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Arhiv novic 
  

Spoštovani člani, 

na osnovi vaših klicev in povpraševanj ugotavljamo, da LAS novice le preletite in se ne poglobite v vsebino informacij, ki vam jih nudimo. Z uvedbo 14 dnevnega 
izhajanja LASnovic smo želeli izboljšati pretočnost novic in vašo informiranost od delu DRSP in LAS. To bomo dvignili na še višji nivo, vam pa svetujemo, da novice 
pozorno spremljate, saj je objavljamo informacije in dokumente, ki vam bodo pomagali pri vašem delu. 

Aleš Zidar, predsednik DRSP 
  

Zbor članov DRSP bo potekal ob posvetu LAS v petek, 29.5.2015 v okviru prireditve Kmetijsko obrtni sejem v Lenartu. V dopoldanskem času bo s pričetkom ob 
9,00 uri izveden Posvet na temo uvajanja CLLD v Sloveniji, ob 12,00 uri bo sledilo odprtje sejma, ob 14,00 uri pa Zbor članstva DRSP. Vabilo in gradivo še pripravljamo 
in bo dostavljeno pravočasno, poleg obravnave Poročila o delu DRSP in Programa za leto 2015 bomo obravnavali prispevek slovenskih LAS k Evropskemu 
podeželskemu parlamentu in se seznanili s predstavitvijo računalniškega programa za vodenje LAS.  

Zato že sedaj vabimo vse LAS k aktivnemu sodelovanju na posvetu in Zboru članov. 

  
  

 

  

:: DOGODKI 

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI 

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH 

:: RAZVOJ PODEŽELJA 

 

 

Aktualno 

• Problem kontrole zahtevkov na ARSKTRP. Dogajanje v zvezi z kontrolo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(ARSKTRP) je v tem tednu potrdilo vse naše bojazni in opozorila, da bo problem kontrol zahtevkov za Leader projekte s strani 
ARSKTRP postal tako velik, da bo ogrozil izvajanje tega programa v Sloveniji. Kljub vsem našim silnim sestankom z ministrom, 
državno sekretarko in direktorjem Agencije se je zgodilo samo to, da so kontrole postale še bolj ostre in nesmiselne. Stališče 
DRSP si preberite TUKAJ. 

• Sestanek LAS-ov z MGRT. Dne 13. 4. 2015 so imeli predstavniki LAS, ki gravitirajo na reko Dravo, sestanek z gospo Neno 
Dokuzov z MGRT, kjer so poskušali urediti problematiko izračuna sredstev iz ESRR za njihovo področje. Na osnovi dogovora s 
sestanka in kasnejše korespondence z LAS Halo, je bil pretekli teden posredovan na MKGP dodatni predlog k Uredbi CLLD, s 
katerim naj bi bilo zaključeno usklajevanje Uredbe. Celotno zabeležko si preberite TUKAJ, prilagamo pa tudi odziv LAS Halo 
TUKAJ. 

• Sestanek skupine za LEADER / CLLD. Prvega sestanka skupine za LEADER / CLLD, ki je potekal 21. 4. 2015 v Bruslju, se je kot 
predstavnik slovenskih LAS udeležil Goran Šoster. Poročilo o sestanku je dostopno TUKAJ. 

• Imenovanje članov Odbora za spremljanje PRP RS 2014–2020. Vlada RS je na 30. Redni seji, ki je potekala 9. 4. 2015, 
sprejela Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Med člani je tudi DRSP. Več…  

• Odbor regij podpira CLLD v mnenju o Ozemeljskem programu. Ena od glavnih točk 111. plenarne seje Odbora regij ELARD, 
ki je potekala 16. in 17. 4. 2015, je bila priprava osnutka mnenja na dokument »The improvement of the implementation of 
the Territorial Agenda of the European Union 2020«. V priloženem dokumentu je pregled glavnih idej o CLLD in razvoju 
podeželja. Več…  
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• Program upravljanja za Naturo 2000. Vlada Republike Slovenije je, 9. aprila 2015, sprejela Operativni program upravljanja z 
območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 območij Natura 2000 
v Sloveniji ter nosilce in finančne vire. Več…  

• Kmetijsko obrtniški sejem KOS 2015. Lenart, Hipodrom Polena, 29 - 31. 5. 2015. LAS Ovtar vabi vse zainteresirane LAS in 
njihove člane, da se predstavijo na njihovem tradicionalnem kmetijsko obrtniškem sejmu. Vse zainteresirane ponudnike za 
nastop na sejmu pa vabimo, da se oglasijo neposredno na LAS Ovtar – 059 128 773 ali 051 660 865, info@lasovtar.si, program 
sejma pa najdete TUKAJ. 

