Goričko - Povabilo za vstop v članstvo. LAS Goričko, ki se v tem programskem obdobju širi tudi na območje Mestne občine 
Murska Sobota, objavlja poziv novim članom. Pristopne izjave pošljete na naslov: LAS Goričko, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske 
Toplice. Več…  

• LAS Pri dobrih ljudeh - povabilo za vstop v članstvo. LAS Pri dobrih ljudeh, ki deluje na območju občin Beltinci, Črenšovci, 
Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana, poziva nove in obstoječe člane k članstvo za obdobje 2014-
2020. Pristopne izjave pošljete do 10. 8. 2015 na naslov: LAS Pri dobrih ljudeh, Ravenska cesta 30, 9231 Beltinci. Več…  

• LAS Haloze - Javni poziv za vstop v partnerstvo. Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Haloze in 
podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Haloze za obdobje 2014-2020 partnerji obstoječe LAS objavljajo poziv novim in 
obstoječim članom. Pristopne izjave pošljete na naslov: PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Več…  

• Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline - poziv za vstop v partnerstvo. LAS SDD, ki območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec, objavlja poziv novim in obstoječim članom. Pristopne izjave pošljete na naslov: 
Razvojna agencija Savinja, LAS SSD, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec ali na e-naslov las.ssd@ra-savinja.si. Več…  

• 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.   

  

 

:: Na začetek 

 

Razpisi, natečaji in pozivi 

RAZPISI: 
• JR za izbor izvajalcev programa »zdrav življenjski slog«. Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k 

oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Rok prijave: 07.08.2015. Razpisuje: Zavod za šport Republike Slovenije Planica. 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…  

• 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 
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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 - Priznanja naša Slovenija 2015. Ohranjanje in uveljavljanje vsakršne dediščine se začne in konča pri lastniku, ki ga je 

treba osvestiti, spodbujati in mu vsestransko učinkovito pomagati. Za zgledne dosežke, za posnemanja vredna prizadevanja ter 
širše koristno poslanstvo je posameznike in ostale akterje potrebno (vsaj) opaziti in jih tudi simbolično nagraditi. Rok prijave: 
16. 10. 2015. Informacije: pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si; 070 554 232070 554 232; 04 533 61 2004 533 61 20. 
Več...  

• Svetovani dan čebel – podpora pobudi. Čebelarska zveza Slovenije je podala pobudo, ki jo je podprla tudi Slovenska Vlada, da 
Združeni narodi 20. maj razglasijo za SVETOVNI DAN ČEBEL. Namen je, da javnost še bolj informiramo o ključnem pomenu čebel 
za naš obstoj. Več o pobudi in svojo podporo lahko izrazite TUKAJ. 

• Botrstvo drevesom v Levstikovem sadovnjaku. Namen projekta je ohranjanje slovenskih sort sadja in si ga bo vsako leto 
ogledalo prek 20.000 ljudi, ki se vsako leto odpravljajo na območje med Litijo in Čatežem pri Trebnjem, največ seveda 
novembra na množičnem popotovanju. Ob 34 kilometrih skupne poti bi radi zasadili na desetine dreves. 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…  

 

Strateški dokumenti, posveti in analize 
• Trajnostne skupnostne prakse – katalog dobrih praks 2015. Upanje za premike v smeri trajnostnega razvoja je vedno bolj 

usmerjeno v družbeno podrast – (nevladne) organizacije, napredna podjetja, lokalne skupnosti in civilne pobude. Te se v čedalje 
večjem številu odzivajo na trenutne potrebe in želje skupnosti ter prispevajo k mnogoterim koristim za lokalno skupnost in širšo 
družbo. Izdajatelj: Umanotera. Več…  

• Digitalne tehnologije v službi človeka. Digitalna agenda za Evropo je ena glavnih strateških pobud v okviru strategije Evropa 
2020. Zajema vzpostavitev dostopa do hitrega interneta, kot tudi digitalno pismenost, vzpostavitev digitalnih vsebin za 
državljane, e-javna uprava ipd. Priporočamo vam ogled 5 video oddaj, ki osvetljujejo vidike, področja in izzive kakovostnega 
življenja v digitalni družbi, saj so e-vsebine pomemben del večine projektov. Pripravila: Mreža NVO za vključujočo informacijsko 
družbo v PiNA produkciji. Več…  

• Natura 2000 - Ljudje z naravo, narava za ljudi. Brošura prinaša osnovne informacije o omrežju varovanih območij Natura 2000, 
predstavi nekatere ključne vrste in habitatne. Več…  

• 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. 

