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Arhiv novic 

   
 Spoštovani. Pri oblikovanju e-časopisa so se pojavile tehnične težave. Napako odpravljamo, vam pa se opravičujemo za nekoliko manj 
stilsko postavitev. 
 
  

 

  

:: DOGODKI 

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI 

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH 

:: RAZVOJ PODEŽELJA 

 

 

Aktualno 

• Delavnica: Merila za izbor projektov SLR. Delavnica je namenjena obravnavi pravil za določitev meril, ki jih moramo 
upoštevati za izbor operacij SLR (projektov). Na delavnici bodo predstavljena merila LAS med Snežnikom in Nanosom 
(pripravljavec RRA Zeleni kras, Pivka, Dragica Bratanič), v razpravi pa se bomo posvetili tudi pravilom, ki jih moramo 
zasledovati pri določitvi meril – da bodo usklajena z zahtevami Koordinacijskega odbora CLLD in AKTRP. Delavnica je 
kombinirana z sestankom, ki ga pripravlja MGRT in bo potekala v istih prostorih s pričetkom ob 10,00 uri. Ljubljana, 
21.10.2015 ob 11:30. Organizator: Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Vabilo je dostopno TUKAJ. 

• 3. slovenski podeželski parlament zaključen s skupno deklaracijo o prihodnosti razvoja podeželja. Pobudnik 
podeželskih parlamentov Društvo za razvoj slovenskega podeželja se iskreno zahvaljuje vsem partnerjem za tvorno sodelovanje 
ob odlično pripravljenem in izvedenem 3. Slovenskem podeželskem parlamentu. Vsak po svojih močeh poskušajmo udejanjati 
usmeritve iz razprav in potrjeno Deklaracijo 3. Slovenskega podeželskega parlamenta. Deklaracijo lahko osmislimo tako, da jo 
približamo prebivalcem podeželja in z njo seznanimo širši krog predstavnikov zakonodajne in izvršne oblasti. Več… 

• Festival slovenskih LAS 2015 – se je umestil med pomembnejše strokovno-promocijske dogodke na področju 
podeželja. Lanskoletnemu festivalu v zeleni prestolnici smo dodali strokovni posvet in v goste povabili kolege iz sosednje 
Hrvaške ter vse skupaj povezali z naravnimi in kulturnimi vrednotami, ki sta naša dediščina in naša priložnost. Pomen dogodka v 
strokovnem in promocijskem smislu potrjujete institucije, ki ste se odzvale povabilu k sodelovanju, predvsem pa to potrjujete vi 
udeleženci; posveta se je udeležilo skoraj 80 predstavnikov LAS, inštitucij, občin, društev,… v soboto pa je približno 1.000 
obiskovalcev na 22 stojnicah spoznavalo kulturni utrip, skrite bisere narave ter pokušalo izdelke pridnih rok različnih mojstrov. Na 
naši spletni strani smo objavili vse predstavitve s posveta in v fotografijah strnili utrinke. Več…  

• 2. evropski podeželski parlament – vabilo k udeležbi. 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. 150 mest je rezerviranih za 
posameznike iz držav EU. Udeleženci krijejo samo potne stroške in namestitev. Rok prijave: 19. 10. 2015, prijave pa 
sprejemajo preko spletne strani. Shaerding (Austria), 4. – 6. 11. 2015. Organizatorji: PREPARE, ERCA and ELARD. Več…  

• Projekti v varovanih območjih – vaše izkušnje in primeri dobrih praks. Društvo za razvoj slovenskega podeželja, v 
sodelovanju s strokovnimi institucijami in širšo javnostjo, pripravlja priročnik »Praktični vodnik za ljudi, ki živijo in delajo v 
varovanih območjih s predstavitvijo dobrih praks« (delovni naslov). Cilj projekta je pripraviti vodnik, ki bo v oporo nosilcem 
projektov, kot tudi podpornim institucijam (npr. LAS in RA) ter ne nazadnje zaposlenim v institucijah lokalne samouprave. 
Verjamemo, da imate tudi vi veliko izkušenj s projekti v varovanih območjih, zato upamo, da boste s svojimi stališči in 
predlogi sodelovali pri ustvarjanju vsebine priročnika. Vprašalnik (DOC; PDF). 