• Poziv LAS-om k zbiranju predlogov za razpravo na slovenskem in na evropskem podeželskem parlamentu. Društvo za 
razvoj slovenskega podeželja poziva Lokalne akcijske skupine in ostale zainteresirane akterje na podeželju, da v okviru 
delavnic za pripravo Strategij lokalnega razvoja zberejo predloge za razpravo na slovenskem in na evropskem podeželskem 
parlamentu. O smernicah in prispevku LAS se bomo pogovarjali na Zboru članov DRSP. 

 

Napovednik 

 
 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• Pospeševanje podjetništva v turizmu na podeželju. Termini za 5 brezplačnih delavnic: 3. do 29. 4. 2015. Organizator: UIP 
Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske. Več…  

• 7. EVROPSKI TEDEN MLADIH 2015 – spodbujanje mladih k aktivnemu sodelovanju v družbi. Evropa, 4. – 10. 5. 2015. Več…  
• EU Si ti dialog: »Dialog z evropsko komisarko Violeto Bulc«. Dialog v Ljubljani bo hkrati osrednji dogodek Evropskega tedna 

mladih, ki bo potekal med 27. aprilom in 10. majem 2015, in je namenjen razpravi o prihodnosti mladih in njihovemu 
položaju v družbi. Kino Šiška, Ljubljana. petek, 8. maja 2015, ob 16. uri. Organizatorji: Mladinski svet Slovenije, Mladinska 
mreža MaMa in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Več...  

• 18. Slovenska turistična borza - SIW 2015. Ljubljana, 7. - 9. 5. 2015. Organizator: SPIRIT Slovenija. Več…  
• Konferenca Plant health for sustainable agriculture. Ljubljana, 11. - 12. 05. 2015. Organizator: Kmetijski inštitut Slovenije, 

CropSustaIn, OP7. Več…  
• Konferenca: Trendi na področju družbene odgovornosti. Bled, 12. 5. 2015. Organizatorja Ekvilib Inštitut in UN GC Slovenija 

v sodelovanju z IEDC – Poslovna šola Bled ter Mreža za družbeno odgovornost Slovenije. Več…  
• Drugi teden evropskih geoparkov. Njegov glavni namen je izboljšanje ozaveščenosti o ohranjanju in promociji naravne in 

kulturne dediščine ter približati geoturistične in izobraževalne aktivnosti geoparkov širši javnosti. Geopark Idrija, 6. – 30. 5. 
2015. Več…  

• Teden vseživljenjskega učenja 2015 – Slovenija učeča se dežela. Slovenija, 15. - 22. 5. 2015. Nacionalni koordinator: 
Andragoški center Slovenije. Več…  

• 11. tradicionalni pohod Pomlad v prleških goricah. Razkrižje, 30. 5. 2015. Organizator: Občina Razkrižje. Več…  
• 26. državna razstava »Dobrote slovenskih kmetij«. Minoritski samostan na Ptuju, 21 do 24. 5. 2015. Organizatorji: KGZS, 

KGZS – Zavod Ptuj, KSS, MO Ptuj. Več...  
• Kmetijsko obrtniški sejem KOS 2015. Lenart, Hipodrom Polena, 29 - 31. 5. 2015. LAS Ovtar vabi vse zainteresirane LAS in 

njihove člane, da se predstavijo na njihovem tradicionalnem kmetijsko obrtniškem sejmu. Vse zainteresirane ponudnike za 
nastop na sejmu pa vabimo, da se oglasijo neposredno na LAS Ovtar – 059 128 773 ali 051 660 865, info@lasovtar.si, program 
sejma pa najdete TUKAJ. 

• Posavski festival tematskih poti 2015 - 30 organiziranih tur (pohodniških, kolesarskih, konjeniških) skupaj s strokovnim 
vodenjem, izobraževalnim programom, posavsko kulinariko, lokalnimi zgodbami ter pestro izbiro namestitev. Posavje, 1. 5. 
do 30. 6. 2015. Več…  

• Slovenski regionalni dnevi 2015 – Globalni izzivi in regionalni razvoj. Posavje, 19. in 20. november 2015. Organizator: 
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU. Več… (informacije bodo dopolnjevali postopoma). 

