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:: DOGODKI  

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN  

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI  

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH  

:: RAZVOJ PODEŢELJA  

 

 

Napovednik 

 Podeželje v mestu - gremo na kmetijo, 24. 5. 2014, Ljubljana. Organizator: KGZS. Več...   
 Podjetniška tržnica s Kuharijo na Plac', 24. 5. 2014, Škofja Loka. Organizator: OOZ Škofja Loka. 

Več... 
 "Od njive do mize: Samooskrba kot temeljna socialna pravica", 26. 5.-7. 6. 2014, Erasmus intenzivni 

program. Ljubljana. Več...  
 Dnevi podnebne nevtralnosti v Alpah: Zaključna konferenca projekta ALPSTAR, 27.-28. 5. 2014, 

Ljubljana. Več...  
 Mednarodna konferenca "Community-Led Local Development (CLLD)", 28. 5. 2014, Bruselj. 

Organizatorja: European LEADER Association for Rural Development (ELARD) v sodelovanju s Stalnim 
predstavništvom Češke republike. Več...  

 Vabilo na 18. andragoški kolokvij: Učeče se skupnosti - praksa, pojmovanja, potenciali, Ljubljana, 
29. 5. 2014. Organizator: Andragoški center Slovenije. Več...  

 Dan jagod in špargljev, 29. 5. 2014, Breg pri Litiji. Organizator: Društvo za razvoj podeţelja LAZ. 
Več...  

 Prostovoljstvo je moja zgodba, 5. 6. 2014, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana. Organizator: Zavod 
MOVIT. Več...  

 20th International Symposium on Society and Resource Management: Challenges of Urban and 
Rural Transformation, 9.-13. 6. 2014, Hannover. Več...   

 MESAP - 16. Mednarodni sejem podjetništva in 12. Sejem vina in vinarske opreme, 13.-15. 6. 2014, 
Nedelišće, Hrvaška. Več...  

 3. letni forum Strategije EU za Podonavsko regijo, 26.-27. 6. 2014, Dunaj. Organizatorji: Evropska 
komisija, Republika Avstrija in mesto Dunaj. Več...   

 Letna konferenca programa Srednja Evropa, 1.-2. 7. 2014, Dunaj.  Organizator: Skupni tehnični 
sekretariat programa. Več...  

 Mednarodno usposabljanje za mladinske delavce in vodje za izboljšanje strategij lokalnega 
razvoja, 2.-8. 10. 2014, Norveška. Organizator: Norveška nacionalna agencija (YiA) za program 
Erasmus+. Več...  

  
 

Aktualno 

 10. redna skupščina Društva za razvoj slovenskega podeželja. V četrtek, 22. 5., je bila izvedena 10. 
redna skupščina Društva za razvoj slovenskega podeţelja v Podkumu, v hiši domačih okusov »Pr Čop«. 

  

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.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/2429/Podezelje-v-mestu-gremo-na-kmetijo.aspx
http://www.skofja-loka.com/36/section.aspx/ShowEvent?CalendarEventId=3971
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/10105/cid/97
http://alpstar-project.eu/wp-content/uploads/2014/04/Alpstar_Conference-programme_SL.pdf
http://www.elard.eu/news/en_GB/2014/05/06/readabout/conference-on-community-led-local-development-at-the-dawn-of-2014-2020
http://tvu.acs.si/ak/2014/
http://www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/
http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/1_MLADI_V_AKCIJI/1b_Aktualni_razpisi/2014/Vabilo_Prostovoljstvo_je_moja_zgodba.pdf
http://www.issrm2014.iasnr.org/
http://www.mesap.hr/2014/01/mesap-glavni-2014/
http://www.danubeforumvienna.eu/
http://www.central2013.eu/index.php?id=56&tx_ttnews%5Btt_news%5D=782&cHash=9fd365036e0c69d4c7d135066ce93851
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-in-norway-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.4262/
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2169:aktualno&catid=69:dogodki


Na skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo društva in sprejet ambiciozen program dela DRSP za leto 
2014. Dosedanji predsednik DRSP Goran Šoster je pustil v delovanju društva neizbrisno sled in se bo po 
osmih letih vodenja društva močneje posvetil znanstvenemu delu. Za novega predsednika DRSP je bil 
na pobudo dosedanjega predsednika izvoljen Aleš Zidar. Podrobno poročilo in fotografije z dogodka 
bodo v kratkem objavljeni na spletni strani DRSP.  

