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Vabilo novim članom Društva za razvoj Slovenskega podeželja. Temeljni cilj društva je izboljšanje pogojev za celovit razvoj 
podeželja ter za obstoj in delo na podeželju. DRSP je nacionalni reprezentativen organ za LAS-e in je član številnih nacionalnih in 
mednarodnih organizacij. Poslanstvo na področju razvoja podeželja opravlja že 17 let, na podlagi njegovega dela pa mu je bil 
priznan tudi status društva v javnem interesu. Člani sodelujejo pri oblikovanju programa dela društva ter lahko aktivno delujejo v 
organih in komisijah društva: Komisija za CLLD, Komisija za prenos znanja ter Komisija za podeželje. Društvo zastopa interese 
članov v odnosu do institucij, člani društva pa so upravičeni tudi do drugih ugodnosti (npr. nižja kotizacija na dogodkih v organizaciji 
društva). 

Članarina za leto 2015 znaša za LAS-e 100 EUR, za druge pravne osebe 50 EUR in za fizične osebe 25 EUR. Pristopne izjave so 
dostopne na spletni strani društva (TUKAJ). 
   

 
  

:: DOGODKI 

:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN 

:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI 

:: SODELOVANJE V PROJEKTIH 

:: RAZVOJ PODEŽELJA 

 

 

 

Aktualno 
 

• Informacije v zvezi z oblikovanjem in delovanjem LAS v obdobju 2014-2020. V preteklih mesecih so ministrstva 
pristojna za izvajanje CLLD izvedla različne posvete in predstavitve, a udeleženci niso dobili konkretnih odgovorov na več 
vprašanj. Na podlagi tega je UO DRSP je na 7. seji (16. 7. 2015) sprejel sklep, da njegova Komisija za CLLD pripravi 
vprašanja in jih pisno naslovi na medresorski Koordinacijski odbor CLLD. Vprašanja se nanašajo na izračun kvot iz ESRR, 
zagotavljanje nasledstva, izbor vodilnega partnerja, državne pomoči, financiranje delovanja LAS, izstavljanje računov za 
vodenje LAS in označevanje aktivnosti. DRSP je v začetku avgusta prejel nekaj konkretnih odgovorov, pri natančnih 
pojasnilih na ostala odprta vprašanja pa bomo vztrajali še naprej. Odgovor Koordinacijskega odbora za CLLD je dostopen 
TUKAJ.  

• Festival slovenskih LAS – letos obarvan s kulturno dediščino. Osrednja nit letošnjega dvodnevnega strokovno-
promocijskega dogodka bo naravna in kulturna dediščina. Namen petkovega strokovnega posveta je spodbujati »žive 
projekte naravne in kulturne dediščine« in poskusiti najti rešitve za ovire s katerimi se spoprijemajo upravljavci le-teh. V 
okviru prvega dne si bomo ogledali tudi primer dobre prakse in organizirali mednarodno borzo projektov sodelovanja. 
Drugi dan festivala se bo odvijal v centru Ljubljane - na Stritarjevi cesti in na Tromostovju. LASe pozivamo, da se 
skupaj z lokalnimi ponudniki predstavijo z uspešnimi in tržno zanimivimi projekti na temo naravne in kulturne dediščine. 
Različne lokacije, 2. – 3. 10. 2015. Organizator: DRSP v sodelovanju z LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« (prvi 
dan) in Mesto občino Ljubljana (drugi dan). Poziv za udeležbo in prijavni obrazec bo objavljen v avgustu.  

• 3. Slovenski podeželski parlament - »Podeželski parlament prispeva k udejanjanju participativne demokracije.«. 
Okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, se bo 
zbralo z namenom, da razpravlja o aktualnih izzivih slovenskega podeželja v okviru desetih vsebinskih delavnic. 
Podčetrtek, 7.-8. 10. 2015. Rok prijave: 15. 9. 2015 na spletni povezavi (TUKAJ). Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in partnerstvo Mreže za podeželje.  

• Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 2014-2020 je določil 
merila za izbor operacij. Njihov namen je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in 
ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja. Več…  

• Ocena dela Mreže za podeželje. Vrednotenje mreže za podeželje je eno od treh poročil v sklopu sprotnega vrednotenja 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 v letu 2014, ki ga je izdelal Kmetijski inštitut Slovenije je v 
sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja. Poročilo je dostopno TUKAJ.  
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• Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020. Upravičenci, 
ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz 
proračuna Republike Slovenije, so obvezani informiranja in obveščanja javnosti oz. označevanja aktivnosti z navajanjem 
vira sofinanciranja. Več...  