DOGODKI V TUJINI: 

• Future Energy and Climate Change Policies Under the New State Aid Guidelines. Maastricht, 28-29 5. 2015. Organizator: 
European Institute of Public Administration. Več…  

• Green week 2015 – »narava in biodiverziteta«. Največja konferenca o evropski okoljski politiki. Bruselj, 3.-5. 6. 
2015.Organizator: EK. Več…  

• Konferenca: EU teden trajnostne energije 2015: vaša priložnost, da se vključite v 10. izdajo! Teme: varna, čista in 
učinkovita energija. Podelitev nagrad »The Sustainable Energy Awards«. Bruselj: 16. – 18. 6. 2015. Organizator: EK. Več…  

• 2. evropski podeželski parlament. Shaerding (Austria), 4. – 6. 11. 2015. Organizatorji: PREPARE, ERCA and ELARD. Več 
informacij bo kmalu dostopno na …  

• Sammer LAG festival. Biogradu na Moru, 26. - 28. 6. 2015. Prijave do 15. 5. 2015. Organizator: LAG Laura iz Biograda na 
Moru. Več…  

  

 

:: Na začetek 
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Aktualno LAS 

• LAS Srce Slovenije - 1. delavnica za pripravo nove strategije lokalnega razvoja. Ključna podlaga za delovanje LAS v tem 
obdobju bo nova strategija lokalnega razvoja, ki bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive kazalnike do leta 
2020. Pri tem procesu je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh 
sektorjev – javnega, ekonomskega in civilnega, s tem namenom pa se organizira omenjena delavnica. Vegov hram v Dolskem, 
23. aprila 2015, s pričetkom ob 16.30. Več...  

• LAS DRPSN objavil povabilo k oddaji nabora projektov. LAS DRPSN je v okviru priprave na izdelavo SLR v teh dneh objavil 
povabilo k oddaji nabora projektov (operacij) za izvajanje SLR v novem programskem obdobju 2014-2020. Več…  

• Vabilo k sodelovanju pri pripravi skupnih projektov za trajnostni razvoj podeželja Istre. Koper, 24. april 2015. 
Organizatorji: Zavod Eko-Humanitatis, Mreža za preporod Istre in Središče Rotunda. Več…  

• Sammer LAG festival. LAG Laura iz Biograda na Moru vse slovenske LAS vabi k sodelovanju na tretji izvedbi Sammer LAG 
festivala v Biogradu na Moru med 26.6. in 28.6.2015. Na festivalu načrtujemo tudi predstavitev DRSP in zainteresiranih LAS, 
zato vas vabimo, da nam sporočite vaš interes po sodelovanju. Udeleženci bodo morali kriti svoje stroške (pot in namestitev) – 
kotizacije oz. plačil za stojnice pa za naše LAS ni. Predstavitev festivala je dostopna TUKAJ oz. na njihovi spletni strani 
TUKAJ.Za vse podrobnosti lahko zainteresirani pokličite Aleša Zidarja na 031 339 789 in to čimprej, ker je potrebno do 15. 5. 
2015 oddati prijavo. 

• Priporočilo v zvezi z zahtevki za delovanje LAS. Pripravila: Darja Planinc, predsednica komisije LEADER, DRSP. Več…  
• 1. hrvaški podeželski parlament. Med 16. in 18.4.2015 se je v mestecu Beli Manastir v Baranji (Hrvaška) odvijal 1. hrvaški 

podeželski parlament, ki se ga je udeležila tudi delegacija DRSP – predsednika Aleš Zidar, podpredsednik Goran Šoster in 
predsednik Komisije za podeželje Denis Goja. Parlament je bil namenjen vlogi mladih na hrvaškem podeželju, zelo aktivno pa 
smo pri delu sodelovali tudi člani delegacije. Goran Šoster je bil tudi moderator ene izmed delavnic parlamenta, vsekakor pa 
smo lahko na delu videli aktivne člane hrvaških LAS in organizacij. Podrobno poročilo o dogajanju še sledi. 

• Program razvoja podeželja Republike Hrvaške 2014 – 2020. Osnovne informacije in ukrepi vključno z delovanjem lokalnih 
akcijskih skupin (ukrep 19, LEADER (CLLD)). Več…  

• LEADER oddaja - Projekt: Na deželi. Šesti del dokumentarne serije Projekt: Na deželi prikazuje ohranjanje tradicije in 
razvoj potencialov podeželja rudarskih ter industrializiranih dolin - Šaleške in Mežiške doline ter Zasavja. Oddaje so na 
sporedu vsak teden v ponedeljek na TV Slovenija 2 ob 14.25. 