 Poziv za prijavo referatov/predstavitev projektov na temo razvoja podeželja. Referati bodo 
predstavljeni na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, 28. 8. 2014, na seminarju "Z geomatiko do 
atraktivnejšega podeţelja". Rok za oddajo besedil/predlogov za sodelovanje: 23. 5. 2014. Več v 
priloţenem vabilu. 

 Financiranje celovitih projektov iz strukturnih skladov EU 2014-2020: Kako z okrnjenimi sredstvi 
doseči več? Usposabljanje je namenjeno upravljavcem sredstev strukturnih skladov EU v obdobju 
2014-2020, ter vsem, ki se bodo iz skladov financirali. Lokacija in termin: Ljubljana, 3. 7. 2014. 
Organizator: Slovensko društvo evalvatorjev v sodelovanju s Fakulteto za upravo. Več...  

 Vzpostavljena je nova spletna stran o evropskih strukturnih in investicijskih skladih - ESI. Za 
upravljanje skladov je odgovorna Sluţba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več...  

 Pripravljena je končna različica osnutka Programa o sodelovanju Central Europe 2020. Po odobritvi 
v drţavah članicah bo program predloţen Komisiji predvidoma junija 2014. Več...  

 Spletna vprašalnika za ugotavljanje delovanja in potreb slovenske mreže organizacij izobraževanja 
starejših ter zadovoljstva z aktivnostmi mreže. Nosilec: Slovenska univerza za tretje ţivljenjsko 
obdobje. Več...  

 Sprejet je odlok o ustanovitvi Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Pivka z okolico je 
zanimiva mešanica kamnitega Krasa in zelene Notranjske - presihajoča jezera, reka ponikalnica, vrtače 
in jame na eni strani ter prostrani zeleni gozdovi na drugi strani. Tu najdemo izjemne naravne danosti, 
saj več kot polovica občine leţi na območju Nature 2000. Več na spletni strani Ekomuzeja Pivških 
presihajočih jezer.  

 Dobrodelna tekma za zbiranje prispevkov za obnovo rastlinske čistilne naprave za čiščenje 
odpadnih voda v Krajinskem parku Jeruzalemske gorice. Dobrodelna tekma je del dolgoročnega 
projekta zavoda Solayea imenovanega "4 elementi". Letos se v okviru projekta posvečajo elementu 
vode. V sodelovanju s podjetjem Limnos, ki je eno izmed vodilnih podjetij na področju aplikativne 
ekologije pri nas, bodo z zbranimi sredstvi obnovili rastlinsko čistilno napravo v Krajinskem parku 
Jeruzalemske gorice ter se povezali z lokalno skupnostjo, s katero bodo skušali oblikovati 
izobraţevalne delavnice, kjer bodo osveščali lokalno ter širšo skupnost o moţnostih inovativnih 
trajnostnih pristopov k ohranjanju okolja. K sodelovanju je pristopila tudi Prleška razvojna agencija. 
Termin in lokacija tekme: 31. 5. 2014, ob 12. uri, športni park Ilirija v Ljubljani. Več v izjavi za 
javnost. 

 Nagradni natečaj: Partnerstva za zelena delovna mesta - dobre prakse podjetij in lokalnih 
skupnosti. Rok za oddajo prijav na natečaj je 10. september 2014, do 12. ure. Več...  

 Nagrada za novinarje fundacije Anne Lindh. Novinarji v tiskanih medijih, na televiziji, radiu in novih 
medijih, drţavljani ene od 42 drţav EU in Sredozemlja, vključno s Sirijo in Libijo, so vabljeni, da 
oddajo svoja dela na temo medkulturnih tem med in v evro-mediteranskih druţbah, od manjšin, 
migracij, integracije in identitete. Rok za oddajo prispevkov: 30. maj 2014. Več...  

 "Grad Borl: gradbenozgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer" (2010). Knjiga je 
sedaj dosegljiva tudi v elektronski obliki. Več...  

