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Arhiv novic 
  

Spoštovani! 
Pred vami je druga številka 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 na naslov: info@drustvo-
podezelje.si. 
Goran Šoster, marec, 2014 

  
  

 

  

:: DOGODKI  

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN  

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI  

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH  

:: RAZVOJ PODEŽELJA  

:: LOKALNA BORZA 

 
 

 

Napovednik 

 
 "Potujoče" delavnice in nacionalne konference "Empowering Rural Stakeholders and the LEADER approach", 30. 3. - 2. 4. 

2014, Srbija, Črna Gora, Makedonija. Organizator: SWG in PREPARE s podporo Evropske komisije (TAIEX). Več...  

 Muzeji na prostem in ekomuzeji kot izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine - primer Dežele 
kozolcev, 31. 3. 2014, Šentrupert na Dolenjskem. Več...   

 Strokovna predavanja, posveti in okrogle mize v okviru Pomladnega sejma in sejma Green, 3. – 6. 4. 2014, Gornja 
Radgona. Več…  

 Mednarodna konferenca »Zaposlovanje v storitvenem sektorju: Priložnost za razvoj podeželja«, 8. 4. 2014, Moravske 
Toplice. Organizator: RRA Mura. Več…  

 Starejši – prostovoljni vodiči, 9. 4. 2014, Ljubljana. Na srečanje so vabljene univerze za tretje življenjsko obdobje in druge 
NVO organizacije, ki izvajajo izobraževanje in druge dejavnosti za starejše, mentorje umetnostne zgodovine in drugih 
programov, pri katerih starejši spoznavajo svoj kraj in njegovo zgodovino. Organizatorji srečanja bodo prikazali, kako 
pridobivanje znanja nadgraditi z aktivnejšim delom starejših slušateljev, tudi v lokalni skupnosti. Več...  

 Volitve novega vodstva DRSP. Aktualni mandat izvoljenih organov Društva za razvoj slovenskega podeželja se izteka v letošnji 
pomladi. Zato bomo v maju sklicali volilno programsko sejo skupščine DRSP in na njej sprejeli nov program dela ter izvolili 
novo vodstvo. Kandidature z obrazložitvami in lastnoročnimi podpisi kandidatov morajo biti oddane do 18. 4. 2014. Obrazec za 
prijavo kandidature je dosegljiv tukaj.  

 Strokovni posvet DRSP. Društvo za razvoj slovenskega podeželja načrtuje dvodnevni strokovni posvet, ki bo od 13. do 14. 
maja 2014 v Zasavju. V okviru tega posveta bomo izvedli tudi volilno programsko sejo skupščine DRSP. Podroben program 
dogodka bomo objavili v kratkem na spletni strani DRSP. Več informacij na: info@drustvo-podezelje.si.  

 Konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane: Prenos 
inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo, 14.-15. 11. 2014, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola. Več...  

  
 

Aktualno 

 
 Vabilo k oddaji člankov za revijo Moje podeželje. Strokovna revija Moje podeželje objavlja strokovne članke s področja 

razvoja podeželja. Je strokovna revija o upravljanju podeželja, naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, 
živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o 
strokovnem in poklicnem izobraževanju. Roka za oddajo prispevkov: za 10. številko revije, ki bo izšla 20. junija 2014, je 4. 4. 
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2014; za 11. številko revije, ki bo izšla 19. decembra 2014, je 3. 10. 2014. Več... 

 Spletna anketa o lokalni hrani. Namen čezmejnega projekta Goriški vrtovi je vzpostavitev tržnih kanalov med lokalnimi kupci 
in lokalnimi proizvajalci hrane po načelu kratke prodajne verige. Ena izmed aktivnosti je pridobivanje podatkov o uporabi 
lokalne hrane v posameznih gospodinjstvih. Spletna anketa je dostopna tukaj.  

 Objava rezultatov državnega tekmovanja Zeleno pero 2013/2014. Znani so rezultati državnega tekmovanja v pripravi 
novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja, ki je potekalo 18. 3. 2014. Tekmovanje je v 
organizaciji društva Planet Zemlja v letu 2013/2014 potekalo prvič, nad odzivi šol ter predvsem angažiranostjo in motivacijo 
mladih za okoljsko izražanje, pa so v društvu več kot zadovoljni. Več...  

 Redni letni zbor članov Društva LAS Zasavje, Dol pri Hrastniku, 11. 3. 2014. Več...  

 Redni letni občni zbor članstva LAS DRPSN, Narin, 19. 3. 2014. Več...  

 Rur@l Newsflash, marec 2014. Več...  

 ARC Newsflash, marec 2014. Več...  

 Bilten e Natura 2000, št. 153, marec 2014. 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 
 

 Biomura: Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji (2006-2012). Program: Evropska komisija - LIFE. Sofinancerji: 
Evropska komisija, Ministrstvo RS za okolje in prostor, projektni partnerji. Ozadje projekta: Rečni prostor reke Mure v 
Sloveniji je ovrednoten kot naravovarstveno pomemben habitatni prostor z visoko biotsko pestrostjo. Večji del teh površin 
sodi v območje Natura 2000 po obeh klasifikacijah: pSCI in SPA. Gozdovi ob reki Muri so eni najbolj pomembnih nižinskih 
poplavnih gozdov v Sloveniji. Rečna dinamika tega območja ima potencial oblikovanja prodišč, rečnih rokavov, otokov, mrtvic 
in erozijskih obrežij. Doseženi rezultati in cilji projekta so dostopni na spletni strani projekta in povzeti v zaključni izjavi za 
javnost. Prleška razvojna agencija v letu 2014 izvaja nadaljevanje projekta Biomura v okviru programa Leader (LAS 
Prlekija).   

