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:: DOGODKI 

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI 

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH 

:: RAZVOJ PODEŢELJA 

 

 

Aktualno 

 Napoved posveta o projektih sodelovanja. DRSP bo 22. 1. in 23. 1. 2015 skupaj z Mreţo za podeţelje pripravil posvet LAS na 
temo projektov sodelovanja. Konkretno vsebino in lokacijo posveta bosta pripravili Komisija za Leader in Komisija za prenos 
znanja pri DRSP v začetku decembra.  

 3. seja UO DRSP. V četrtek, 20. 11. 2014, so se v prostorih Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) v Ljubljani sestali člani 
Upravnega odbora (UO) Društva za razvoj slovenskega podeţelja na svoji 3. redni seji. Pri delu UO so sodelovali tudi nekateri 
člani Komisij DRSP in Nadzornega odbora, glavna tema sestanka pa je bila aktualna problematika z izvajanjem programa 
Leader/CLLD in teţave pri kontroli zahtevkov izvedbenih projektov. Več ... 

 Dobre prakse turizma na podeželju. Partner Društva za razvoj slovenskega podeţelja TA Autentica iz Kopra je pripravila 
zanimivo prednovoletno aktivnost. Bliţa se "Veseli december", čas druţenja s sodelavci in poslovnimi partnerji. Za ta čas so 
pripravili zanimive inovativne ekskurzije obiska dobrih praks na podeţelju. Zakaj ne bi zdruţili prijetnega s koristnim in 
namesto na dobro večerjo odšli na »prednovoletni izlet malo drugače«! Več informacij najdete v priponki ali na spletni strani 
TA Autentica. Lahko jih tudi pokličite na 031 337 339 ali 05/611-79-62 oz. pišite na info@autentica.si.  

 Vabilo k sodelovanju v brezplačnih tečajih AGRO-START. V sklopu projekta AGRO-START, ki ga izvajajo na Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije, je predvidena izvedba dveh brezplačnih e- tečajev, kjer bodo predstavljena orodja in aplikacije 
za spodbujanje inovativnosti in pomoč pri nastopu na tujih trgih za sektorja ţivinoreje in hortikulture. Več ...  

 Slovenski regionalni dnevi v znamenju novega obdobja. Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dvodnevni dogodek, ki je 
letos potekal pod naslovom »Povezovanje za izvajanje regionalnega razvoja 2014-2020« in v organizaciji Geografskega inštitut 
Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Več 
...  

 Predstavitve z delavnice Natura 2000 - od določitve k upravljanju. Zavod RS za varstvo narave je 12. 11. 2014 v Ljubljani 
organiziral posvet o novostih Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020. Več ...  

 V letu 2014 Slovenija koordinatorica okviru Apimondie, mednarodne zveze čebelarskih organizacij. V okviru 3. 
Mednarodne konference čebelarskih organizacij, ki jo je Čebelarska zveza Slovenije organizirala na Brdu pri Lukovici 20. in 
21. novembra 2014 je na prvi dan srečanja potekala tudi ustanovna seja delovne skupine Apimondia in Apiturizem, ki deluje v 
okviru Apimondie, mednarodne zveze čebelarskih organizacij in katere koordinator je leta 2014 postala Slovenija. Več ...  

 Čebelarstvo na Idrijsko – Cerkljanskem skozi zgodovino. V okviru izvedenih aktivnosti projekta Enjoy Tour – Dober tek na 
čezmejnih poteh okusov, je ICRA d.o.o. Idrija pripravila raziskavo o čebelarstvu na Idrijsko – Cerkljanskem območju, skozi 
katero se je pridobilo kar nekaj pomembnih zgodovinskih podatkov o pomenu čebelarstva v ţivljenju ljudi, na območju Idrije 
in Cerkna. Več ...  

 Poročilo o doživljajskem turizmu. Poročilo sta pripravili Svetovna turistična organizacija in Zdruţenje za doţivljajski turizem 
(Adventure Travel Trade Association). Poročilo izpostavlja tesno povezanost doţivljajskega in odgovornega turizma. Več ...  

 Skupaj hitreje premikamo meje. Društvo Ekologi brez meja je pripravilo poročilo o preteklih projektih in prihodnjih načrtih. 
Več ...  

  
 

Napovednik 

 
DOGODKI V SLOVENIJI 

 Vinski hrami Vipavske doline, med martinom in božičem 2014, november-december 2014, Vipavska dolina. Organizatorji: 
vinarji po naseljih. Več ...  
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 Forum o prostovoljstvu, 3. 12. 2014, Ljubljana. Organizator: Slovenska filantropija. Več ...  

