
 

    

LASnovice | 7. marec | let. 1, št. 1, 2014 
Prijava na novice: www.drustvo-podezelje.si 

Arhiv novic 
  

Spoštovani! 
Pred vami je prva, pilotna izdaja novih elektronskih novic Društva za razvoj slovenskega podeželja – 
LASnovice. Namenjene so tako lokalnim akcijskim skupinam (LAS) kot tudi vsem drugim deležnikom razvoja 
slovenskega podeželja. Izhajale bodo dvakrat mesečno. K sodelovanju vabimo tudi vas. Pošiljajte nam svoja 
obvestila, članke, predloge, komentarje. 
"Slovenski LEADER ima široko občinstvo. Povežimo ga z LASnovicami!"  
 
Goran Šoster, marec 2014  

  

Udeleženci strokovne ekskurzije slovenskih LAS pred katedralo Sv. Lovrenca v mestu Alba. 
Foto: Aleš Zidar, 13. 2. 2014 

  
  
  

 

  

:: DOGODKI  

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN  

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI  

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH  

:: RAZVOJ PODEŽELJA  

:: LOKALNA BORZA 

  
 

 

Napovednik 

 Skupaj zmoremo več - Lokalna partnerstva v Mestni občini Koper, 13. 3. 2014, Koper. Organizator: Središče Rotunda. Več...  

 Javni dogodek na temo priprave Partnerskega sporazuma in Operativnega programa, 14. 3. 2014, 
Ljubljana. Organizator: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več...  

 Mednarodna delavnica "Local Food Matters - finding the good balance between hygiene rules, small-scale production and 
quality", 20.-22. 3. 2014, Trnovo, Bitola, Makedonija. Organizator: Forum Synergies in Slow Food Bitola v sodelovanju s 
PREPARE, Terra Madre Balkan, SWG, Essedra projekt. Več...  

  

http://www.drustvo-podezelje.si/
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/e-novice/lasnovice-2014
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2170:napovednik&catid=69:dogodki
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/9722/cid/92
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/javni-dogodek-na-temo-priprave-partnerskega-sporazuma-in-operativnega-programa#c1=News%20Item&c1=novica
http://forum-synergies.eu/rubrique97.html


 Švedski podeželski parlament, 16.-18. 5. 2014, Gävleborg, Švedska. Organizator: Hela Sverige ska leva. Več...  

 Prispevek inovacij v agroživilstvu in na podeželju k družbenemu razvoju in blaginji, 26.-29. 8. 2014, 
Ljubljana. Organizator: Društvo agrarnih ekonomistvo Slovenije. Več...  

 Mednarodni razpis za najboljše trajnostno-razvojne prakse za varno hrano, rok za prijavo: 15. 9. 2014. Razpis je povezan s 
temo Expo Milano 2015: "Feeding the planet, Energy for life". Več...  

 Mednarodna konferenca o ekoturizmu, 3. 10. 2014, Novi Sad, Srbija. Organizator: Nacionalna zveza za ekoturizem 
"Ekoturizam Srbija" in Fakulteta za šport in turizem iz Novega Sada. Več...  

 8th European Ramsar Meeting, 27.-31. 10. 2014, Tirolska, Avstrija. Organizator: European Ramsar. Več v European Ramsar 

Update Feb 2014. 

 

Aktualno 

 Ogled dobre prakse in posvet slovenskih LAS v Italiji. Komisija za Leader pri Društvu za razvoj slovenskega podeželja je med 
13. 2. in 15. 2. 2014 organizirala posvet slovenskih LAS, ki ga je združila z ogledom dobre prakse italijanskega LAS Langhe 
Roero Leader iz kraja Bossolasco (Alba) v pokrajini Piemonte. Več...  

 The ENRD Seminar on Communicating Rural Development: People, Projects, Ideas. Od 3. do 4. marca je v Vilni potekal 
seminar o vlogi učinkovitih komunikacijskih strategijah za izboljšanje politike razvoja podeželja. Gradivo s seminarja bo 
objavljeno v kratkem na spletni strani ENRD. 

 Zasedanje organizacijskega odbora PREPARE. Od 21. do 22. februarja je v Bruslju zasedal organizacijski odbor PREPARE. Na 
dvodnevni seji je 14 udeležencev ocenilo napredek pri razvoju podeželja v nekaterih državah, načrtovali so predlog za 2. 
evropski podeželski parlament in sprejeli akcijski načrt PREPARE za leto 2014. Več informacij: goran@preparenetwork.org.  

