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Arhiv novic 

 

  

Vabimo na dva strokovna dogodka: Festival slovenskih LAS 2015 in 3. Slovenski podeželski parlament.  
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Rok prijave: 27. 9. 2015 (e-prijave TUKAJ). 
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Napovednik 

 
 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• Prleška gibanica 2015. Zelo okusen dogodek s kulinaričnim izletom po Prlekiji med stojnicami in bogatim kulturno-zabavnim 
programom. Križevcih pri Ljutomeru, 8. in 12. 9. 2015. Organizator: Kulturno in izobraževalno društvo KELIH. Več…  

• Poustvarjanje oblačilne dediščine Gorenjske. Znanje naših prednikov včasih ostane skrito in tako pozabljeno v starih 
»babičinih« skrinjah, zato so se na Škofjalooškem odločili, da jih onovno odprejo in to znanje rzaiščejo ter predstavijo širiši 
javnosti. Avtorica razstave: Andreja Stržinar. Kamnik, 10.-13. 9. 2015. Več…  

• Forma vive motorna žaga na brežini Save. Radeče, 10. 9. 2015. Organizator: Zavod za gozdove Slovenije, Študijski krožki, 
KTRC Radeče, Občina Radeče in Okrepčevalnica Oštirka. Več... 

• 14. EKOPRAZNIK v Ljubljani. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bomo na 70 stojnicah spoznavali, okušali, preizkušali in 
nabavljali vse bolj pestro ponudbo slovenskih ekoloških kmetij iz vseh regij, ekoloških trgovin, ekološke kozmetike in drugih 
izdelkov in storitev za zdravo in okolju prijazno življenje. Ljubljana, 12. 9. 2015, od 8.00 do 15.00 ure. Organizator: Inštitut 
za trajnostni razvoj. Več informacij Anamarija, Urša, Lidija in Maja (info@itr.si; 051 368 890, 0590 71 333). 

• Dnevi odprtih vrat - EU PROJEKT, MOJ PROJEKT. Kje vse evropska kohezijska politika v Sloveniji pušča svoje odtise si lahko 
ogledate na dnevih odprtih vrat projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev v obdobju 2007–2013. Različne 
lokacije, 18. - 19. 9. 2015. Organizator: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 
Prestavitev 32 sofinanciranih projektov, prijava na dogodke in druge informacije so dostopne TUKAJ. 

• Podpora prijaviteljem na program Interreg Mediteran. Pripravljajo tri oblike podpore: informativni dan (Ljubljana, 9. 9. 
2015), projektno konferenco za vse potencialne prijavitelje – iskanje inovativnih povezav in oblikovanje konkretnih projektnih 
predlogov (Ljubljana, 15. 9. 2015) in spletna konferenca - predstaviti potencialnim mednarodnim partnerjem (22. 9. 2015; 
povezava je TUKAJ). Organizator: CNVOS v sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran. 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…  

• Festival LUPA – 14. tradicionalni bazar nevladnih organizacij. Vloga nevladnih organizacij je v moderni družbi 
nepogrešljiva, saj so prav slednje pogosto zadnje zatočišče za ljudi, živali in nenazadnje tudi za okolje. Ljubljana, Prešernov 
trg, 24. 9. 2015. Organizator: CNVOS. Več…  

• Spoznajte posebnosti Srca Slovenije na vikendih odprtih vrat. Sezona nepozabnih potepov po Srcu Slovenije s posebnimi 
ugodnostmi in presenečenji še teče: Litija (25.-27. 9. 2015, PROGRAM) in Kamnik 23.-25.10. 2015, PROGRAM). Organizator: 
Razvojni center Srca Slovenije. Več…  

• Po poti kulturne in naravne dediščine Spodnje Paške doline. Svetovni dan turizma bomo obeležili tudi v Turističnem društvu 
Šmartno ob Paki s predstavitvijo turistične poti. Šmartno ob Paki, 26. 9. 2015. Organizator: TD Šmartno ob Paki. 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…  

• 6. dnevi socialne ekonomije: inovativne rešitve z družbenim učinkom. Na letošnji mednarodni konferenci, , se bodo 
posvetili družbenim inovacijam - novostim v financiranju oziroma merjenju družbenega učinka. Razpravljali bomo kako deluje 
socialna ekonomija na podeželju. Del konference bo namenjen zadružništv, ki ostaja ena temeljnih oblik socialnega 
podjetništva. Ljubljana, 22. – 23. 10. 2015. Organizator: Program in več informacij najdete TUKAJ. 