 Izšel je prvi tržiški turistični vodnik z naslovom »Po Tržiču in okolici«. Izdajatelj: Občina Trţič. 
Več...  

 Vabilo k sodelovanju: Predstavitev ponudb za individualne goste na slovenskem trgu. Uredništvo 
Koroških splavarjev na Dravi vabi vse turistične ponudnike k sodelovanju pri pripravi priročnika Dobra 
ideja. Več... 

 Povabilo k sodelovanju na 7. Informativi - Sejmu izobraževanja in poklicev, 23.-24. 1. 2014, 
Ljubljana. Prvi prijavni rok: 13. 11. 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  

 

Aktualni 

 "Podružnična šola - gibalo razvoja: Otroci za razvoj" (LAS Sožitje med mestom in podeželjem). 

http://www.drustvo-podezelje.si/files/POZIV%20za%20prijavo%20referatov-predstavitev%20projektov-razvoj%20podezelja.pdf
http://www.sdeval.si/Strukturni-skladi-EU-2014-2020/Financiranje-celovitih-projektov-iz-strukturnih-skladov-EU-2014-2020.html
http://www.esi-skladi.si/
http://www.central2013.eu/index.php?id=56&tx_ttnews%5Btt_news%5D=861&cHash=d2036b1657b9a6f54b3fe8d0781b7c0e
http://ask.2050.si/ugotavljanje-delovanja-izobrazevalnih-potreb-zadovoljstva/
http://pivskajezera.si/
http://pivskajezera.si/
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Sporo%C4%8Dilo%20za%20javnost_dobrodelna%20nogometna%20tekma.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Sporo%C4%8Dilo%20za%20javnost_dobrodelna%20nogometna%20tekma.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/javni-natecaj
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/10176/cid/99
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-IHU7ORVJ/?query=%27title%3Dgrad+borl%27&pageSize=25
http://www.trziski-muzej.si/
http://www.slovenia.info/?e_casopis=%7B51A23237-3540-4EE6-A92D-B8E925CD1386%7D&id_newspaper=%7BC05DBD96-4C93-4F72-9401-4F69986441CF%7D&lng=1
http://www.informativa.si/za-sodelujoce/vabilo-k-sodelovanju/oblike-sodelovanja/
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=2171:aktualni&catid=87:projekti-lokalnih-akcijskih-skupin


Vabljeni na prireditev "Na vasi je lepo", ki jo bo spremljala tudi razstava "Turistični spominek v besedi, 
sliki in fotografiji". Datum in lokacija: 5. 6. 2014, podruţnična OŠ Janče. Več..  

  

 

:: Na začetek  

 

Delovna gradiva 

 Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 s poudarkom 
na pripravi strategije lokalnega razvoja. Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Več...   

 Predstavitev izvajanja ukrepa LEADER v programskem obdobju 2014-2020 v primerjavi s PRP 2007-
2013. Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Več...  

 Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020. Izdajatelj: Evropska komisija. 
Več...  

 Guidance on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds. 
Izdajatelj: Evropska komisija. Več...  

 Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors. Izdajatelj: Evropska 

komisija. Več...  
 "Communicating Rural Development: People, Projects, Ideas". Gradivo s seminarja, ki ga je ENRD 

organiziral 3.-4. 3. 2014 v Vilni, Litva. Več...  

  
 

Aktualne objave  

 Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2007-2013. Več...  
 Mali projekti NVO. Rok za prijavo: 30. 5. 2014. Program: Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni 

mehanizem. Več...  
 Evropa za državljane: Sklop 1 - Evropski spomin. Rok za prijavo: 4. 6. 2014. Nosilec: Evropska 

komisija-EACEA. Več...  
 Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep 

pobratenja mest. Rok za prijavo: 4. 6. 2014. Nosilec: Evropska komisija-EACEA. Več...  
 Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež 

mest. Rok za prijavo: 4. 6. 2014. Nosilec: Evropska komisija-EACEA. Več...  
 Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. Rok za prijavo: 5. 6. 2014. Nosilec: 

Ministrstvo za obrambo. Več...  
 Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

Rok za prijavo: 6. 6. 2014. Nosilec: Zavod RS za šolstvo. Več...  
 Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2014. Rok za prijavo: 13. 6. 2014. 