• Enoten vzorec partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS in pogodbe o upravljanju LAS z vodilnim partnerjem je 
pripravljen. 30 slovenskih LAS se je združilo in pripravilo vzorca obeh ključnih dokumentov za delovanje LAS v tem 
programskem obdobju. 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 
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mnenje MKGP in ARSKTRP.  

  
 

Napovednik 

 
 
DOGODKI V SLOVENIJI: 

• Kolesarstvo na ljubljanskem barju, priložnosti in izzivi za razvoj trajnostne mobilnost, rekreacije in kolesarske 
turistične destinacije. Cilji posveta so boljše poznavanje potencialov in razvojnih izzivov kolesarstva na Ljubljanskem barju in 
poznavanje osnovnih načel in pravil razvoja kolesarskih turističnih produktov in destinacij, predstavitve dobrih praks ter 
izboljšanje sodelovanja in vzpostavitvi partnerstva oz. oblikovanje platforme za razvoj kolesarstva na Ljubljanskem barju. 
Vrhnika, 22. 10. 2015. Organizator:  Zavod Ivan Cankar v sodelovanju z barjanskimi občinami in partnerji. 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 bodo, kako deluje 
socialna ekonomija na podeželju. Del konference bo namenjen zadružništvu, ki ostaja ena temeljnih oblik socialnega 
podjetništva. Glede na aktualne dogodke v Evropi se bodo posvetili tudi socialni ekonomiji v povezavi z migracijami. Ljubljana, 
22. - 23. 10. 2015. Organizator: ŠENT, slovensko združenje za duševno zdravje s partnerji. Več…  

• Konferenca o krožnem gospodarstvu - priložnosti in izzvi. Odgovorila bo na dve ključni vprašanji za Slovenijo: bomo 
zgodbe krožnega gospodarstva soustvarjali ali zgolj opazovali; in če se odločimo za takšen prehod, kako ga bomo izvedli in kaj 
za to potrebujemo? Brdo pri Kranju, 3. 11. 2015. Oganizator: Ekologi brez meja in Ministrstvo za okolje in prostor. 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: 

• 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…  

  
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualno LAS 

• Državne pomoči – pojasnila MF. Društvo za razvoj slovenksega podeželja je na MKGP naslovilo odprta vprašanja v zvezi z 
državnimi pomočmi v povezavi z izvajanjem Uredbe CLLD. Odgovori so v priloženem zapisniku sestanka med MKGP in MF, prav 
tako pa iz zapisnika izhaja zaveza, da MKGP pripravi pravilnik za priglašanje državnih pomoči. Zapisnik sestanka je dostopen 
TUKAJ.  

• Pravno nasledstvo LAS ustanovljenih za programsko obdobje 2007-2013. MKGP je pripravilo obvestilo glede možnosti 
nalsedstva obveznosti LAS, ki so bile ustanovljene za programsko obdobje 2007-2013. Pripravil ga je Koordinacijski odbor CLLD 
s pomočjo pravne službe MKGP v njem pa zapišejo, da pravno nasledstvo ni možno, saj so takrat ustanovljene LAS prevzele 
tudi obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev. Po potrditvi SLR pa se to lahko uredi z vlogo na AKTRP. V celoti je obvestilo 
zapisano v priloženem dokumentu (TUKAJ).  

• 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.   
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http://ebm.si/p/circonf/
http://www.sent.si/index.php?m_id=novice&n_id=450&t=Mednarodna_konferenca_6._Dnevi_socialne_ekonomije%3A_INOVATIVNE_RE%C5%A0ITVE_Z_DRU%C5%BDBENIM_U%C4%8CINKOM_
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http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:aktualni&catid=87:projekti-lokalnih-akcijskih-skupin
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Zapisnik%20sestanka%20MKGP%20z%20MF_drzavne_pomoci_15%209%2015%20(2).pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Dopis_MKGP_pravno%20nasledstvo%20LAS.pdf
https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=260&sid=496a899d1d15bc62bce52aa84b997e44


• 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..  