• Izobraževanje na področju projektnega managementa. V sodelovanju z Slovenskem združenjem za projektni 
management se dogovarjamo o sklopu izobraževanj, v okviru katerih bi pridobili znanje o podeželskem projektnem 
managementu in sodobnih izzivih projektnega menedžmenta. Vsebine, ki bi jih obravnavali so naslednje: Projektni 
informacijski sistem, Projektna pisarna, Portfelj projektov, Kontekstualne kompetence, Učinkovitost in uspešnost 
projektnega dela, Projektna odličnost, Projektno okolje, Animacija in motivacija ter Sistem ocenjevanja projektov. 
Določene vsebine bi lahko izpeljali v okviru posvetov LAS, nekatere vsebine kot delavnice, lahko pa bi se dogovorili tudi za 
usposabljanje za naslov Certificiranega projektnega managerja (certifikat IPMA). Vse to je seveda odvisno od interesa 
upravljavcev LAS in njihovih zaposlenih, zato vas prosimo, da nam do konca avgusta 2015 (31.8.2015) na mail 
ales.zidar@drustvo-podezelje.si posredujete vaš interes po tovrstnem izobraževanju. Na osnovi dobljenega interesa bomo 
lahko hitro izbrali ustrezno obliko izobraževanja in pridobitve certifikata projektnega managerja.   

 

 

Napovednik 
 
 
DOGODKI V SLOVENIJI:  

• AGRA - 53. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Letos v luči rodovitnosti in razvoja. Gornja Radgona, 22. – 27. 8. 2015. 
Organizator: Pomurski sejem. Program sejma si oglejte TUKAJ, opozoriti pa vas želimo še na številne dogodke, ki jih 
organizirata MKGP (TUKAJ), KGZS (TUKAJ) ter vabilo Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano na okroglo mizo (TUKAJ).  

• Posvet: Skupnostne prakse v urejanju prostora: lokalne pobude in urbani razvoj. Posvet bo ponudil primerjavo med 
skupnostnimi praksami v urejanju prostora pri nas s tistimi na Dunaju in v Seulu, predstavljena pa bo tudi nova številka 
publikacije Prostori sodelovanja (dostopna TUKAJ). Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 24. 8. 2015. Organizator: Mreža za 
prostor IPoP. Več…  

• Razstava in predstavitev vrtnin iz poskusnega nasada. Mercator center Ajdovščina; Vipavska dolina, 27. 8. 2015. 
Organizator: Občina Ajdovščina. Več…  

• Spoznajte posebnosti Srca Slovenije na vikendih odprtih vrat. Sezona nepozabnih potepov po Srcu Slovenije s posebnimi 
ugodnostmi in presenečenji – Šmartno pri Litiji (28.-30. 8. 2015), Lukovica (4.-6. 9. 2015), Litija (25.-27. 9. 2015) in 
Kamnik 23.-25.10. 2015). Organizator: Razvojni center Srca Slovenije. Več…  

• Dan nevladnih organizacij. Na dogodku bomo poleg predstavitve novih in načrtovanih donacij ter tehnoloških rešitev za 
nevladne organizacije, predstavili možnosti in prednosti mreženja v nevladnem sektorju. Dogodek poteka v okviru 
projekta Slovenska mreža za izobraževanje starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Ljubljana, Knjižnice Otona 
Župančiča, 31. 8. 2015. Organizatorja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in MISSS. Več…  

• Volneno na Visokem. Opazovali boste mojstrice rokodelke pri delu z volno, se udeležili volnenih rokodelskih ustvarjalnic, 
si ogledali volnene razstave na več lokacijah, se udeležili volnenih predavanj, prisluhnili volnenim pripovedkam … 
Tavčarjev dvorec, Visoko pri Poljanah, 6. 9. 2015. Organizatorja: Rokodelski center DUO in Turizem Škofja Loka (Razvojna 
agencija Sora d.o.o.). Več…  

• 6. festival nevladnih organizacij Goriške statistične regije. Prireditev je namenjena predstavitvi nevladnih organizacij, 
promociji nevladnega sektorja in premisleku o medgeneracijskem povezovanju. Cerkno, 19. 9. 2015. Prijave najkasneje do 
7. 9. 2015 (Ustanova Fundacija BiT Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar ali skenirano na info@planota.si). Organizator: 
Regionalno stičišče NVO Planota. Več…  