Nosilec: Turistična zveza Slovenije. Več...  
 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov 

in zasebnikov 50PO13. Nosilec: EKO sklad. Rok za prijavo: 30. 6. 2014. Več...  
 Zaposli.me. Rok za prijavo: 29. 8. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več...  
 Delovni preizkus za mlade. Rok za prijavo: 1. 9. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več...  
 Programi javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda. Rok za 

prijavo: 4. 9. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več...  
 Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda. Rok za prijavo: 30. 9. 2014. Nosilec: 

Zavod RS za zaposlovanje. Več...  
 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (176. JP). Rok za 

prijavo: do porabe sredstev oz. do 30. 9. 2014. Nosilec: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. 
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 razpoloţljivih 
sredstev oz. najdlje do 7. 10. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več...   

  

 

:: Na začetek  

 

http://www.drustvo-podezelje.si/files/VABILO_NA%20VASI%20JE%20LEPO_Jance_2014.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2186:delovna-gradiva&catid=88:javni-razpisi-in-pozivi
http://program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/219-22-5-2014-izveden-seminar-leader
http://program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/217-16-5-2014-predstavitev-predloga-uredbe-o-izvajanju-ukrepa-leader-iz-naslova-programa-razvoja-podezelja-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm#4
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_community_local_development.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf
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.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2176:javni-razpisi-in-pozivi&catid=88:javni-razpisi-in-pozivi
http://www.program-podezelja.si/sl/33-novice/211-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-prp-2007-2013
http://norveski.nvosklad.si/
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-rememberance_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-0_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-0_en
http://www.lrf-pomurje.si/regionalno-sticisce-nvo/aktualni-razpisi/?id=548
http://www.zrss.si/Default.asp?a=1&id=1606
http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=213
http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=817
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=808
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=838
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=833
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/2-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-mentorstvo-za-mlade-176-jp/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=385
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=729


Projektni predlogi in partnerstva 

 Skupnost Central Europe 2020. S pridruţitvijo spletni skupnosti lahko znotraj svojih tematskih 
področij predloţite ali izberete projektne ideje ter se seznanite s potencialnimi partnerji. Več...  

 ELARD's LAG Staff Exchange Program: 4th edition. Rok za prijavo na mednarodne izmenjave 
predstavnikov LAS je podaljšan do 31. 5. 2014. Več... 

  

 

:: Na začetek  

 

Podjetništvo na podeželju 

 Na mladih svet stoji. Praktične delavnice za mlade iskalce zaposlitve in mreţenje z delodajalci. Datum 
in lokacija: 24. 5. 2014, posestvo Rečou v Brkinih. Na dogodku se bo promocijsko predstavil tudi LAS 
DRPSN s svojim delovanjem in moţnostjo sofinanciranja projektov na podeţelju. Več...  

 Portal eSEJMIŠČE. NVO lahko brezplačno sodelujejo na portalu eSEJMIŠČE in z objavo svojih sredstev 
in kapacitet, ki so jih z drugimi NVO pripravljene deliti brezplačno, slednjim omogočijo laţje, 
učinkovitejše in uspešnejše delo. Več...  

 E-spretnosti: grška koalicija za nova digitalna delovna mesta, znanje in spretnosti. Evropska 
komisija je identificirala IKT kot eno izmed treh najpomembnejših področij, ki bodo pripomogla k rasti 
zaposlenosti. Nedavna študija kaţe da se bo do leta  2020 število delovnih mest, ki zahtevajo 
računalniško pismenost povečala za 44% v primerjavi z letom 2011. 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 

 Trajnostni razvoj podeželja in inovacije: Poročilo o stanju Alp. Izdajatelj: Stalni sekretariat Alpske 
konvencije, 2011. Objavljena sta celotno besedilo (ANG) in povzetek poročila (SLO).  

 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

 Vloga CCLD (Community-led local development / Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) v državah 
članicah. Rezultati spletne raziskave so dosegljivi tukaj.  

  

 

:: 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=2177:sodelovanje-v-projektih&catid=89:sodelovanje-v-projektih
http://www.central2013.eu/news-events-publications/news/news-detail/annualconference/860/?L=se%25251%2520or%25201%253D%2540%2540v&cHash=f18f9e300f740ae9e316261991e5d1cb
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