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Arhiv novic 

    

Poziv ministru Židanu.  V zadnjem obdobju so se na področju kontrole zahtevkov za sofinanciranje projektov in delovanja LAS 
zaostrile zahteve ARSKTRP, kar je slovenske LAS postavilo v nezavidljivi položaj pri izplačilu že odobrenih sredstev iz NIP. Očitno 
je, da si je ARSKTRP vzel pravico neposrednega poseganja v Odločbe o potrditvi projektov LAS, kar je v nasprotju z vsemi 
pravnimi in vsebinskimi določili izvajanja programa Leader. To pa je že problem, ki bo poleg vseh ostalih sprememb v 
programskem obdobju 2014-2020 resno posegel v delovanje slovenskih LAS. Iz tega razloga je UO DRSP, kot reprezentativni 
predstavnik LAS-ov, pozval ministra Dejana Židana in generalnega direktorja ARSKTRP Benjamina Jeranka k organizaciji 
sestanka, na katerem bi razčistili odprte probleme, predvsem pa razumevanje odgovornih v državi o programu Leader. Celotno 
vsebino poziva si lahko ogledate na naslednji povezavi... 
 

  

5. seja UO DRSP. Aktualni problematiki LAS bo namenjena tudi 5 seja UO DRSP, ki bo potekala 4.3. 2015 na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije s pričetkom ob 11. uri. Hkrati bo vodstvo društva pripravilo stališča za sestanek z ministrom Dejanom 
Židanom in državno sekretarko Alenko Strniša ter direktorjem ARSKTRP Benediktom Jerankom, ki je sklican kot odziv na poziv 
društva. Sestanek bo potekal v sredo, 11.3.2015 ob 14:00 na MKGP. Vabilo na sejo UO DRSP najdete TUKAJ 

  

 

  

:: DOGODKI 

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI 

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH 

:: RAZVOJ PODEŽELJA 

 

 

Aktualno 

• Poziv LAS-om k zbiranju aktualnih tem za umestitev v program slovenskega podeželskega parlamenta. Naloga DRSP je še 
posebej v zagotavljanju širokega družbenega dialoga o prihodnosti našega podeželja, zato društvo poziva LAS-e in ostale svoje 
člane, da v okviru delavnic za pripravo SLR začnejo zbirati mnenja deležnikov o temah, ki bi jih uvrstili v program 
nacionalnega podeželskega parlamenta. DRSP skupaj z Mrežo za podeželje MKGP pripravlja 3. slovenski podeželski parlament, 
o osnutku vsebine pa vas bomo obvestili v naslednji številki LAS novic. 

• Skupščina Evropske mreže za razvoj podeželja. 26 januar 2015 je v Bruslju potekala prva skupščina Evropske mreže za 
podeželje in pomeni mejnik v vključevanju interesnih skupin v izvajanje politike razvoja podeželja v EU. Mreža bo enotna 
platforma za izmenjavo mnenj o vseh vidikih politik razvoja podeželja v obdobju 2014-2020 - od načrtovanja do evalvacije in 
od CLLD do inovacij. Več…  

• Oddaje »Na deželi« - ponovno na programu. Izobraževalno-dokumentarne oddaje predstavljajo razvojno in povezovalno 
vlogo lokalnih akcijskih skupin v lokalnih območjih in uspešne projekte sofinancirane s sredstvi LEADER v programskem 
obdobju 2007 - 2014. RTV Slovenija bo z marcem ponovno začel predvajati oddaje, ki si jih lahko ogledate ob ponedeljkih ob 
14:30 uri na 2. programu nacionalke oz. na MMC. Več…  

• ENRD je vzpostavila mrežo nacionalnih strokovnjakov katere namen je izboljšati (oboje smerni) pretok informacij med 
nacionalnimi akterji in evropsko mrežo za razvoj podeželja. Kontaktno točko ENRD v Sloveniji bo izvajala Julija Marošek 
(julija.marosek@t-1.si; (02) 82 15 636), celoten seznam kontaktnih točk pa si lahko ogledate TUKAJ. 