• Prleška gibanica 2015. Zelo okusen dogodek s kulinaričnim izletom po Prlekiji med stojnicami in bogatim kulturno-
zabavnim programom. Križevcih pri Ljutomeru, 8. in 12. 9. 2015. Organizator: Kulturno in izobraževalno društvo KELIH. 
Več…  

• Demokratična udeležba državljanov v EU - Mednarodna konferenca v okvru projekta DOCPIE. Dogodek bo sočasno 
potekal na treh lokacijah, njegov namen pa je spodbujanje udeležbe civilne družbe v Evropski Uniji. Različne lokacije, 24. 
9. 2015. Organizator: Društvo LAZ. Več…  

• Festival LUPA – 14. tradicionalni bazar nevladnih organizacij. Vloga nevladnih organizacij je v moderni družbi 
nepogrešljiva, saj so prav slednje pogosto zadnje zatočišče za ljudi, živali in nenazadnje tudi za okolje. Ljubljana, 
Prešernov trg, 24. 9. 2015. Rok prijave: 1. 9. 2015. Organizator: CNVOS. Več…  

• Tradicionalna Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici 2015. Na tradicionalno sejemsko prireditev letos prihajajo v goste kot 
partnerji sejma člani LAS VINODOL iz Hrvaške (Novi Vinodolski), kar je potrditev regijskega pomena sejma, poleg tega pa 
bo na ta način izvedena še dodatna promocija sejma v Kvarnerju in Istri. Organizatorji zaradi velikega interesa vabijo k 
čimprejšnji prijavi (e-pošta info@razvoj-podezelja.si ali po navadni pošti). OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici, 26. – 27. 
9. 2015. Organizatorja: Občina Ilirska Bistrica in DRSPN. Več…  

• Konferenca: Soočanje z demografskimi izzivi v Sloveniji in Evropi. Geografi z različnih ustanov poskušamo spodbuditi ne 
le znanstveno iskanje odgovorov na demografska vprašanja, ampak tudi iskanje poti za spremembe v praksi. Ljubljana, 5. 
10. 2015. Več…  

• 15. festival Stare trte - največji štajerski festival okusov in tradicije, ki bo temeljil na dvigu nivoja kulture pitja vina, 
prepleten pa bo z gastronomskimi užitki in glasbenimi spremljavami. Maribor, 4. – 11. 11. 2015. Organizator: Zavod za 
turizem Maribor – Pohorje. Več…  

• Slovenski regionalni dnevi 2015 – Globalni izzivi in regionalni razvoj. Posavje, 19. in 20. 11. 2015. Organizator: 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/oznacevanje-aktivnosti
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2170:napovednik&catid=69:dogodki
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2170:napovednik&catid=69:dogodki
http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/agra/o-sejmu
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/koledar/icalrepeat.detail/2015/08/22/30/-/aktivnosti-mkgp-na-sejmu-agra-2015
http://www.kgzs.si/gv/promocija/sejmi-in-prireditve/sejem-agra.aspx
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Varuh%20-%20okrogla%20miza%20radgona.pdf
http://prostorisodelovanja.si/
http://ipop.si/2015/08/14/skupnostne-prakse-v-urejanju-prostora-lokalne-pobude-in-urbani-razvoj/
http://www.drustvo-podezelje.si/files/Vabilo%20na%20razstavo%20in%20predstavitev%20vrtnin%20iz%20poskusnega%20nasada.pdf
http://www.srce-slovenije.si/turizem/kaj-poceti-in-doziveti/vikend-odprtih-vrat-
http://www.drustvo-podezelje.si/files/DAN%20NVO%20Vabilo%20in%20program.pdf
http://www.skofja-loka.com/domov/volneno_na_visokem.aspx
mailto:info@planota.si
http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/19-festival-nvo
mhtml:file://C:\Users\VErhart\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\68PGZA7X\email%20(3).mht!https://www.facebook.com/pages/Prle%C5%A1ka-gibanica/348398141996587
http://www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/index.php?lng=sl&t=docpie&id=11445
http://www.cnvos.si/article/id/12105/cid/402
mailto:info@razvoj-podezelja.si
http://www.razvoj-podezelja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=557:sejem-kmetijska-trnica-2015&catid=1:novice&Itemid=46
http://geo.ff.uni-lj.si/oglasna-deska/obvestila/vabilo-k-sodelovanju-na-konferenci-soocanje-z-demografskimi-izzivi-v-sloveni
http://maribor-pohorje.si/festival-stare-trte-4-10-11-11-2015-.aspx


Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU. Več…  
• V pripravi je nov program usposabljanja za vključevanje varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne 

programe. Pripravljavci: Slovensko društvo evalvatorjev v sodelovanje s poznavalkami z Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in Ministrstva za okolje. Program je oblikovan, jeseni bo predstavljen, začetek izvajanja konec leta 
2015/začetek 2016. Občine in druge ustanove, ki bi bile zainteresirane za jesensko predstavitev programa usposabljanja 
naj se čim prej oglasijo. Več…  

DOGODKI V TUJINI: 

• Festival podeželskega filma "Corto e Fieno". Filmski festival preučuje vztrajnost podeželske kulture v sodobni družbi 
prek različnih pričevanj iz podeželskega sveta, in si prizadeva spodbuditi prenovo odnosa do zemlje med novimi 
generacijami. Sekcije: sadovnjak, žetev, zimzeleno. Italija, jezero Orta, 18. – 20. 9. 2015. Organizator: Associazione 
Culturale Asilo Bianco. Več...  

• Konferenca: “Strenghtening local development through cooperation". Glavni cilj konference bo spodbuditi med-
teritorialno in transnacionalno sodelovanje znotraj EU in s tretjimi državami. Dogodek bo potekal v povezavi z Expo 2015 v 
Milanu. Podrobnejše informacije bodo dostopne kmalu. Expo Milano 2015, 25. 9. 2015. Organizator: Evropska mreža za 
razvoj podeželja.  

• Marketplace Austria FOOD 2015 - mednarodno poslovno srečanje na Dunaju. Avstrijska gospodarska zbornica, v 
sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje, kjer 
se boste lahko srečali z avstrijskimi proizvajalci hrane in pijače. Dunaj, Avstrija, 7. oktober 2015. Dodatne informacije 
dobite na Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (Gregor Primc, E-pošta: gregor.primc@ozs.si, Tel: (01) 583 05 57, (01) 583 
05 57).  

• 13. evropski teden regij in mest - OPEN DAYS 2015. Letošnji slogan dogodka je »Evropske regije in mesta: partnerji za 
naložbe in rast«, program pa bo osredotočen na tri teme: modernizacija Evrope, regije odprte za gospodarstvo ter kraji in 
prostori. Sodelovalo bo 177 regij in mest iz 30 držav, ki so povezani v 21 regionalnih partnerstev, 11 generalnih 
direktoratov Evropske komisije, številne mreže, združenja in druge institucije. Organizirali bodo preko 100 delavnic in 
razprav. Bruselj, 12. – 15. 10. 2015. Več…  

• 2. »Participation Day« nevladnega sektorja v okviru Strategije EU za Podonavsko regijo. Dogodek se bo odvijal dan 
pred 4. Letnim forumom omenjene strategije in bo ponudil priložnosti za predstavitve NVO, mest, mrež in projektnih idej. 
Ulm, Nemčija, 28. 10. 2015. Podroben program bo objavljen v nekaj tednih, predstavitev dogodka pa si oglejte TUKAJ.  

• 2. evropski podeželski parlament. Cilj Evropskega podeželskega parlamenta je krepitev glasa podeželskih skupnosti v 
Evropi ter krepitev vloge območij pri usmerjanju lastnega razvoja in sodelovanje med podeželskimi skupnostmi. Udeležilo 
se ga bo več kot 300 delegatov iz več kot 40 evropskih držav. Shaerding (Austria), 4. – 6. 11. 2015. Organizatorji: PREPARE, 
ERCA and ELARD. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

 

Aktualno LAS 
 

• LAS Dolina Soče – javni poziv za vstop. Pridružite se LAS Dolina Soče in izkoristite vse prednosti, ki vam jih članstvo 
ponuja. Povabilo velja tako za obstoječe člane LAS za razvoj iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane. Več…  

• LAS loškega pogorja – poziv za članstvo. LAS loškega pogorja, ki deluje na območju občin Gorenja vas - Poljane, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri, poziva nove in obstoječe člane k vključitvi v partnerstvo za programsko obdobje 2014 - 2020. 
Pristopne izjave pošljete do 10. 9. 2015 na naslov: Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 
Škofja Loka. Več…  

• LAS Zasavje – javni poziv za članstvo. LAS Zasavje bo v sedanjem obdobju organiziran kot lokalno pogodbeno 
partnerstvo, ki bo ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Zasavja po 
pristopu "od spodaj navzgor". Članstvo v LAS predstavlja odgovorno in aktivno sodelovanje v korist celostnemu in 
trajnostnemu razvoju Zasavja. Zainteresirani izpolnite pismo o nameri in ga pošljite na naslov: LAS Društvo za razvoj 
podeželja Zasavje, Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi. Več…  