  
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualne objave  

• MKGP si prizadeva za povečanje lokalne hrane tudi v bolnišnicah. Potem, ko se je projekt spodbujanja kratkih oskrbnih 
verig že dobro uveljavil v osnovnih šolah in vrtcih, vojašnicah ter lokalni skupnosti, želi ministrstvo delež lokalne hrane 
povečati tudi v bolnišnicah, kjer javno naročanje hrane poteka samostojno. Več…  

• LEADER oddaja - Projekt: Na deželi. Šesti del dokumentarne serije Projekt: Na deželi prikazuje ohranjanje tradicije in 
razvoj potencialov podeželja rudarskih ter industrializiranih dolin - Šaleške in Mežiške doline ter Zasavja. Oddaje so na 
sporedu vsak teden v ponedeljek na TV Slovenija 2 ob 14.25. 

  

 

:: Na začetek 

 

Projektni predlogi in partnerstva 

• 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…  

 
  

 

:: Na začetek 
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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.  

 

Raziskave, razvoj in inovacije 

• Inovacije in omrežja v podeželskih območjih. Analiza evropskih inovativnih projektov. Raziskovalci ugotavljajo, da so 
»inovacije še posebej pogoste pri proizvodnji hrane, kot tudi na področju varovanja okolja in v energijskem sektorju« in 
zapišejo, »da so taki projekti v večji meri odvisni od velikih omrežij v katerih je pomembna vloga javnih institucij«. Vir: 
Journal of Rural Studies (2014). Več…  

• Zemljevid socialnih podjetij in njihovih ekosistemov v Evropi. Študija predstavi stanje na področju socialnega podjetništva 
v 29 državah in zajema obseg in značilnosti socialnih podjetij, nacionalne politike in pravni okvir, podporne ukrepe, sisteme 
označevanja in certificiranja ter učinke na trgu. Ključne ugotovitve so zbrane v povzetku (dostopen TUKAJ), poročila po 
posameznih državah pa so dostopna na spletni strani EK. Več…  

  

INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV 

• Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb. V okviru projekta je vzpostavljen učni laboratorij v 
realnem življenju. V projektu sodeluje 25 podjetij in 7 fakultet Univerze v Ljubljani. Partnerstvo je interdisciplinarno, med 
fakultetami UL tehničnih in družboslovnih smeri ter podjetji, ki se ukvarjajo z izdelavo gradbenih elementov, materialov, 
načrtovanjem sistemov in izvajanjem storitev na področju energetske obnove stavb. Praktična usmerjenost raziskovalne 
dejavnosti in vključevanje študentov v interdisciplinarne time ustvarjata zelena delovna mesta, hkrati pa se gradijo 
kompetence mladim strokovnjakom, ki jih bodo v prihodnosti zasedli. Predstavitveni film o projektu najdete TUKAJ.  

Projekt je bil razglašen za zmagovalno prakso natečaja »Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in 
lokalnih skupnosti«. Več primerov dobrih praks zelenih delovnih mest, raziskave na tem področju ter e-seminarje najdete 
TUKAJ.  

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 

• Posvetovanje o vlogi znanosti pri zagotavljanju varne in hranljive hrane. Evropska komisija je začela spletno posvetovanje 
o tem, kako lahko znanost prispeva k zagotavljanju varne in hranljive hrane, ki bo na voljo v zadostnih količinah in stalno, 
sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. Poročilo o temi… in spletno posvetovanje…  

• Poročilo o INTERREG IVC projektih na področju zavoja podeželja. Poročilo zajema politično ozadje oz vključevanje razvoja 
podeželja v evropske perspektive, analizo projektov ipd. Več…  

• Zelena proračunska reforma je glavni instrument za povečevanje trajnosti proračuna. Ob prenosu obdavčitev iz delovne sile 
na porabo naravnih virov ter izpuste v okolje se ob ohranjanju skupnega davčnega bremena na enaki stopnji spremeni 
kvaliteta zbiranja prihodkov v proračun. Ta proces lahko pomembno spremeni strukturo in okoljske vplive ekonomske 
aktivnosti v državi. Izpostavljene so okolju škodljive subvencije, zelena davčna reforma, zelena javna poraba in socialni 
aspekti. Več…  

 

E-novice in glasila 

• TUR!ZEM - revija za menedžment in trženje v turizmu Izdajatelj: SPIRIT Slovenija. Več…  
• Zelena dežela. Glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več…  
• S Podeželja.si. Izdajatelj: Zadružna zveza Slovenije. Več ...  
• Bilten eNatura 2000. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. Več ...  
• Kohezijski e-kotiček. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več ...  
• Slogopis - platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Izdajatelj: Platforma SLOGA. Več ...  
• ELARD novice. Izdajatelj: European LEADER Association for Rural Development. Več ...  