• Osnutek OP upravljanja z območji Natura 2000. Ministrstvo za okolje in prostor je v enomesečno javno razpravo 
posredovalo osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020. Pripombe in predloge 
lahko posredujete do 19. marca 2015. Več...  

• Javna služba kmetijskega svetovanja ohranja celovito in enovito ureditev. Osrednja tema seje Sveta za kmetijstvo in 
podeželje, z dne 29. 1. 2015, je bila ureditev izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja. Poudarjeno je bilo, da javna 
služba kmetijskega svetovanja dela dobro in da jo je treba ohraniti. Podlaga za sprejem Uredbe o izvajanju javne službe 
kmetijskega svetovanja je Zakon o kmetijstvu, ki določa, da do ustanovitve ali izbire izvajalca javnih služb, vendar najdlje 
sedem let od uveljavitve tega zakona, opravljajo naloge javnih služb dosedanji izvajalci javnih služb. Prehodno obdobje 
poteče 24. maja 2015. Soglasno je bil sprejet sklep, ki podpira koncept ureditve javne kmetijsko svetovalne službe, ki ohranja 
njeno celovito in enovito ureditev. Več…  
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• Odziv MKGP na pripombe DRSP na Uredbo. DRSP je konec januarja 2015 na MKGP in MGRT posredovala obsežne pripombe na 
Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020. Na podlagi vseh pripomb 
socialnih partnerjev je Koordinacijski odbor CLLD, ki ga sestavljajo predstavniki vključenih ministrstev, pripravil odziv na 
pripombe in dopolnil predlog Uredbe ter ga ponovno poslal v medresorsko usklajevanje. Nov predlog Uredbe pa se v 
nekaterih delih pomembno razlikuje od prejšnjega npr. izvajanje CLLD…  

• Predstavitev dopolnjenega predloga Uredbe CLLD Na podlagi dopolnjenega predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 je MKGP pripravilo predstavitev Uredbe CLLD. Več…  

  
 

Napovednik 
 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• Podeželje v mestu 2015. 4 prireditve od marca do junija. Organizator: KGZS v sodelovanju z mestnimi občinami. Več…  
• 42. letni posvet zadružnikov – Zadruge v spremenjenem poslovnem okolju. Portorož, 10. in 11. marec 2015. Organizator: 

Zadružna zveza Slovenije, z.o.o. Več…  
• Izzivi prihodnosti – samooskrba, semena, hrana, dobrine in podnebne spremembe. Ali smo pripravljeni? in Štafeta 

semen. Celje, sejem ALTERMED FLORA 2015, 13. 3. 2015. Organizator: Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci. Več...  
• Osnovno usposabljanje STIP za skrbnike portala www.Slovenia.info. Osnovno usposabljanje je namenjeno osvežitvi znanja 

obstoječim članom ter novim članom z veljavno Pogodbo o vključitvi na portal. Datum usposabljanja: 4. 3. 2015. Več…  
• Kakšen zrak dihamo – kakovost zraka v Sloveniji. Moravske toplice, 5 in 6. Marec 2015. Organizatorji: ZEG in ZRS Bistra Ptuj 

v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Več…  
• Delavnice: Povezovanje kolesarskih destinacij in ponudnikov na območju od Alp do Jadrana. Tolmin, Ajdovščina in Cerkno, 

marec 2015. Organizator: Posoški razvojni center. Več…  
• Gregorjev sejem - Domače, z znanim poreklom in načinom pridelave, je to, v kar zaupamo. Na GRABNU v Novem mestu od 

13. do 15. marca 2015. Organizator: KZ Krka. Več…  
• Predstavitev praks razvoja socialnega podjetništva in turizma na podeželju Istre, 3. 3. 2015. Organizator: Zavod Eko-

Humanitatis Več ...  
• Program animacije in razvoja podeželja Istre - Predstavitev praks razvoja socialnega podjetništva in turizma na podeželju 

Istre. Sežana, 3. 3. 2015. Organizator: Zavod Eko Humanitatas s partnerji. Več ...  
• Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji. Ljubljana, 4. in 5. 3. 2015. 