 Zbiranje virov in literature o programu LEADER. V Društvu za razvoj slovenskega podeželja zbiramo vire in literaturo 
(knjige, članki, revije, zgibanke, diplomska, magistrska, doktorska dela,…), ki obravnavajo program LEADER. Lepo prosijo vse, 
ki ste natisnili članke, razprave, zbornike, knjige, časopise, revije ali diplomske/magistrske naloge o programu LEADER, da s 
posredovanjem podatkov o naslovu in mediju, kjer je besedilo objavljeno, prispevate k izboljšanju programa. Podatke bomo 
objavili v zborniku o LEADER literaturi in na spletni strani Evropskega podeželskega parlamenta. Kontakt: info@drustvo-

podezelje.si. 

 Končano je snemanje osmih dokumentarnih oddaj "Projekt: Na deželi". Namen oddaj je bil prikazati dosežke in rezultate 
projektov Leader v slovenskem prostoru. Posnetki z angleškimi podnapisi so dostopni tukaj, celoten arhiv oddaj pa je objavljen 
na spletni strani Mreže za podeželje.  

 Izšel je novi Bilten e Natura 2000, št. 152/februar 2014. Več…  

 Aktualne novice in dogodki mreže PREPARE. Več…  

 Aktualne novice in dogodki Mreže za razvoj podeželja. Več…  

 Aktualne novice in dogodki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več…  

 Aktualne novice in dogodki za nevladne organizacije. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

Končani 

 Socialno podjetništvo - izziv za Posavje (LAS Posavje). Namen projekta, ki se je končal 15. 12. 2013, je bil povečati 
zaposlitvene možnosti na podeželju z razvojem različnih oblik zaposlitev in delovnih mest preko uvajanja socialnega 
podjetništva in posledično razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, podjetništva in obrti na podeželju. Nosilec projekta je 
bila ustanova Sklad dela Posavje v sodelovanju z Zavodom KNOF, Društvom 1824, Brežice in Lokalno razvojno fundacijo 
Posavje. Več…  

 

Aktualni 

 Dobrote Dolenjske (LAS Dolenjska in Bela krajina). Dobrote Dolenjske je kolektivna tržna znamka visokokakovostnih 
produktov, ki so butičnega značaja z lastnimi zgodbami in ki zaradi lokalno dodane vrednosti dvigujejo prepoznavnost 
dolenjske regije. Več…  

 Aktualni projekti LAS Posavje. V letu 2014 se v okviru LAS Posavje izvajajo naslednji projekti: Modra frankinja – žametno 
vino Posavja; Najboljše z Rake; Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih; Iz naše je, dobro je; Semena prihodnosti – 
spodbujanje podjetništva mladih; Vpliv trapistov na posavsko podeželje; Ustvarimo zeliščni vrt Posavja. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

Aktualne objave in delovna gradiva 

http://lbrd.helasverige.se/
http://www.eaae2014.si/
https://www.feedingknowledge.net/best-practices
http://www.ecotourismserbia.rs/rs/program/
http://www.drustvo-podezelje.si/files/European%20Ramsar%20Update%20Feb%202014.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/files/European%20Ramsar%20Update%20Feb%202014.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2169:aktualno&catid=69:dogodki
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/2182-ogled-dobre-prakse-in-posvet-las-piemonte-italija-13-15-2-2014
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-communicating-rural-development/en/seminar-on-communicating-rural-development_en.cfm
http://www.preparenetwork.org/
mailto:goran@preparenetwork.org
mailto:info@drustvo-podezelje.si
mailto:info@drustvo-podezelje.si
https://www.youtube.com/channel/UCRsaEjCeKkZ5Hso5FaPuonA
http://www.program-podezelja.si/sl/obvescanje-javnosti/avdiovizualne-vsebine
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=180&no_cache=1&news_num=313%20
http://www.preparenetwork.org/
http://www.program-podezelja.si/sl/
http://www.kgzs.si/
http://www.cnvos.info/index
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:konani&catid=87:projekti-lokalnih-akcijskih-skupin
http://www.las-posavje.si/page.php?page_id=75
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:aktualni&catid=87:projekti-lokalnih-akcijskih-skupin
http://www.las-dbk.si/novice/dobrote-dolenjske-zdruzujejo-ze-15-ponudnikov/132
http://www.las-posavje.si/page.php?page_id=25
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2176:javni-razpisi-in-pozivi&catid=88:javni-razpisi-in-pozivi


 Razpis Erasmus+ 2014: Področje izobraževanja, usposabljanja in športa. Rok za prijavo: marec-maj 2014. Nosilec: 
Evropska komisija. Več...  

 Razpis P2A - Subvencije za zagon podjetij. Rok za prijavo: 25. 4. 2014. Nosilec: Slovenski podjetniški sklad. Več...  

 Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013. Rok za prijavo: 1. 7. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več...  

 Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014. Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 
7. 10. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več..  