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.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:raziskave-razvoj-in-inovacije&catid=90:razvoj-podeelja
http://www.uv.es/~javier/index_archivos/J%20Esparcia%20-%20European%20Innovative%20Projects%20in%20Rural%20Areas%20-%20Journal%20of%20Rural%20Studies%20-%202014.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6763ef1895b98a5ccc9ae025f/files/Executive_summary_with_Cover_FINAL_21_Nov_2014_2.pdf
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=socentcntryrepts&orderBy=docOrder
https://www.youtube.com/watch?v=17aoMdrYZAM
http://zelenadelovnamesta.si/
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2173:strateki-dokumenti-posveti-in-analize&catid=90:razvoj-podeelja
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4761_en.htm
http://europa.eu/expo2015/node/286
http://issuu.com/interreg_4c/docs/rural_development
http://www.planbzaslovenijo.si/zelena-proracunska-reforma
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/GV/Aktualno/Glasilo-Zelena-dezela.aspx
http://www.spodezelja.si/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1&Itemid=618
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=170
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=156&Itemid=180&lang=sl
http://www.elard.eu/


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

 

Razpisi, natečaji in pozivi 
 

RAZPISI: 

• JR za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2015/2016 za ustvarjalce 
in poustvarjalce na področju umetnosti. Rok prijave: 18. 5. 2015. Razpisuje: Ministrstvo za kulturo. Več…  

• JR za financiranje štipendij s pričetkom štipendiranja v šolskem letu 2015/2016 za dodiplomske študije v tujini za področje 
umetnosti, filma in kulturne dediščine. Rok prijave: 18. 5. 2015. Razpisuje: Ministrstvo za kulturo. Več…  

• Redni letni JR za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2015 ter za čas trajanja 
študijskega leta 2015/2016. Rok prijave: 25. 5. 2015. Razpisuje: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije. 
Več…  

• Javno povabilo - Usposabljanje na delovnem mestu 2015. Oddaja ponudb do 1. 6. 2015 oziroma do porabe sredstev. 
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več…  

• Horizon 2020: Energy Efficiency - Market Uptake. Rok za prijavo: 4. 6. 2015. Več...  
• Call for Intermediary Organisations of Erasmus for Young Entrepreneurs program. Namen razpisa je razširiti in okrepiti 

obstoječo mrežo posredniških organizacij, ki delujejo kot lokalne kontaktne točke za novo ustanovljene in obstoječe 
podjetnike iz sodelujočih držav. Rok prijave: 3. 6. 2015. Razpisovalec: EK. Več…  

• EaSI-EURES: Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job. Sofinanciranje pripravljanih ukrepov na področju podpore 
mladim iskalcem zaposlitve v drugi državi članici na eni ter ponudnikom služb na drugi strani. Rok prijave: 26. 6. 2015. 
Nosilec: EK. 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: 

• Zbiramo odvečno in rabljeno računalniško opremo! Imate odvečno in rabljeno računalniško opremo in nimate kam z njo? Mi 
jo vzamemo! Nato jo s pomočjo podjetja 3lan d.o.o., popravimo, pripravimo in podarimo nevladnim organizacijam, ki jo 
potrebujejo. Organizator: Regionalno stičišče NVO Pomurja. Več…  

• ClimateLaunchpad - odprt največji evropski natečaj poslovnih idej na področju čistih tehnologij. Rok za prijavo: 23. 3. – 12. 
6. 2015. Organizator: Evropski institut za inovacije in tehnologijo.Več…  

• INVOLEN - Evropsko tekmovanje v kreiranju naravovarstvenih iger. Skupine udeležencev iz Evropskih držav so vabljene k 
uporabi INVOLEN učne metodologije in k sodelovanju na Evropskem tekmovanju. Rok za prijavo: 30. 4. 2015 Več…  

• Finalisti za nagrado Natura 2000. Evropska komisija je objavila seznam 23 finalistov za nagrado Natura 2000, zanje lahko 
glasujete. Rok: 6. 5. 2015. Več…  

• Natečaj: NAJ naravoslovna fotografija Goričkega na temo zemlja. Rok za oddajo 31. 5. 2015. Organizator: Javni zavod 
Krajinski park Goričko. Več... 

• 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 ...  

  

 

:: 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.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.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1725
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1726
http://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1025
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2015-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
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.drustvo-podezelje.si/files/Zbiramo%20odve%C4%8Dno%20in%20rabljeno%20ra%C4%8Dunalni%C5%A1ko%20opremo.pdf
http://climatelaunchpad.org/competition2015/
https://evropskotekmovanjeinvolen.wordpress.com/razpis/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm
http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=5533&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=1&id_tip3=0
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
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?subid=868&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=189&key=b27db9c92d6dd9ea24cd21bf77d5e951
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