Organizator: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Več…  
• Mednarodni trajnostni forum : Zelena kohezijska politika 2014-2020. Ljubljana, 5. 3. 2015. Organizatorji: Skupina 

Zeleni/Evropska Svobodna Zveza v Evropskem parlamentu pod pokroviteljstvom dr. Igorja Šoltesa ter s podporo Skupnosti 
občin Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. Več…  

• Zlati kamen 2015. Konferenca o razvojnem preboju, Bled, 10. 3. 2015. Organizatorji: partnerji projekta Zlati kamen. Več...  
• GREEN - mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga. Gornja Radgona 26. - 29. 3 2015. 

Organizator: Pomurski sejem. Več...  
• ABC PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE - nujna pravna znanja za vsako NVO. Ljubljana, marec 2015. Več...  
• Mednarodna konferenca: Zelena kohezijska politika 2014-2020. Ljubljana, 5. marec 2015. Organizator: skupina 

Zeleni/Evropska svobodna zveza v Evropskem parlamentu, s podporo Gospodarske zbornice Slovenije in Skupnosti občin 
Slovenije. Več…  

 DOGODKI V TUJINI: 

• Prvi hrvaški podeželjski parlament. Baranja, 16. 18. 4. 2015. Organizatorji: Hrvaška mreža za razvoj podeželja s partnerji. 
Osnutek programa...  

  

 

 

:: Na začetek 

 

Aktualne objave  

• Oddaja Na lepše – kolesarjenje v vseh letnih časih. Na lepše predstavila produkt kolesarskega turizma. V oddaji, v kateri 
bodo vijugali med Bohinjskim koncem in Obalo, bo opozorila na nekatere še ne izkoriščene priložnosti, kot je na primer 
premajhno število izposojevalnic koles, na preskromne možnosti najema vodičev, na pomanjkanje hotelov, ki so specializirani 
za kolesarje in na šibko označenost kolesarskih tras na terenu. Več…  

• Analiza - športni turizem: športni dogodki, priprave športnikov. Ta številka LAS novic je nekoliko bolj športno obarvana, 
zato vas vabimo k branju analize komunikacije uporabnikov na družabnih omrežjih, ki se nanaša na šport v povezavi z 
ogledom tekem, športnih dogodkov in priprav na športne dogodke. Naročnik: SPIRIT Slovenija. Več…  

• Gorsko kolesarjenje - Urejati, ne prepovedovati. Članek na temo gorskega kolesarjenja, dela neformalna delovne skupina 
predstavnikov lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ter (gorskih) kolesarjev in ne nazadnje potrebnih zakonskih sprememb 
preberite v glasilu KGZS – Zelena dežela (stran 22). Več…  
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• EKO mobilna aplikacija – EKO podeželje. To je prva mobilna aplikacija v Sloveniji, ki na enem mestu združuje številne 
ekološke kmetije in ponuja takojšen vpogled v EKO ponudbo slovenskih ekoloških pridelovalcev. Na drugi strani je portal 
zakladnica informacij tako za EKO pridelovalce kot za potrošnike, saj ponuja aktualne vsebine v obliki člankov ter raziskav s 
področja pridelave ekoloških pridelkov in izdelkov. Več…  

• Ugotovitve raziskave o kratkih verigah so pokazale povečanje deleža lokalne hrane in živil v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec januarja 2015 objavilo evalvacijo ankete o kratkih 
verigah v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Dokument si lahko ogledate TUKAJ. Priporočila za javno naročanje in 
priloge ter dodatna pojasnila pa so objavljena na spletni strani MKGP. Več…  