 Priprava uspešnega projekta Obzorje 2020. Gradivo s seminarja, ki ga je, 14. 2. 2014, organizirala Gospodarska zbornica 
Slovenije, je dostopno tukaj. 

 Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in 
biogospodarstvo (Obzorje 2020). Gradivo z informativnega dneva, ki ga je, 19. 12. 2013, organizirala Gospodarska zbornica 
Slovenije, je dostopno tukaj. 

 Čezmejno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo 2014-2020. Gradivo in poročilo s konference, ki jo 
je, 29. 1. 2014, organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je dostopno tukaj. 

  

 

:: Na začetek 

 

Projektni predlogi in partnerstva 

  
Rubrika je namenjena objavi projektnih predlogov in iskanju projektnih partnerjev. Vabljeni k sodelovanju. Več informacij: 
info@drustvo-podezelje.si.  
  

 

:: Na začetek 

 

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. 

 Izpisek iz zemljiške knjige. Zemljiškoknjižni izpisek je mogoče pridobiti povsem brezplačno preko spleta v le nekaj minutah. 

Več…   

 Izvajanje določil Zakona o prostovoljnem delu. Prostovoljske organizacije imajo pravico do upoštevanja prostovoljskega 
dela kot lastnega materialnega vložka v projektih. Več…  

 

Raziskave, razvoj in inovacije 

 Newsletter on Agriculture & Innovation 6/February 2014. Izdajatelj: EIP-AGRI Service Point. Več...  

 EU Rural Review: Knowledge Transfer and Innovation 16/May 2013. Izdajatelj: European Network for Rural Development 
(ENRD). Več...  

 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

 Poročilo z okrogle mize "Strukturni skladi do leta 2020". Slovensko društvo evalvatorjev, Društvo za razvoj slovenskega 
podeželja in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani so v četrtek, 23. januarja 2014, organizirali razpravo z 
naslovom »Strukturni skladi do leta 2020: Nujno na pot pametnega razvoja«. Podrobno poročilo z dogodka si lahko preberete tukaj. 

 Strukturna politika EU: Od neumnega k pametnemu razvoju. Evropska strukturna politika je v programskem obdobju 2014-
2020 pomembno spremenila pravila igre, po katerih se bo delil denar iz skladov. Sredstva bodo po novem lažje na voljo 
projektom, ki spodbujajo inteligentni razvoj. EU namreč uvaja nov instrument razvoja, ki se imenuje »celovite teritorialne 
naložbe«. Več…  

 Guidance Fiche For Establishment and Operation of National Rural Networks. Priporočila Evropske komisije za vzpostavitev 
in delovanje nacionalnih mrež za podeželje. Več...  

  

 

:: Na začetek 

 

http://www.cmepius.si/razpisi/eraplus14.aspx
http://www.podjetniskisklad.si/78/2014/najava-razpisa-p2a---subvencije-za-zagon-podjetij.html
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=385
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=729
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/aktualni_razpisi/64104
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/aktualni_razpisi/63541
http://www.si-at.eu/program_sl/category/conference_on_cross-border_cooperation_slovenia_and_austria_2014-2020/
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2177:sodelovanje-v-projektih&catid=89:sodelovanje-v-projektih
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2175:raziskave-razvoj-in-inovacije&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/e-publikacije/moj-spletni-prirocnik
http://www.een.si/
http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki
http://www.informiran.si/portal.aspx?content=zemljiskoknjizni-izpisek&showMenu=1&showRightFrame=1&utm_source=e-informator&utm_medium=e-informator_156&utm_content=clanek-2
http://nevladna.zavodpip.si/node/218
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:raziskave-razvoj-in-inovacije&catid=90:razvoj-podeelja
http://us7.campaign-archive1.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=789ce0bc32
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
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.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/2156-vabilo-na-razpravo-z-naslovom-rstrukturni-skladi-do-leta-2020-nujno-na-pot-pametnega-razvojal
http://www.sdeval.si/Objave/Okrogla-miza-Strukturni-skladi-do-leta-2020.html
http://www.sdeval.si/Objave/Od-neumnega-k-pametnem-razvoju.html
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/preparing-for-the-future/guidance-for-national-rural-networks-2014-2020/en/guidance-for-national-rural-networks-2014-2020_en.cfm


Ponudba slovenskega podeželja 

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

 

:: 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 in odgovorni urednik: Goran Šoster  
Tehnična urednica: Tatjana Vokić Vojkovič  

 
Sedež uredništva: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer  

T: +386 (0)2 585 13 40, 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.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2178:lokalna-borza&catid=91:lokalna-borza
mailto:info@drustvo-podezelje.si
mailto:info@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=155&key=962148759699ed61613a8ff4228cbd57