  
 

Aktualni 

 
 Biomura po Biomuri (LAS Prlekija). Z namenom, da še naprej uspešno ohranjamo že vzpostavljeno partnersko sodelovanje in 

nadgradimo rezultate izvedenega projekta Biomura (program Life, 2006-2012), vabimo vse projektne partnerje in druge 
zainteresirane k sooblikovanju tematske številke časopisa Biomura, ki ga na Prleški razvojni agenciji tokrat pripravljamo v 
okviru Leader programa (LAS Prlekija). Naslov tematske izdaje bo »Biomura po Biomuri«, v njej pa želimo širši javnosti 
predstaviti najpomembnejše dosežke in aktivnosti ter stališča do varstva povodja in biodiverzitete reke Mure. Časopis bomo 
razposlali širokemu krogu strokovne in zainteresirane laične javnosti v Pomurju in drugod po Sloveniji ter na čezmejnem 
območju. Dosegljiv bo tudi v elektronski obliki. Besedila in slikovno gradivo nam, prosimo, pošljite na naslov 
info@prlekija.com, najpozneje do ponedeljka, 31. marca 2014.  

 PESCA: Projekt o vzgoji za zdravo prehrano (LAS DRPSN). Čezmejni projekt za uvajanje značilnih italijanskih in slovenskih 
lokalnih proizvodov v šolske (javne) prehrambene obrate ter spodbujanje uporabe tradicionalnih krajevnih proizvodov 
čezmejnega območja. Več...  

  
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualne objave in delovna gradiva 

 
 Informativni delavnici 2. Javnega razpisa Programa za NVO v okviru Finančnega mehanizma EGP. Maribor: 1. 4. 2014, 

Ljubljana: 3. 4. 2014. Organizator: CNVOS in REC Slovenija. Več…  

 Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja 
zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Rok za prijavo: 4. 4. 2014. Nosilec: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Več…  

 Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora 
s širšo okolico. Rok za prijavo: 28. 4. 2014. Nosilec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več...  
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 Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014 - 2015. Rok za prijavo: 28. 4. 2014. Nosilec: Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Več...  

  
  

 

:: Na začetek 

 

Projektni predlogi in partnerstva 

 
 Projekti sodelovanja slovenskih LAS. Komisija za Leader pri DRSP vabi vse slovenske LAS, da si še enkrat ogledajo poročilo o 

delavnici o projektih sodelovanja, ki je bila izvedena na zadnjem posvetu LAS v Piemontu. V dokumentu so namreč navedena 
področja, na katerih bi slovenski LAS sodelovali v prihodnjem programskem obdobju in nekateri idejni projekti, ki seveda 
iščejo partnerje. Ker se bomo v letošnjem letu ukvarjali z pripravo Lokalne razvojne strategije, del te pa so tudi projekti 
sodelovanja, vas prosimo, da vaše želje po sodelovanju ali pa načrte o projektih sodelovanja posredujete na mail predsednika 
komisije info@razvoj-podezelja.si na priloženem obrazcu. Do junija namreč načrtujemo še eno delavnico ali bolje rečeno 
team building LAS, na katerem bi združili vse zainteresirane za pripravo projektov sodelovanja. Na ta način bi uskladili in 
kvalitetno pripravili najpomembnejše projekte. Nekaj predlogov je že v bazi, še več jih pričakujemo do konca aprila, ko bo 
padla odločitev o junijskem dogodku. V prilogi vam pošiljamo tudi orodje za evalvacijo projektov sodelovanja, da boste lažje 
ocenili ali so vaši projekti dobri in primerni za izvajanje. Dokument je povzet po evropskem modelu evalvacije TNC projektov. 

 Ponudba za partnersko sodelovanje. Francoska lokalna akcijska skupina Pays de Dinan išče partnerje za sodelovanje na 
področju promocije, razvoja in krepitve energetske izrabe lesne biomase. Podrobnejšo predstavitev projekta si lahko ogledate 
tukaj. Kontaktna oseba za sodelovanje: nicolas.sollier@pays-de-dinan.org.  

 
  

  
  

 

:: Na začetek 

 

Podjetništvo na podeželju 

 
 Mednarodni projekt MicroCraft (Holistic Marketing for Micro-enterprises in the Handicraft Sector). V okviru projekta, ki se 

izvaja v programu Leonardo da Vinci - Prenos inovacij, je izdelan program samostojnega učenja za nosilce domačih in 
umetnostnih obrti na področju marketinga. 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. 

  
 

Raziskave, razvoj in inovacije 

 
 RUR@CT Benchmarking Seminar. Seminar za povezovanje ter širjenje idej in dobrih praks razvoja podeželja, 29. 4. 2014, 

Bruselj. Več...  

 Dossier on European Innovation Partnership. Priložnosti za inovacije v organskem kmetovanju in agroekologiji. Več...  

  
 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

 
 Poročilo o vlogi CCLD (Community-led local development) v različnih evropskih državah. Več... 

 Poročilo o rezultatih javnega posvetovanja o zelenem akcijskem načrtu za mala in srednja podjetja. Evropska komisija je 
objavila rezultate javnega posvetovanja o zelenem akcijskem načrtu za mala in srednje velika podjetja. Več...  

 Interaktiven spletni zemljevid okoljskih konfliktov. Zemljevid, na katerem je zabeleženih že skoraj 1000 primerov okoljskih 
konfliktov iz celotnega sveta, nekaj tudi iz Slovenije, omogoča iskanje in filtriranje po skoraj 100 področjih, kot tudi brskanje 
glede na surovino, podjetje ali vrsto konflikta. Več..  
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:: Na začetek 

 

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. 
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