• Ekologi brez meja - Poizkus zmanjšanja količine zavržene hrane v šolah in vrtcih. V prihodnjih mesecih bodo s posebnim 
programom za šolske in vrtčevske kuhinje skušali zmanjšati količine zavržene hrane v teh ustanovah. Program vsebuje ukrepe 
na vseh točkah, kjer je možen vpliv na nastajanje odpadne in zavržene hrane: ob nabavi, skladiščenju, pripravi, strežbi in 
odstranjevanju pripravljene hrane. Program bomo preizkusili z najmanj petimi šolami po Sloveniji. Več…  

  
  

 

:: Na začetek 

 

Projektni predlogi in partnerstva 

• Povabilo k partnerstvu: "Education of decision-makers and social services providers – quality in care". Predvideno je 
strateško partnerstvo (Erasmus+, prioriteta 2). Več…  

• LEADER portal - ENRD borza transnacionalnih projekov sodelovanjaj. Več…  
• Baza projektov financiranih s sredstvi ESKRP. Baza je »one-stop-shop« za informacije o izvedenih projektih razvoja 

podeželja in vsebuje opis projektne vsebine, ciljev in rezultatov, informacije o partnerjih, financiranju … ter kontaktne 
informacije. To je tudi način kako najti novo projektno idejo oziroma svojo projektno idejo nadgraditi z izkušnjami drugih. 
Več…  

• Bodite pozorni na lokalno kakovost. Med slovenskega potrošnika vse bolj prodira zavedanje, da s poseganjem po lokalni 
hrani dobimo zagotovilo, da taka hrana ni prepotovala na stotine kilometrov, da z nakupom lokalne hrane pomagajo lokalnim, 
domačim pridelovalcem in predelavi ter da s tem ohranjamo naša delovna mesta. V veliki meri se že zavedamo, da imamo kot 
potrošnik vpliv, da obrnemo trend nenehnega povečevanja uvoza hrane v našo korist, in zmanjšamo drastično številko letnega 
uvoza hrane, ki je lani znašala 1,9 MRD €. Nosilec projekta: MKGP. Več...  

• Izzivi mladim - Mladim se dogaja. Serija brezplačnih dogodkov bo v letu 2015 povezala več 100 mladih in več 10 podjetij na 
več 10 dogodkih po celi Sloveniji. Ambicioznim podjetjem in mladim bo približala sodobna znanja in izkušnje inovativnega 
reševanja izzivov. Nosilec projekta: Javna agencija SPIRIT Slovenija. Če želite sodelovati kot partner pri izvedbi delavnic v 
vašem okolju, lahko več informacij dobite na spletni strani projekta. Več…  

• OGLARJENJE v letu 2015. Kljub oglarjev Slovenije poziva organizatorje dogodkov povezanih z oglarjenjem k vpisu v skupen 
seznam. V povezanih in koordiniranih dogodkih bomo vsi skupaj lahko še bolje prikazali oglarjenje v naši državi; Lahko se 
bomo tudi obiskali in družili ob kopi. INFO: Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net. Več... 

  

 

:: Na začetek 

 

Ponudba slovenskega podeželja 

• EEN-jan-37: Italijansko zastopniško podjetje išče tuja podjetja, ki bi želela prodajati svoje kmetijske in prehranske 
izdelke (vina, žgane pijače, jedilna olja, sadni sokovi, obdelano meso, slaščice …) na italijanskem trgu. Omenjene izdelke 
lahko ponudi v supermarketih, nakupovalnih središčih, hotelskih in restavracijskih verigah, trgovini na drobno in v gostinskih 
objektih. Več...  

Rubrika je namenja objavi ponudb in povpraševanj po storitvah in izdelkih s slovenskega podeželja. Vabljeni k sodelovanju. Več 
informacij: info@drustvo-podezelje.si. 
 