 Mednarodna konferenca GO! CREATE – Soustvarjanje prihajajočih modelov dela v ustvarjalni ekonomiji, 4. 12. 2014, 
Maribor. Organizator: Slovenski forum za socialno podjetništvo. Več ...  

 Seminar »Decentralizirana proizvodnja rastlinskega olja in njegova uporaba za različne namene«, 10. 12. 2014, Jable. 
Organizator: Kmetijski inštitut Slovenije. Več ...  

 Sejem Alpe Adria-Turizem in prosti čas 2015, 28.-31. 1. 2015, Ljubljana. Rok za prijavo na sejem: 20. 12. 2014. 
Organizator: Gospodarsko razstavišče. Več ...  

DOGODKI V TUJINI  

 Facing Climate Change: Adapting our Land Management, 8. 12. 2014, Bruselj. Organizator: European Landowners’ 
Organization. Več ...  

 3rd Annual Conference of the European Learning Network on Regions and Biodiversity, 10.-11. 12. 2014, Barcelona, 
Španija. Organizator: European Centre for Nature Conservation. Več...  

 Renewing civil society’s agenda towards sustainable food and agriculture, 10.-11. 2. 2015, Bruselj. Organizatorji: 
Agricultural and Rural Convention 2020 (ARC2020), Friends of the Earth Europe in IFOAM EU. Več ...  

  
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni 

 Vabilo na predstavitev brošure »Podeželje med Snežnikom in Nanosom 2007-2013«. V torek, 2. 12. 2014, ob 17.00, bodo 
na Turistični kmetiji Hudičevec v Razdrtem predstavniki LAS Društvo za razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom,  
predstavili brošuro z vsemi izvedenimi projekti na območju LAS v programskem obdobju 2007-2013. Več ...  

 Vabilo na zaključno delavnico projekta "Kolesarske in sprehajalne poti skozi Krajinski park Jeruzalem". Na zaključni 
delavnici, ki bo v sredo, 3. 12. 2014, ob 17.00, v Ormoţu, bodo partnerji projekta "Kolesarske in sprehajalne poti skozi KP 
Jeruzalem" (LAS Prlekija) - Občina Ormoţ, Občina Ljutomer in Prleška razvojna agencija - predstavili publikacijo s karto 
kolesarskih in sprehajalnih poti, nato pa skupaj razmišljali o prihodnjih investicijah. Ogledate si lahko bloga projekta v 
slovenskem in angleškem jeziku, projekt pa je bil predstavljen tudi v reviji ENRD (European Network for Rural Development, 
str. 29). Več ...  

 Anketa LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje. Anketa LAS Zasavje je še vedno dostopna na njihovi spletni strani. Tistim, 
ki ste anketo ţe izpolnili, se zahvaljujejo, vse druge pa vljudno vabijo, da jo izpolnijo ali pa posredujejo naprej. Več 
informacij: karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si.  

 POB - časopis LAS Od Pohorja do Bohorja. Občine LAS "Od Pohorja do Bohorja" izdajajo skupni časopis, v katerem podajajo 
informacije o tekočem delu in aktualnih dogodkih, ki se odvijajo na omenjenem območju. Na začetku je POB izhajal kot e-
časopis, avgusta 2010 pa je prvič izšel v tiskani obliki. Od takrat izhaja enkrat letno v mesecu avgustu. Tiskani POB brezplačno 
prejmejo vsa gospodinjstva na območju občin LAS "Od Pohorja do Bohorja". Arhiv do sedaj izdanih POB-ov je dostopen tukaj.  

   
  

 

:: Na začetek 

 

Delovna gradiva in seminarji 

 6. 12. 2014 se začne drugi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi za leto 2014. 
Vlagatelji, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo in imajo v izreku odločbe predvideno dinamiko vlaganja 
zahtevka za izplačilo v letu 2014, lahko s 6. decembrom pričnejo ponovno vlagati zahtevke za izplačilo. Zahtevki za izplačilo 
se v letu 2014 vlagajo do 31. decembra. Več ...  

 Vlaganje zahtevkov PRP. V oddaji Ljudje in zemlja, ki je bila na sporedu 16. 11. 2014, je bila predstavljena tudi aktualna 
tema o vlaganju zahtevkov za izplačila sredstev iz PRP. Sodelovali so: predstavnica ARSKTRP Mateja Koren, predstavnica 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica Darja Zadnik in vlagatelj zahtevka Rok Penko. Prispevek si lahko ogledate tukaj 
(od 23.04 naprej).  