• 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…  

DOGODKI V TUJINI: 

• Festival podeželskega filma "Corto e Fieno". Filmski festival preučuje vztrajnost podeželske kulture v sodobni družbi prek 
različnih pričevanj iz podeželskega sveta, in si prizadeva spodbuditi prenovo odnosa do zemlje med novimi generacijami. 
Sekcije: sadovnjak, žetev, zimzeleno. Italija, jezero Orta, 18. – 20. 9. 2015. Organizator: Associazione Culturale Asilo Bianco. 
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. 
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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…  

• DANUBIO 2015: Sustainable Rural Development: Organic Farming And Eco-Agritourism. Na konferenci bodo predstavljene 
raziskave na področju ekološke pridelave (živinoreja in čebelarstvo, kakovost hrane, trajnostni razvoj podeželja, …) v 
območju Podonavja in Medirerana, konferenca pa bo tudi dobra priložnost za povezovanje. Srbija, Novi Sad, 19.-22. 10. 2015. 
Organizator: Univerza Novi Sad, Fakulteta za kmetijstvo in Bio Adria Alpe Panonnia, Novi Sad s partnerji. 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 300 delegatov iz več kot 40 evropskih držav. Shaerding (Austria), 4. – 6. 11. 2015. Organizatorji: PREPARE, ERCA and 
ELARD. Več…  

  
 

Aktualno 

• Skupen pristop LAS k pripravi temeljnih pogodb za novo programsko obdobje. 26 slovenskih LAS se je združilo in pripravilo 
vzorec partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS in pogodbe o upravljanju LAS z vodilnim partnerjem. Združili smo znanje in 
sredstva ter s pomočjo pravnika Mateja Verbajsa pripravili dokumente, ki bodo ustrezali Uredbi o izvajanju CLLD in 
Smernicam za pripravo SLR. Za oba dokumenta bomo v naslednjem tednu pridobili tudi mnenje MKGP in ARSKTRP. K pristopu 
k projektu pozivamo tudi preostale LAS.  

• Forum za vprašanja povezana s CLLD/Leader. ARSKTRP in MKGP sta vzpostavila forum, da bodo na ta način odgovori 
dostopni vsem. Povezava na spletni forum je TUKAJ. 

• Priporočila za prevzem zelenjave. Odbor zelenjavne verige, katerega člani so podpisniki Dogovora o sodelovanju in krepitvi 
partnerstva v zelenjavni verigi (med trgovci sta to Mercator in Tuš), se je ponovno sestal in pripravil priporočila za prevzem 
zelenjave. Ta zajemajo pisna priporočila, ki pomenijo nadgradnjo obstoječih tržnih standardov. Smernice, ki so del dogovora, 
zajemajo še področje vzpostavitve t.i. »slovenske police« v trgovinah, pravila informiranja potrošnika in dogovor o dobavi. 
Več…  

• Polfinalisti sejalca 2015 so izbrani. Strokovna komisija je za letošnje polfinaliste nagrade za inovativne dosežke v turizmu 
izbrala Garden Village Bled, Gozdni selfness, Hop-on Hop-Off Radol'ca, Luksuzna potovanja z motorji Harley Davidson, 
Posestvo Trnulja in Trnič na vsako mizo. Kdo izmed njih bo postal sejalec letošnjega leta, bo znano na Dnevih slovenskega 
turizma 12. oktobra 2015 v Novi Gorici. Dosedanje inovativne ideje pa so predstavljene TUKAJ. 

• 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...   

  

 

:: Na začetek 

 

Aktualno LAS 

• Poziv za oblikovanje LAS je potrebno posredovati tudi koordinacijskemu odboru CLLD! Opozarjamo, da mora lokalno 
partnerstvo objaviti javni poziv za oblikovanje LAS in obvestilo posredovati tudi koordinacijskemu odboru CLLD. To določata 2 
in 3. točka 11. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list 
RS, št. 42/2015) in je eden od ključnih elementov za potrditev SLR! Obvestilo lahko pošljete elektronsko na naslov: 
clld.mkgp@gov.si. 