Podjetništvo na podeželju 

• Prihaja val davkov. Katere so glavne spremembe? Aktualne davčne spremembe v letošnjem letu. 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.  
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Raziskave, razvoj in inovacije 

• Poročilo o izvajanju ukrepa 421 Programa razvoja podeželja v EU 27. Cilj raziskave je boljše razumevanje vsebin in obsega 
projektov med-regijskega in čezmejnega sodelovanja sofinanciranih v okviru ukrepe 421 Programa razvoja podeželja v 
programskem obdobju 2007-2013. Ključna ugotovitev raziskovalcev je, da sodelovanje pripomore k zmanjševanju razlik v 
razvitosti regij in prispeva k teritorialni koheziji. Predvsem nadnacionalno sodelovanje spodbuja prenos dobrih praks in 
pogosto tudi inovacij. Poleg tega pa skupen razvoj rešitev poveže različna območja in prispeva k zmanjšanju občutka 
izoliranosti. Več…  

• Vključevanje podnebnih sprememb v politike razvoja podeželja po letu 2013. Poročilo vsebuje analizo stanja in tehnične 
smernice organom upravljanja držav članic pri načrtovanju in vključevanje novih in inovativnih operacij povezanih s 
podnebjem za programsko obdobje 2014-2020. Analiza zajema tudi rezultate projektov LEADER in predvsem možnosti za 
njihov doprinos k zmanjševanju podnebnih sprememb (glej 4. poglavje). Poročilo najdete TUKAJ.  

• OpenAlps platforma odprtega inoviranja. Cilj projekta OpenAlps je aktivna pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) 
z območja Alpine Space. Projekt podjetjem pomaga pri implementaciji metod odprtega inoviranja. Več ...  

  

INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV 

• »…ko vino sreča čokolado…«. Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije sta oktobra lani 
organizirali že 8. izbor inovativna mlada kmetica, inovativni mladi kmet. Lanski zmagovalec je Boris Uranjek prihaja iz 
izletniške in ekološke kmetije Uranjek (več na: http://www.pribaronu.si/). Tokrat pa predstavljamo zgodbo enega od 
kandidatov – zgodbo mladega Kuneja, ki je bil prav zaradi čokoladnega vina nominiran za inovativnega kmeta leta 2014. Več…  

• Projekt »Pot zlate ptice«. Ta turistična in didaktična pot je posuta z najbolj izvirnimi lastnostmi slovenskih pokrajin, ki jim 
dajejo edinstven značaj in veliko priložnost za prihodnost. Projekt je sestavljen iz dvanajstih portalov izbranih slovenskih 
krajev inspiriran s primerom dobre prakse, projektom Vulkanija na Goričkem. Več…  

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

Strateški dokumenti, posveti in analize 

• Mednarodna analiza vključevanja javnosti v pripravo predpisov. CNVOS je pripravil Mednarodno primerjalno analiza pravnih 
okvirjev vključuje 22 držav, od katerih jih je 16 članic Evropske unije. Države so izbrali glede na njihove različne ureditve 
vključevanja javnosti in znane prakse. Normativni pregled po državah je sestavljen tako, da po korakih predstavlja minimalne 
standarde vključevanja javnosti v posamezni državi. Več…  

• Drevesa pripovedujejo. RTV Slovenija je posnela 3. sezono dokumentarne serije o značilnih drevesih naših krajev smo skozi 
pričevanja etnologov, gozdarjev, zbiralcev kulturne dediščine ter skozi spomine številnih ljudi po vsej Sloveniji, obogatene 
tudi z zgodbami in legendami njihovih pradedov, odstranjevali prah z nekaterih že pozabljenih. Prisluhnite zgodbam javorja, 
bukve… 

• Konvencija kmetijstvo in podeželje 2020: Kakovostna hrana – kakovostno kmetijstvo in življenje na podeželju. Osnutek 
načrta ARC2020 Več ...  