• LAS Haloze - zbiranje projektnih predlogov, delavnice in volitve. LAS Haloze je objavil Javno povabilo k oddaji projektnih 
predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 (obrazec dostopen TUKAJ), do konca meseca pa 
bodo po območju potekale delavnice (URNIK). Volilna volilno skupščino LAS Haloze bo v četrtek, 15.10.2015. Več…  

• LAS  Suhe  krajine,  Temenice  in  Krke (LAS  STIK).  LAS STIK je pogodbeno partnerstvo na območju občin Dolenjske 
Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk vabi vse zainteresirane k članstvu in sodelovanju pri pripravi Strategije lokalnega 
razvoja, ki bo potekala v obliki delavnic. Več…  

• 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. 

  

 

:: Na začetek 

 

 
 

:: Na začetek 

 

Projektni predlogi in partnerstva 

Predlogi projektov sodelovanja LAS 

• Platforma za trajnostni turizem. Projekt bo razvil platformo, ki bo zagotavljala partnerskim LAS prostor, kjer bodo 
identificirane njihove potrebe po izobraževanjih in usposabljanjih, zakonodajni in administrativni pomoči, informacijski 
podpori, skupni promociji, razvoju skupnih standardov ipd. Hkrati bo to prostor izmenjave dobrih praks in izkušenj ter iskanje 
rešitev za izzive, ki se znajo pojaviti. Platforma predstavlja mrežo partnerjev, izvajalcev ter drugih deležnikov ter njihovo 
medsebojno komunikacijo v obliki srečanj, dopisovanj, spletnih objav ipd. Predstavitev projekta (TUKAJ) in predlog za 
umestitev v SLR (TUKAJ). Pobudnik: Skupnost občin Slovenije. Več informacij: Saša Kek (sasa.kek@skupnostobcin.si; 041 748 
736). 

• Platforma Seviqc je model kulturno turističnega koncepta za oživljanje lokalnega okolja v povezavi s festivalom Seviqc 
Brežice, še posebej na področju kulturne dediščine (gradovi, dvorci, samostani) ter v povezavi z lokalnim okoljem in njegovo 
ponudbo. S svojim znanjem, izkušnjami in ugledom deluje Seviqc Brežice kot transformator med evropskim in lokalnim 
(nacionalnim) zaledjem. Pobudnik: Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje. Predlog za umestitev 
v SLR (TUKAJ). Več informacij: Klemen Ramovš (01 242 08 12, 051 30 30 40; info@k-ramovs.si). 

• Pitna voda na pipi: vplivi, viri, vsebnosti, kakovost, zdravje. Praktičen, inovativen in tehnološko modern dostop, obdelava 
in prikaz podatkov in informacij o naravnih resursih (voda, zrak, zemlja, hrana / hidro-, atmo-, geo-, biosfera) omogoča védenje 
o vplivih in vsebnostih ter učinek na kakovost bivanja (zdravje, kvaliteto življenja, okolja in narave). To je osnova za zavedanje, 
vključenost, povezanost in skrb skupnosti za ravnanja in dejanja za izboljšave, razvoj in napredek. Projekt kot pristop je 
inovativen s podeljenim patentom v Sloveniji in ZDA. Realiziran bo kot integracija obstoječih IKT infrastruktur in naprav kot 
internetne, mobilne lokacijske storitve o naravnih virih. Predstavitev projekta (TUKAJ) in predlog za umestitev v SLR (TUKAJ). 
Pobudnik: Tomaž Štebe, Mengeš. Več informacij: Tomaž Štebe (051 372 782;  tomaz.stebe@gmail.com).  

V tej rubriki smo vzpostavili borzo projektnih idej za projekte sodelovanja. Prejete projektne predloge bomo v kratkem objavili tudi 
na spletni strani društva. 
  