• Informacije v zvezi z oblikovanjem in delovanjem LAS v obdobju 2014-2020. V preteklih mesecih so ministrstva pristojna 
za izvajanje CLLD izvedla različne posvete in predstavitve, a udeleženci niso dobili konkretnih odgovorov na več vprašanj. Na 
podlagi tega je UO DRSP je na 7. seji (16. 7. 2015) sprejel sklep, da njegova Komisija za CLLD pripravi vprašanja in jih pisno 
naslovi na medresorski Koordinacijski odbor CLLD. Vprašanja se nanašajo na izračun kvot iz ESRR, zagotavljanje nasledstva, 
izbor vodilnega partnerja, državne pomoči, financiranje delovanja LAS, izstavljanje računov za vodenje LAS in označevanje 
aktivnosti. DRSP je v začetku avgusta prejel nekaj konkretnih odgovorov, pri natančnih pojasnilih na ostala odprta vprašanja 
pa bomo vztrajali še naprej. Odgovor Koordinacijskega odbora za CLLD je dostopen TUKAJ. 

• Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 2014-2020 je določil 
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merila za izbor operacij. Njihov namen je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno 
usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja. 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: 

• Programa nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju. Slovenija bo v okviru tega programa podpiral projekte za spodbujanje 
inovacij in podjetništva, ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, izboljšanje povezanosti ter podpora prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015. Otvoritvena prireditev bo potekala 23. 
in 24. septembra v Budimpešti. Več...  

• Actors of Urban Change-Urban Development through Cultural Activities and Cross-Sector Collaboration in Europe. 
Organizacije civilne družbe s področja kulture, uprava in zasebni sektor tvorijo medsektorski tim za izvedbo inovativnega 
lokalnega projekta. Tekom 18 mesecev deset timov iz različnih evropskih mest prejme podporo za izvedbo njihovih skupnih 
lokalnih projektov in pridobi poklicno kvalifikacijo kot tudi priložnost za mreženje. Rok prijave: 13. 9. 2015. Razpisovalec: 
Robert Bosch Stiftung. Več…  

• Poziv za sofinanciranje in sodelovanje v programu »Actors of Urban Change«. Urbani razvoj skozi kulturne dejavnosti in 
povezovanjem med sektorji v Evropi. Rok prijave: 13. 9. 2015. Razpisovalec: Robert Bosch Stiftung. 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… 

• JR za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju. Cilj 
razpisa je podpora Ministrstvu za zdravje pri uresničevanju družbene skrbi za zdravje, s ciljem zmanjševanja razlik v zdravju 
med posameznimi regijami in skupinami prebivalstva RS ter prenos dobrih praks v mednarodno okolje in iz mednarodnega 
okolja. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o 
zavodih in ima sedež v Republiki Sloveniji. Rok prijave: 18.09.2015. Razpisovalec: Ministrstvo za zdravje. Več…  

• JR za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada 
po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, 
vendar največ 100.000,00 EUR. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR. Rok prijave: 21. 9. 2015 (2. Rok). 
Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad. Več…  

• JR za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2015. Predmet JR je 
sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnic od 26. do 30. 
oktobra 2015. Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni 
kader pri programu Odprimo športne telovadnice – jesenske počitnice. Rok prijave: 21. 09. 2015. Razpisovalec: Zavod za šport 
RS Planica. Več…  

• JR za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Predmet javnega 
razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, za leti 2015 in 2016. 
Upravičeni prijavitelji so NVO s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja ali področju narave in so v letu 2014 
imele najmanj 10.000 prihodkov. Rok prijave: 24.09.2015. Razpisovalec: MOP. Več…  

• JP za sofinanciranje projektov, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa. Sofinancirani 
bodo projekti slovenskih izvajalcev, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2015 še 
vedno potekajo. Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji 
delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru. Rok prijave: 30. 9. 2015 (2. Rok). Razpisovalec: Ministrstvo za 
kulturo. Več…  

• Erasmus+: Mobilnost posameznikov na področju mladine. Razpis v okviru ključnega ukrepa 1 omogoča pridobitev podpore 
za aktivnosti mladinskih izmenjav, za aktivnosti evropske prostovoljne službe in za aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev. 
V vsako aktivnost v projektu morata biti vključena vsaj dva partnerja iz dveh upravičenih držav, od katerih je vsaj eden iz 
programske države. Rok prijave: 1. 10. 2015. Razpisovalec: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo. 
Več…  