 

E-novice in glasila 

• TUR!ZEM - revija za menedžment in trženje v turizmu posreduje strokovne informacije s slovenskega in mednarodnega 
turističnega trga in predstavlja pomembno podporno orodje za učinkovitejši menedžment in trženje v turizmu. Izdajatelj: 
SPIRIT Slovenija, javna agencija. Več…  

• Zelena dežela, št. 126, februar 2015. Glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več…  
• S Podeželja.si, št. 36, januar 2015. Izdajatelj: Zadružna zveza Slovenije. Več ...  
• Bilten eNatura 2000, št. 164, februar 2015. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. Več ...  
• Kohezijski e-kotiček, št. 74, januar 2015. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več ...  
• Slogopis - platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, št. 17, januar 2015. Izdajatelj: Platforma SLOGA. Več ...  
• ELARD Newsletter, št. 19, september-december 2014. Izdajatelj: European LEADER Association for Rural Development. Več 

...  
• Tedenska pravna obvestila za NVO. Izdajatelj: CNVOS. Več...  

  
 

Razpisi, natečaji in pozivi 

RAZPISI: 

• Javno povabilo - Usposabljanje na delovnem mestu 2015. Oddaja ponudb do 1. julija 2015 oziroma do porabe sredstev. 
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več…  

• Spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji. Rok za prijavo: 19. 3. 2015, do 12.00 ure. Nosilec: MGRT. 
Več…  

• Program Srednja Evropa – objavljen prvi razpis. Rok za prijavo: 13. 4. 2015. Nosilec: Interreg CE. Več…  
• Program Območje Alp – prva faza (Eol). Rok: 10. 4. 2015. Nosilec: Alpine Space Programme. Več…  

http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:raziskave-razvoj-in-inovacije&catid=90:razvoj-podeelja
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assets/pdf/leader-gateway/Measure_421_State_of_play_FINAL_May_2014.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/mainstreaming-climate-change-into-rural-development-policy-post-2013-pbML0614002/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000EW1-vwTb;sid=W6eulhSLBOqu-UBnI5gwMXauFsSw5LZIJ_c=?CatalogCategoryID=vAYKABstMP0AAAEjJZEY4e5L
http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=21511&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp491
http://www.pribaronu.si/
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Portugalka_je_prinesla_svezino%E2%80%93rodilo_se_je_cokoladno_vino.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Novica_zlata_ptica.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2173:strateki-dokumenti-posveti-in-analize&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.cnvos.si/article/id/11365/cid/22
http://4d.rtvslo.si/arhiv/drevesa-pripovedujejo/174317503
http://4d.rtvslo.si/arhiv/drevesa-pripovedujejo/174320068
http://www.arc2020.eu/front/wp-content/uploads/2015/02/Draft-for-an-ARC2020-Roadmap.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2191:e-novice-in-glasila&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.slovenia.info/si/Tur!zem.htm?ns_tourism=0&lng=1
http://www.kgzs.si/Portals/0/Dokumenti/glasilo/zelena_dezela_126%20splet.pdf
http://www.spodezelja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=482&Itemid=617
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=180&no_cache=1&news_num=326
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e-novice-januar-2015.pdf
http://www.sloga-platform.org/images/SLOGA_casopis_17st-SPLET.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/files/ELARD%20NEWSLETTER%202014_19final.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/files/ELARD%20NEWSLETTER%202014_19final.pdf
http://www.cnvos.si/article?path=/podrocja_dela/uporabno_za_nvo/tedenska_pravna_obvestila_za_nvo
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2192:nateaji-in-pozivi&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1025
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1035
http://www.central2013.eu/home-central-2020/application-package/
http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2014-2020/1st-call-for-project-proposals/


• Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih 
organizacij v letu 2015. Rok za prijavo: 3. 3. 2015. Več ...  