 

:: Na začetek 

 

Razpisi, natečaji in pozivi 

RAZPISI: 
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• Interreg SLO-CR je potrjen. EK je sprejela nov program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Namenila mu bo 
55,6 milijona EUR, od tega bo 46,1 milijona EUR prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Program je namenjen predvsem 
čezmejnim pobudam za prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj naravnih nesreč in zaščito biotske 
raznovrstnosti. Predvidene so manjše infrastrukturne naložbe v čiščenje rečnih bregov na čezmejnih območjih. Več…  

• Interreg SLO-HU potrjen. EK je potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020. 
Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na 
turizem kot ključni sektor regij (ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih dejavnosti zlasti 
na podeželju, povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi). Območje 
izvajanja so štiri statistične regije: na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter na madžarski strani: Zala in Vas. Več…  

• Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: prvi razpis za modularne projekte. Področje: podpora inovativnosti, 
nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje. Rok prijave: 2. 
11. 2015. Razpisovalec: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020. Več…  

• Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: prvi razpis. Področja: podpora inovativnosti, naravni in kulturni 
viri, promet, energija, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje. Rok prijave: 3. 11. 2015. 
Razpisovalec: Organ upravljanja programa. 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: 

• Javno povabilo: Začetna podjetniška akademija z družbenim učinkom. Povabilo podjetniškim iniciativam-skupinam, nosilce 
podjetniških idej z družbenim učinkom k sodelovanju v začetni podjetniški akademiji, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije 
»Podjetno do družbenih učinkov 2015«. K sodelovanju vabljeni nosilci začetnih podjetniških iniciativ in posamezniki, ki ste še 
brez oblikovane ideje. Rok prijave: različno po lokacijah. Izvajalec: Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z lokalnimi 
partnerji in izvajalci. Več…  

• Poziv k prijavam za nagrado Turizem za jutri (Tourism for Tomorrow ) za leto 2016. World Travel & Tourism Council 
(WTTC) je objavil poziv k prijavam za leto 2016. Kategorije prijav so Community Award, Destination Award, Environment 
Award, Innovation Award in  People Award.Pravilnik za prijavo je dostopen (TUKAJ), destinacijam pa je več informacij na 
voljo na njihovi spletni strani. Več…  

• Javno posvetovanje o preostalih ovirah pri čezmejnem sodelovanju. Evropska komisija je začela vseevropsko javno 
posvetovanje o preostalih ovirah pri čezmejnem sodelovanju. Posvetovanje se osredotoča na regije ob notranjih mejah EU kot 
tudi na območja ob mejah z Norveško in Švico. Posvetovanje bo potekalo 21. 12. 2015, prvi zaključki pa bodo objavljeni v 
začetku leta 2016. 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). 

• 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…  

• 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; 070 554 232 070 554 232; 04 533 61 

20 04 533 61 20. Več...  
• Razpis za nagrado »Odličnost in inovativnost v turizmu«. Nagrade je prejelo več kot 70 znanstvenikov, vizionarjev in 

institucij katerih delo je navdih za konkurenčen in trajnosten razvoj turizma in promocija vrednot UNWTO Globalnega kodeksa 
etičnega turizma.   Rok prijave: 30. 10. 2015. Razpisovalec: Svetovna turistična organizacija Združenih narodov (UNWTO). 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 
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http://media.unwto.org/press-release/2015-07-02/12th-unwto-awards-open-applications


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 

• Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti NVO zagotavljati storitve v skupnosti. V raziskavi analizirajo osebe z 
gibalnimi, senzornimi, intelektualnimi ovirami in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki živijo v institucionalnem 
varstvu in v skupnostih in, ki bi potrebovale storitve za samostojno in neodvisno življenje v skupnosti. Hkrati pa analizirajo 
organizacije, ki izvajajo programe v skupnosti in podajajo oceno koliko storitev na področju socialnega varstva bodo v 
prihodnosti pokrile NVO ob ustreznih zakonodajnih in finančnih posledicah. Avtorji predlagajo za ukrepe za povečanje 
zmogljivosti NVO. Gradivo je nastalo v okviru Mreže za deinstitucionalizacijo. Več… 