 FRACTALS, Ljubljana, 5. 12. 2014. Na FRACTALS info dnevu, ki ga soorganizira Iniciativa Start:up Slovenija skupaj s partnerji 
v Tehnološkem parku Ljubljana, bodo predstavili izjemno priloţnost za razvijalce kmetijskih aplikacij na FIWARE tehnološki 
platformi, ki lahko pridobijo od 50.000 EUR do 150.000 EUR subvencije. Več ...  

 Working for you. Na novem portalu EU so predstavljeni primeri dobrih praks in projektov, financiranih z evropskimi sredstvi. 
Več ...  

 Evropski denar za dosego podjetniških ciljev. Slovenija bo imela v obdobju 2014–2020 na voljo 3,3 milijarde evrov. Posebno 
pozornost moramo nameniti spodbudam za gospodarski razvoj, ki bo ob upoštevanju načel okoljske in druţbene odgovornosti 
prispeval kakovostna delovna mesta in prispeval k višji produktivnosti v naši drţavi. Več ...  

 Največji projekti na področju predšolskega izobraževanja, financirani s sredstvi EU. Za 133 naloţb v vrtce, financiranih v 
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celoti ali delno s sredstvi Evropske unije, so občine med leti 2007 in 2013 pridobile 73 milijonov evrov. Več ...  

  
 

Aktualne objave  

 Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015. Rok za prijavo: Ponudbo na javno povabilo bo moţno oddati od 
1. 12. 2014, od 8.00 naprej. Javno povabilo bo odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 10. 2015. Nosilec: Zavod RS za 
zaposlovanje. Več ...  

 2. Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. Rok za prijavo: 24. 12. 2014. Nosilec: 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Več ...  

 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016. Rok za 
prijavo: 8. 1. 2015. Nosilec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Več ...  

 COSME: Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons. Rok za 
prijavo: 15. 1. 2015. Nosilec: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME). Več ...  

 Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014, različni roki v letu 2015. Nosilec: Izvajalska 
agencija za izobraţevanje, avdiovizualno in kulturo. Več ...  

  
  

 

:: Na začetek 

 

 

:: Na začetek 

 

Podjetništvo na podeželju 

 

 Brezplačna izobraževalna delavnica - »Spletna trgovina za začetnike«, Koper, 2. 12. 2014. Delavnica je namenjena vsem, 
ki razmišljate o spletni trgovini, predvsem pa podjetnikom in mladim start up podjetjem. Več ...  

 Brezplačni spletni seminar - »Ali se splača biti normiranec?«, 5. 12. 2014, ob 13.00. Z novim letom se bo prag omejitve za 
vstop med normirance dvignil na 100.000 evrov letnih prihodkov. Zakaj se splača biti normiranec in kakšni so pogoji za pristop 
izveste na brezplačnem spletnem seminarju. Več ...  

 Brezplačna predstavitev - »Kako do sredstev za sofinanciranje osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje«, 
Ljubljana, 8. 12. 2014. Predstavljen bo javni poziv za sofinanciranje pridobitve osnovnega certifikata v letu 2014/2015. 
Sofinanciranje je v višini kar 80% stroškov oziroma 3.547,20 EUR. To je hkrati zadnji razpis za sofinanciranje v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013. Več ...  

 Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Vlada Republike 
Slovenije je na 10. redni seji, ki je potekala 20. novembra 2014, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Drţavnemu zboru Republike Slovenije po 
nujnem postopku. Več ...  

 Finančno ministrstvo z novelo podrobneje ureja področje ročno izdanih računov. Ministrstvo za finance je pripravilo 
predlog novele zakona o davčnem postopku, ki med drugim določa izdajo ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju 
z uporabo vezane knjige računov, kar je eden od ukrepov v boju proti sivi ekonomiji. Več ...  

 Na kaj mora biti samostojni podjetnik pozoren še pred koncem poslovnega leta? Poslovno leto se izteka in kot vedno je še 
pred koncem treba izpeljati določene aktivnosti. 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 priloţnosti 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.  