• LAS Zadruga LAS Dobro – javni poziv za vstop oz. članstvo. LAS Zadruga LAS Dobro za nas, ki deluje na območju občin 
Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica je 20.07.2015 objavila Javni poziv za vstop oz. članstvo v LAS Dobro za 
nas. V programskem obdobju 2014-2020 bo LAS organizirana kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljena z namenom 
uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Več…  

• Javni poziv za oblikovanje Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Razvojna agencija Kozjansko, skupaj z 
občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, objavlja javni poziv za oblikovanje 
Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« v obdobju 2014-2020. Pristopno izjavo pošljete na naslov: RA 
KOzjansko, Ul. Skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur. Več…  

• LAS med Snežnikom in Nanosom – dopolnitev poziva za članstvo. LAS med Snežnikom in Nanosom na območju občin 
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, objavlja dopolnitev poziva novim in obstoječim članom. Vsi, ki želite postati ustanovni 
člani, morete izpolniti pismo o nameri (dostopno TUKAJ) in ga najkasneje do 20. 8. 2015 poslati na naslov: DRPSN, 
Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica. Več…  
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• LAS med Snežnikom in Nanosom – ustanovitvena skupščina. Ustanovitvena skupščina in podpis Pogodbe o ustanovitvi 
partnerstva za LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom bo potekala v prvih dneh septembra 2015.  

• LAS Goričko - povabilo za vstop v članstvo. LAS Goričko, ki se v tem programskem obdobju širi tudi na območje Mestne 
občine Murska Sobota, objavlja poziv novim članom. Pristopne izjave pošljete na naslov: LAS Goričko, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice. Več…  

• LAS Haloze - javni poziv za vstop v partnerstvo. Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS 
Haloze in podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Haloze za obdobje 2014-2020 partnerji obstoječe LAS objavljajo 
poziv novim in obstoječim članom. Pristopne izjave pošljete na naslov: PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Več…  

• Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline - poziv za vstop v partnerstvo. LAS SDD, ki območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec, objavlja poziv novim in obstoječim članom. Pristopne izjave pošljete na naslov: 
Razvojna agencija Savinja, LAS SSD, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec ali na e-naslov las.ssd@ra-savinja.si. Več…  

• Objavljen je JP za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je v petek, 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS (46/2015) objavilo javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo 
strategij lokalnega razvoja. Več…  

• Objavljene so »Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v 
programskem obdobju 2014–2020« Smernice so pripomoček, njihov namen pa je pomoč lokalnim partnerstvom pri 
pripravi strategij lokalnega razvoja. Cilj je, da so strategije lokalnega razvoja dobro pripravljene, kar bo pospešilo 
postopek izbora in v nadaljevanju tudi enostavnejše vrednotenje in primerljivost strategij lokalnega razvoja. Smernice so 
dostopne TUKAJ.   

  
  

 

:: Na začetek 

 

 

Projektni predlogi in partnerstva 
 

• Občina iz Italije išče partnerje za mladinsko izmenjavo na temo prehrane. Občina Polpenazze iz Gardskega jezera išče 
partnerje za prjekt Erasmus + Better Food for Better Life. Projekt je bil že odobren, iščejo pa skupino mladih, starih med 
13 in 18 let, ki bi potovala po Italiji v času Božičnih počitnic in skupaj z Italijansko skupino izvajala aktivnosti na temo 
zdrave prehrane. Kontakt: francescaverna@hotmail.it.  

  

 

:: Na začetek 

 

 

Razpisi, natečaji in pozivi 
 

RAZPISI: 

• Call for Proposals for Operating Grants Open To EU-Level NGO Networks Having Signed a Framework Partnership 
Agreement for 2014-2017. Sofinanciranju oz. podpori delovanja mrež NVO na EU ravni, ki so dejavne na področju 1. 
socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter 2. spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega 
podjetništva in so s Komisijo sklenile štiriletni partnerski sporazum. Rok za prijavo: 24. 08.2015. Razpisovalec: EK, GD za 
zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost. Več…  

• Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep pobratenja mest 2015. 
Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli 
tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta 
ukrep. Rok prijave: 01.09.2015. Razpisovalec: EK. Več…  

• Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep Mreže mest 2015. Evropska 
komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega 
sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Rok prijave: 01.09.2015. Razpisovalec: EK. Več…  

• JR »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti« v letu 2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
sredstev za plače in ostalih stroškov dela mladim doktorjem znanosti, ki so opravili zagovor doktorske disertacije v 
obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in so vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Rok prijave: 10. 09. 2015. Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Več...  