• Etični potrošnik s podnaslovom Superpravično? Slovenci kupujemo čedalje več lokalno pridelanih izdelkov, a ti le redko 
zaidejo na police slovenskih supermarketov. Z glasilom želijo približati koncepte etičnega (ne)nakupovanja širši javnosti ter 
pokazati, da lahko naše nakupovalne potrebe zadovoljimo tudi na alternativne načine: z domačo izdelavo, z izdelki iz druge roke, 
z izdelki pravične trgovine ali pa preprosto z brisanjem za življenje nepotrebnih želja. Izdajatelj: Društvo Focus. Več… 

• 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. 

Iz »EU knjižnice« in EU institucij: 

• Eurostat: Regionalni letopis 2015: Statistični portret EU čez regionalni spekter. Evropska unija daje velik poudarek 
regionalnim politikam. Regionalni letopis je pregled regionalnih statističnih podatkov iz različnih področij in tako predstavlja 
orodje za razumevanje regionalnih razlik znotraj EU in hkrati razkriva, da podatki na ravni držav včasih ne pokažejo 
podrobnosti kompleksnih dogajanj. Izdajatelj: Eurostat. Več… 

• Poročilo o mladih v Evropi 2015. Ta generacija je najbolj izobražena, a… Poročilo razkriva, da je 8.7 milijonov mladih, starih 
med 15 in 29 let brezposelnih, 13.7 milijonov je tistih mladi, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne vključujejo v poklicno 
usposabljanje (NEETs), skoraj 27 milijonom mladih grozi revščina ali socialna izključenost. Izdajatelj: EK, GD izobraževanje in 
kultura. Več… 

• 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. 

 

Raziskave, razvoj in inovacije 

 

INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV 

Smetana inovativnosti v slovenskem turizmu 

Srce dobre turistične ponudbe sta dobra zgodba in inovativen pristop, kar spodbuja tudi Slovenska turistična organizacija z nagrado 
Sejalec. Od leta 2004 so podelili 39 nagrad za inovativne dosežke v turizmu (predstavljeni TUKAJ), v sklopu projekta Banka turističnih 
priložnosti Slovenije pa so k sodelovanju povabili nagrajence preteklih razpisov Sejalec in Snovalec - štiri turistične agencije in en turistični 
portal. Tako je nastala prva serija turističnih paketov, ki ponujajo izkušnjo inovativnega slovenskega turizma. Paketi trajajo 
od 1 do 7 dni in pokrivajo več regij. Predlagamo, da si jih privoščite za lasten inovativen oddih ali pa za zbiranje idej za razvoj vaših 
krajev. 

Vabimo vas na: 

• Adrenalinsko-doživljajski aranžma v Posočju 
• Dolenjsko doživetje: splavarjenje, zgodba o cvičku, grajsko doživetje 
• Wellness, sprehajanje, kolesarjenje, cviček, med - to je raj na Zemlji 
• Z Dolenjske v Belo krajino. 

Če za jesenske deževne dneve rabite še več navdihov pa v pokušino ponujamo še košarico »avtohtonih jabolk«: posvojite Bohinjsko 
klop, glede na podnebne spremembe še kako aktualno »področja z lastnim vremenom«, spanje pod zvezdami (virutalni planetarij) v 
Ljubljanskem hotelu, znamka z vonjem po medu. 

V tej rubriki bomo objavljali zgodbe o inovativnih idejah, zgodbe o ljudeh, ki si upajo izstopiti iz povprečja in biti drugačni. 
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http://www.slovenia.info/si/inovativna-slovenska-potepanja-po-Sloveniji/Dolenjsko-do%C5%BEivetje:-splavarjenje,-zgodba-o-cvi%C4%8Dku,-grajsko-do%C5%BEivetje.htm?inovativna_slovenska_potepanja_po_Sloveniji=5461&lng=1
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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: 

• Kmetijstvo in Inovativnost. E-novice. Izdajatelj: EIP-AGRI Več...  
• 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: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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