• Erasmus+: Strateška partnerstva na področju mladine. Zaželeni so tudi projekti, v katerih poleg akterjev iz mladinskega 
sektorja neposredno sodelujejo tudi lokalne oblasti, cilji projekta pa se osredotočajo na prenos dobrih praks v izvajanju 
mladinskih politik ali vzpostavljanje in krepitev mladinske politike na občinskih ravneh. Rok prijave: 1. 10. 2015. 
Razpisovalec: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo. Več…  

• Erasmus+: Srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladine. Predmet razpisa so dejavnosti v okviru podpore za 
reformo politik so ciljno usmerjene v doseganje ciljev strategije Evropa 2020, strateškega okvira za evropsko sodelovanje v 
izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) ter evropske strategije za mlade. Rok prijave: 1. 10. 2015. Razpisovalec: Izvajalska 
agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo. Več…  
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• 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…  

• JN: Krepitev sposobnosti NVO na področju zelenih javnih naročil. Javno naročilo zajema vzpostavitev mreže nevladnih 
organizacij za pospeševanje izmenjave informacij in krepitev sposobnosti nevladnih organizacij na področju zelenih javnih 
naročil (GPP). Z namenom izpolnitve ciljev mreže bo pripravljena brošura, vzpostavljena spletna platforma ter organizirana 
usposabljanja in letni sestanki. Rok prijave: 05.10.2015. Razpisovalec: EK, GD za okolje. Več…  

• EACEA 29/2015: Podpora za projekte evropskega sodelovanja. Izvajanje podprograma Kultura v okviru programa 
Ustvarjalna Evropa „Podpora za projekte evropskega sodelovanja“. Rok prijave: 7. 10. 2015. Razpisovalec: EK, GD za a 
izobraževanje in kulturo. Več...  

• EaSI - PROGRESS – Mobility experience for professionals. Splošni cilj razpisa je, da razišče, ali in če, pod katerimi pogoji, 
obstaja potreba po sistemu za kratkotrajno čezmejno izkušnjo delovne mobilnosti za zaposlene enega podjetja, ki bi za 
obdobje 1-6 meseca delali v drugem podjetju v tujini. Rok prijave: 16. 10. 2015. Razpisovalec: EK. Več…  

• EaSI – EURES: Targeted Mobility Scheme YOUR FIRST EURES JOB. Javni razpis, ki omogoča prosti pretok delovne sile po 
državah EU. Ciljajo predvsem na mlade. Rok prijave: 16. 10. 2015. Razpisovalec: EK, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje. Več...  

• Transnacionalni programa Mediteran – prvi razpis. Razpis vključuje projekte na treh področjih: 1. krepitev inovacijskih 
zmožnosti za pametno in trajnostno rast; 2. nizko-ogljične strategije in energijska učinikovitost; 3. varovanje in ohranjanje 
mediteranskih naravnih in kulturnih virov. CNVOS bo organiziral brezplačno projektno konferenco za oblikovanje projektnih 
idej (15. 9. 2015; program je dostopen TUKAJ). Rok prijave: 02.11.2015. Razpisovalec: EK. Več…  

• EASI – PROGRESS: Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services VP/2015/011. V 
okviru razpisa bodo sofinancirani projekti na področju spodbujanja socialnih inovacij in reform. Upravičeni prijavitelji in 
soprijavitelji so med drugim javni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, izobraževalne in raziskovalne institucije ter 
nevladne organizacije. Rok prijave: 16.11.2015. Razpisovalec: EK, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Več…  

 NATEČAJI IN POZIVI: 

• Vrednotenje prostovoljnega dela. Iz Litve smo prejeli prošnjo za pomoč pri pristopu k vrednotenju prostovoljnega dela in 
oceni ali je le-to primerno vrednotiti po urah. Posredujte vaše izkušnje. Več…  