  
 

Raziskave, razvoj in inovacije 

 Euro-mediteranska konferenca o kmetijstvu. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Ţidan se je na 
povabilo italijanskega ministra za kmetijstvo in predsedujočega Svetu EU za kmetijstvo Maurizia Martina udeleţil Euro-
mediteranske konference o kmetijstvu. Konferenca, ki so se jo udeleţili ministri in visoki predstavniki sredozemskih drţav, je 
bila namenjena razpravi o pomenu mlade generacije za kmetijstvo ter raziskavam in inovacijam v sredozemskem prostoru. 
Več ... 

 Znanje in inovacije za delovna mesta v kmetijstvu in na podeželju – tradicija in prihodnost. Na 29. posvetu Javne sluţbe 
kmetijskega svetovanja, v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), se je zbralo več kot 300 kmetijskih 
svetovalcev, kmetov in predstavnikov različnih inštitucij, ki delujejo v kmetijstvu. Tema posveta je odraţala aktualne izzive v 

http://www.zlatikamen.si/clanki/regije-in-obcine/nase-najvecje-bogastvo/
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2176:javni-razpisi-in-pozivi&catid=88:javni-razpisi-in-pozivi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=985
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/2-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja/
https://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/14/razp-ppp-15-16.asp
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=6051
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/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=18271&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp411
http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=18291&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp411
http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=18211&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp411
http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=17261&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp391
http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=18221&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp411
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/e-publikacije/moj-spletni-prirocnik
http://www.een.si/
http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:raziskave-razvoj-in-inovacije&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/7783/15d473661eb526f8ca2610b506e8e3d3/


kmetijstvu. Več ...  

 Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP-AGRI) ima novo spletno stran. Vabljeni k ogledu spletne strani, ki predstavlja 
osrednjo točko namenjeno povezovanju za spodbujanje inovativnosti v kmetijstvu. Več ...  

 S spletno borzo raziskovalnih nalog do povezovanja podjetij in študentov. V okviru čezmejnega projekta Maraton 
vzpostavljajo spletno aplikacijo On-line borza raziskovalnih nalog, katere namen je povezati podjetja, študente in 
raziskovalce. Vanjo bodo podjetja vpisovala ţelene razvojne in raziskovalne teme in naloge, nanje pa se bodo lahko prijavljali 
študenti in njihovi mentorji. Več ...  

  
 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

 Stališče EU mreže za ekološko kmetijstvo o predlogu uredbe o ekološkem kmetijstvu. Inštitut za trajnostni razvoj 
predstavlja stališča o predlogu Evropske komisije za novo uredbo o ekološkem kmetijstvu in ţivilih, ki jih je pripravil IFOAM 
EU. S tem dokumentom IFOAM EU opredeljuje načrt za trajnostno rast ekoloških ţivil in kmetijstva v Evropi in konkretno 
predlaga, kako doseči cilje in odpraviti ovire, zagotoviti pravično konkurenco in ohranjati zaupanje potrošnikov. Več ... 

 Smernice za preučitev državnih pomoči sektorju ribištva in akvakulture. Evropska komisija je začela javno posvetovanje o 
smernicah za preučitev drţavnih pomoči sektorju ribištva in akvakulture (Osnutek). Posvetovanje bo potekalo do 20. januarja 
2015 na tej povezavi.  

  
 

E-novice in glasila 

 Novice Mreže Plan B za Slovenijo, št. 56, november 2014. Izdajatelj: Mreţa NVO za trajnostni razvoj. Več ...  

 Kohezijski E-kotiček, november 2014. Izdajatelj: Sluţba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več ...  

 Novice DgB, št. 2, november 2014. Izdajatelj: Društvo za oţivitev gradu Borl. Več ...  

 Geografski obzornik. 30 let Ljubljanskega geografskega društva, let. 61, št. 3, 2014. Izdajatelj: Zveza geografov Slovenije. 
Več ...  

 PREPARE Newsletter, november 2014. Izdajatelj: PREPARE-Partnership for Rural Europe. Več ...  

 ENRD Newsletter, november 2014. Izdajatelj: ENRD (European Network for Rural Development). Več ...  

 IFOAM EU Newsletter, november 2014. Izdajatelj: IFOAM EU. Več ...  

 Newsletter on Agriculture & Innovation, št. 15, november 2014. Izdajatelj: EIP-AGRI Service Point. Več ...  

  
 

Natečaji in pozivi 

 Fotografski natečaj ob Mednarodnem dnevu gora. Rok za prijavo: 1.-15. 12. 2014. Več ...  

 Dobre prakse slovenskih občin. Rok za prijavo: 15. 12. 2014. Več ...  

 Natečaj projekta INVOLVEN. Rok za prijavo: 30. 4. 2015. 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: 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. 
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