 Iz »EU knjižnice«: 
• Neformalno učenje/izobraževanje in mladi. Na enem mestu so zbrana interaktivna spletna orodja in dobre prakse za boljše 

prepoznavanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja/učenja na Evropski ravni in nacionalnih ravneh (TUKAJ), 
objavljen pa je tudi pregled raziskav in študij na temo, kako lahko učna mobilnost mladih poveča njihovo zaposljivost. V njem 
najdete študije o kompetencah, ki jih mladi pridobijo s sodelovanjem v mobilnostnih programih, statistične analize mobilnosti 
mladih, seznam baz, kjer lahko mladi iščejo priložnosti ter kratek opis evropskih mobilnostnih programov (TUKAJ). 
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...  

 

Raziskave, razvoj in inovacije 

INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV 

Tokrat prvi dve inovativni zgodbi povzemamo po Mladem podjetniku. Kot pravijo v svojem članku, je večina Slovencev okužena z virusi 
»Kaj bodo pa ljudje rekli ...«, »Ah brezveze, to se ne izplača.«, »Ah, to je pa predaleč ...« ipd. Ker so poletne počitnice ravno pravi 
čas za »skočit iz škatle«, vam v razmislek ponujamo naslednje zgodbe: 
 
V babičini kleti nastaja slovenski startup prehrambne prihodnosti. Domen Krč, študent Veterinarske fakultete in idejni oče startupa 
Buzzmade razvija produkte in raziskuje področje insektov, primernih za humano konzumacijo. Ekipo sestavljat še Krištof Horvat in Matjaž 
Vidmar, z svojo poslovno idejo pa so slavili na lanskem startup vikendu na Biotehniški fakulteti. Mlada panoga se je razvila pred približno 
sedmimi leti in trenutno v ZDA predstavlja nekakšen "mainstream", pa tudi Evropa ne zaostaja. Insekti so potencialen vir beljakovin za 
prihodnost. V primerjavi z govejim mesom je potreben prostor za gojenje majhen, potrebujejo 15-krat manj pitne vode, bolezni se ne 
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prenašajo, izpust CO2 in metana pa je ničen. Okus je podoben okusu oreščkov, izdelek pa vsebuje 50 odstotkov beljakovin razreda 
premium ter omega 6 in omega 3 maščobe, zato se za take izdelke zanima športna industrija. Evropa bo predvidoma v naslednjih mesecih 
uredila zakonodajo na tem področju, mlada ekipa pa čaka rezultate raziskave in certificiranje; računajo, da do bodo v začetku 2016 
stopili na trg. Več… 
 
Popolno leseno slovensko kolo - »Lesenjača«. »Lesenjača« je kolo v 90 odstotkih narejeno iz križno lepljenega orehovega furnirja 
(kovinska sta le gonilnika in ležaj). V 2. letniku srednje lesarske šole si ga je za projekt zamislil zagrizen mladi kolesar Mike Kovač, pri 
celotnem projektu pa sta mu v veliko podporo tudi starša. 13 kilogramsko kolo je poželo začudenja na promocijski vožnji na Maratonu 
Franja in Tour de France (2013), zanimanje pa je vzbudilo tako pri oblikovalcih, kot pri kolesarjih. Mike, ki v teh dneh opravlja sprejemne 
izpite na Fakulteti za dizaj, na Kickstarterju (drugič – upamo, da tokrat uspešno) zbira 10.000 EUR za nakup stroja, ki bi poenostavil delo. 
Prve »Lesenjače« bodo ljubitelji, ki cenijo rokodelstvo, lahko dobili že oktobra. Več… 
 
Projekt »Lokalno meso - tradicija in kakovost«. Projekt »lokalno meso« z inovativnimi pristopi usmerja potrošnike k zavedanju, da je 
lokalno meso hitro dostopno, kakovostno in varno živilo; hkrati pa je namen projekta širitev zavedanja, da morajo biti nakupne odločitve 
posameznika tudi družbeno odgovorne odločitve. Mobilna aplikacija - lokalnomeso.digigral potrošnikom preko pametnih telefonov 
omogoča enostaven dostop do ključnih informacij o prednostih in kakovosti slovenskega mesa, aktivnosti pa lahko uporabniki spremljajo 
in komentirajo tudi na omrežjih Twitter in Facebook. Cilj projekta, ki ga sofinancira MKGP, je povečati potrošnjo slovenske hrane. 

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 

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 ..  

 

  
 

 

:: 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  

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

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

Odjava z e-novic. 
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