• »Eno lokalno jabolko na dan…«. S promocijsko kampanjo želijo povečati porabo lokalno pridelanih jabolk. Na ulicah večjih 
slovenskih mest in trgovskih centrih bodo ozaveščali potrošnike, v tednu Slovenske hrane pa bodo k sodelovanju povabili 
podjetja in institucije, da zagotovijo malico za zaposlene v obliki lokalno pridelanega jabolka.Glavnina akcije z radijskim 
oglaševanjem, kontaktnimi in izobraževalnimi oddajami bo potekala med 15. sep. in 15. okt., ostali promocijski dogodki pa 
bodo potekali vse do Dneva slovenske hrane in Tradicionalnega slovenskega zajtrka, 20. novembra. Organizator: MKGP v 
sodelovanju s sadjarji in Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Več v izjavi za javnost (TUKAJ) in na Facebooku 
(TUKAJ). 

• Natečaj za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015. Z že sedmim razpisom želijo poiskati in nagraditi 
celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Za nagrado se lahko tako potegujejo: podjetja 
(mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna) ter zavodi. Rok prijave: 25. 9. 2015. Organizatorji: Inštitut za razvoj 
družbene odgovornosti, PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi in SPIRIT Slovenija, javna agencija, so v sodelovanju s 
številnimi podpornimi partnerji projekta. Več…  

• Slovenija znižuje CO2 – sodelujte pri evidentiranju dobrih praks! Začenjamo tretji krog projekta Slovenija znižuje CO2, ki 
je namenjen predstavitvam aktivnosti podjetij, občin, javnih institucij in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje. Rok prijave: 30. 9. 2015. Organizator: Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj. 
Več…  

• Spletna anketa: "NVO v informacijski družbi". Cilj analize je ugotoviti načine uporabe informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij s strani nevladnih organizacij, potrebe in izzive, s katerimi se pri tem soočajo, vsebine in problematike v javnem 
interesu, katere nagovarjajo na področju informacijske družbe, potencial za izvajanje javnih storitev ter pričakovanja v zvezi 
z delovanjem mreže nevladnih organizacij NVO-VID. Organizator: Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko 
družbo. Več…  

• Reši težavo z državo! Ministrstvo za javno upravo (MJU) je ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije zagnalo portal 
Poslovni SOS, na katerega lahko podjetja sporočajo konkretne težave z birokratskimi postopki ali absurdnimi predpisi. Več…  

• Ekskurzija: AVSTROFOMA 2015 - predstavitev gozdarskih strojev in naprav. AUSTROFOMA je tradicionalna prireditev, ki 
nudi predstavitev gozdarske tehnike, strojev, opreme in logistike, ter edina prireditev na svetu, pri kateri je poudarek na 
spravilu lesa s pomočjo gozdarske žičnice. Prijave do zasedbe mest na avtobusu. Hochficht, Zgornja Avtrija, 8. – 9. 10. 2015. 
Več informacij: Jože Prah (041 657 560041 657 560, joze.prah@amis.net), Turizem Toni (031 643 338031 643 338; 
turizem.prah@siol.net). Program je dostopen TUKAJ. 

• Fotografski natečaj – Tolmin, Alpsko mesto leta 2016. Fotografski natečaj "Ti s'pa ena tminska slika!" poteka v okviru 
obeleževanja občine Tolmin kot Alpskega mesta leta 2016. Z natečajem iščejo fotografije, ki bodo ustrezale zgoraj naštetim 
tematskim področjem: turizem, trajnostna mobilnost oz. mladi in prihodnost v Alpah. Rok oddaje: 30. 9. 2015. Organizator: 
Občina Tolmin v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom. Več…  

• 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...  

• 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…  
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• »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…  

  
 

Raziskave, razvoj in inovacije 

 

INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV 

Inovativni kotiček v tej številki posvečamo ženskam. No, v branje ponujamo zgodbi dveh žensk, ki sta pogumno stopili na svojo pot.  