• Horizon 2020: Energy Efficiency - Market Uptake. Rok za prijavo: 4. 6. 2015. Več...  
• Horizon 2020: WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS. Sklop 7 se nanaša na področje 

kmetijstva. Rok za prijavo: 21. 4. 2015. Več...  
• Horizon 2020: WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE. Sklop 2b je namenjen celostemu pristopu k 

zagotavljanju varne preskrbe s hrano. Rok za prijovo: 21. 4. 2015. Več...  
• Program Erasmus+: Razpis za ukrepe mobilnost, strateška partnerstva, Jean Monnet, šport – različni roki v letu 2015. Nosilec 

je Evropska komisija, nacionalni izvajalec delavnic pa CMEPIUS. Več ...  
• Evropa za državljane. Sklop 1 – Evropski spomin 2015. Rok za prijavo: 2. 3. 2015. Nosilec: EACEA. Več ...  
• Evropa za državljane. Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe 2015. 

Rok za prijavo: 2. 3. 2015. Nosilec: EACEA. Več ...  
• Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep Mreže mest 2015. Rok za 

prijavo: 2. 3. 2015. Nosilec: EACEA. Več ...  
• Horizon 2020: Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities. Rok za prijavo: 28. 5. 2015. Nosilec: 

Evropska komisija. Več ...  
• Horizon 2020: The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe. Rok za prijavo: 28. 5. 2015. 

Nosilec: Evropska komisija. Več ...  

 NATEČAJI IN POZIVI: 

• Zeleni teden 2015 – Evropska komisija vabi k sodelovanju. EK vabi k izvedbi satelitskih dogodkov v podporo biotski 
raznovrstnosti. Spodbujajo dogodke, ki bodo organizirali maja in junija 2015, vzporedno z Zelenim tednom v Bruslju. Komisija 
bo prispevala k njihovi prepoznavnosti. Več…  

• Foto natečaj Moje podeželje. Rok za prijavo: 30. 4. 2015. Več ...  
• Natečaj projekta INVOLVEN. Rok za prijavo: 30. 4. 2015. Več ...  
• Natečaj za evropske socialne inovacije: New Ways to Grow. Tema: »Novi načini za rast«. Začetek natečaja v okviru dogodka 

dne 23. 3. 2015. Nosilec: Evropska komisija. Več...  
• Vabilo k oddaji strokovnih člankov za objavo v strokovni reviji Moje podeželje. Za trinajsto številko revije, ki bo izšla 19. 

junija 2015, bodo vsi prispeli članki posredovani v recenzijski postopek 4. 4. 2015. S svojim prispevkom v reviji boste 
prispevali k širjenju znanja na področju razvoja podeželja. Več ...  

• Mednarodni filmski festival turističnih filmov »Tourfilm – Riga 2015« vabi k sodelovanju. 8. mednarodni festival 
turističnega filma „Tourfilm – Riga 2015” bo potekal 25. 4. 2015 v latvijskem glavnem mestu Rigi. K sodelovanju je možno 
prijaviti turistične filme, ki predstavljajo turistične produkte, mesta, regije, države in turistične destinacije. Razvrščeni bodo 
v različne kategorije: kulturni turizem, eko turizem, doživljajski turizem in promocijski video. 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  
Odgovorni urednik: Goran Šoster  

Tehnična urednica: mag. Vesna Erhart 
 

Sedež uredništva: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Slavina 31, 6258 Prestranek  
T: +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. 

 

http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_vsebin/sodelovanje_z_nvo/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://www.een.si/razpisi/eu/?id=5651
http://www.een.si/razpisi/eu/?id=5652
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2015/
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-remembrance-2015_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2015_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2015_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://www.greenweek2015.eu/satellite-events.html
http://www.nanosoft.si/pages/mko-rp/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/265-6-1-2015-foto-natecaj-moje-podezelje
https://evropskotekmovanjeinvolen.wordpress.com/razpis/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2069
http://www.slovenia.info/?e_casopis=%7bA4626E82-DB19-482F-A8F3-DB2E3E3E069D%7d&id_newspaper=%7bC52B650C-2B2C-4BAA-9E30-A4DF39141FA1%7d&lng=1
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?subid=646&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=185&key=962148759699ed61613a8ff4228cbd57
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