• Coffee Car oz. recept, kako začeti dan z nasmehom. Kot organizatorka različnih dogodkov je Domžalčanka Kiti Korošec 
Cirman ugotovila, da so se najbolj zanimive stvari dogajale ravno ob kavi - sklepajo se posli, zgradijo se nova poznanstva, 
rojevajo se najboljše ideje, ... Ker je najokusnejša sveže mleta kava, je z vsem potrebnim opremila svoj mali avto (Piaggio 
Ape 50), ki se ob sobotah ustavi na domžalski tržnici, drugače pa povezuje ljudi na porokah, sejmih, konferencah, veselicah, 
rojstnih dnevih, …Za spomin na dobre stare čase, poskrbita retro izgled avtomobila in uniforma in pristna Italijanska kava 
(lahko tudi Eilles čaj). Njen moto je »Vse se zgodi takrat, ko se mora in vse z razlogom.«. Več…  

• Cora Agrohomeopatija za energijsko živo in zdravo hrano. Že v mladosti odkrito zanimanje za naravoslovje in kemijo ter 
srečanje z alkemisti med raziskovanjem nepojasnjenega, so ing. Majdo Ortan pripeljali do agrohomeopatije. Najprej je bila 
le-ta hobi, po težki osebni izkušnji, pa življenjsko poslanstvo. Danes, po 38 letih, izdeluje 61 inovativnih izdelkov s potrdilom 
o skladnosti proizvodov za uporabo v ekološki pridelavi (izdelki za odvračanje polžev, strun, voluharjev, naravne rešitve za 
pušpan, …) pod blagovno znamko Cora agrohomeopathie. Izdelke razvija sama, proizvodnja pa poteka v Apotheki Maria Hilf iz 
Völkermarkta pod vodstvom mag. farmacije in homeopata g.Heinza Piskernika. Več…  

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

Podjetništvo na podeželju 

• Moj spletni priročnik. Zadnjo številko brezplačnega tedenskega informativnega biltena, namenjenega mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem, si lahko ogledate tukaj.  

• Elektronske novice Evropske podjetniške mreže. Aktualni dogodki, poslovna srečanja, nacionalni in evropski razpisi, 
projektni predlogi, borza poslovnih priložnosti in borza inovacij, znanj in tehnologije. Več…  

• Mladi podjetnik. Aktualne novice, nasvete in usposabljanja iz podjetništva za mlade in mlada podjetja si lahko 
ogledate tukaj.  

  
 

E-novice in glasila 

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 ..  

 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

• Podjetniški priročnik z delovnim zvezkom za socialne podjetnike. Od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom. 
Cilj tega priročnika je, da o svoji socialnopodjetniški ideji začnete razmišljati drugače, bolj poglobljeno. V priročniku je 
opisan koncept vitkega podjetništva, ki vas vodi do tega, da najprej oblikujete vitki okvir, izdelate in testirate prototip ter 
pripravite trženjski načrt in vsem nadaljnjim korakom za poslovanje. Priročnik je dostopen TUKAJ. 

• Odločitev za ekološko kmetijstvo. Pomen prave izbire! Da bi olajšali odločitev za preusmeritev v ekološko kmetovanje, smo 
pripravili brošuro z osnovnimi podatki, zahtevami ekološkega kmetijstva in shemo postopka prijave v sistem kontrole oziroma 
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nadzora. V pomoč vam bodo razpredelnice s potrebnimi koraki in priporočili, ki jih lahko sproti označujete. Brošura vsebuje 
tudi odgovore na pogosta vprašanja, kontaktne naslove svetovalcev, kontrolnih organizacij in združenj ekoloških kmetov. 
Priročnik je dostopen TUKAJ. 

• Okolju prijazno vedenje. Avtorica Katarina Polajnar Horvat se v osrednjem delu monografije se ukvarja z vprašanjem, v 
kolikšni meri so metode socialnega vplivanja uspešne pri podpiranju človekovih okoljevarstvenih teženj, spreminjanju 
pripravljenosti za okolju prijazno vedenje in spremembi vedenja samega. Monografijo je izdal Geografski inštitut Antona 
Melika ZRC SAZU iz Ljubljane, elektronska verzija je dostopna TUKAJ. 

Iz »EU knjižnice« in EU institucij: 

• Delo EMRP tematske skupine »izboljšanje implementacije PRP«. Na povezavi so dostopna gradiva s priporočili za 
izboljšanje implementacije programov razvoja podeželja, njegovo poenostavitev in bolj učinkovito približevanjem potrebam 
deležnikov. Hkrati je dostopen tudi pregled o podpore, ki jo na tem področju nudijo nacionalne mreža za podeželje in 
evropska mreža za razvoj podeželja. Gradiva so dostopna TUKAJ. 

  

 

:: 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: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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