• Poziv za sofinanciranje in sodelovanje v programu »Actors of Urban Change«. Urbani razvoj skozi kulturne dejavnosti in 
povezovanjem med sektorji v Evropi. Rok prijave: 13. 9. 2015. Razpisovalec: Robert Bosch Stiftung. Več…  

• EaSI-PROGRESS - Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information. Sofinanciranje 
pobud za krepitev izvajanja, uporabe in uveljavljanja Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev v praksi. Rok za prijavo: 18.09.2015. Razpisovalec: EK, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključnost Več… 
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• LIFE: a področje Narava in biotska raznovrstnost. Poziv pokriva različne oblike aktivnosti v okviru obeh podprogramov. 
Upravičenci so javne institucije, zasebne profitne organizacije in zasebne neprofitne organizacije (vključno NVO). Roki 
prijave so odvisni od posamezne aktivnosti: med 15. 9. in 7. 10. 2015. Nosilec: EK. Več…  

• EACEA 29/2015: Podpora za projekte evropskega sodelovanja. Izvajanje podprograma Kultura v okviru programa 
Ustvarjalna Evropa „Podpora za projekte evropskega sodelovanja“. Rok prijave: 7. 10. 2015. Razpisovalec: EK, GD za a 
izobraževanje in kulturo. Več...  

• EaSI – EURES: Targeted Mobility Scheme YOUR FIRST EURES JOB. Javni razpis, ki omogoča prosti pretok delovne sile po 
državah EU. Ciljajo predvsem na mlade. Rok prijave: 16. 10. 2015. Razpisovalec: EK, GD za zaposlovanje, socialne zadeve 
in vključevanje. Več...  

NATEČAJI IN POZIVI: 

• Natečaj za razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji. Razstava sodobnih inovativnih 
izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji je del spremljevalnih aktivnosti ob 20. bienalni razstavi domačih in umetnostnih 
obrti, ki bo na ogled od 17. 9. 2015 – 11. 10. 2015 v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Rok 
prijave: 31. 8. 2015. Organizator: MO Slovenj Gradec. Več…  

• Glasovanje za naj NVO Goriške statistične regije. Glasovanje vsake izmed štirih upravnih enot Goriške statistične regije 
bo po ustaljeni praksi potekalo v dveh smereh, in sicer po izboru javnosti in po izboru strokovne komisije. Glasujete lahko 
11.- 31. 8. 2015. Organizator: Ustanova Fundacija BiT Planota v sklopu projekta »Regionalno stičišče NVO Planota«. Več…  

• Študijska ekskurzija - ogled projektov obnove vasi in razvoja podeželja. Ekskurzija po Bavarski (Nemčija) bo potekala 
21. - 24. 9. 2015, delovni jezik pa je nemščina. Rok prijave: 4. 9. 2015 oz do zasedbe mest. Organizator: Organizacija 
ARGE - srednjeevropsko civilno združenje na področju delovanja obnove in razvoja lokalnih skupnosti (ARGE 
Landentwicklung und Dorferneuerung). Več…  

• Ekskurzija: AVSTROFOMA 2015 - predstavitev gozdarskih strojev in naprav. AUSTROFOMA je tradicionalna prireditev, ki 
nudi predstavitev gozdarske tehnike, strojev, opreme in logistike, ter edina prireditev na svetu, pri kateri je poudarek na 
spravilu lesa s pomočjo gozdarske žičnice. Prijave do zasedbe mest na avtobusu. Hochficht, Zgornja Avtrija, 8. – 9. 10. 
2015. Več informacij: Jože Prah (041 657 560; joze.prah@amis.net), Turizem Toni (031 643 338; turizem.prah@siol.net). 
Program je dostopen TUKAJ.  

• Fotografski natečaj – Tolmin, Alpsko mesto leta 2016. Fotografski natečaj "Ti s'pa ena tminska slika!" poteka v okviru 
obeleževanja občine Tolmin kot Alpskega mesta leta 2016. Z natečajem iščejo fotografije, ki bodo ustrezale zgoraj 
naštetim tematskim področjem: turizem, trajnostna mobilnost oz. mladi in prihodnost v Alpah. Rok oddaje: 30. 9. 2015. 
Organizator: Občina Tolmin v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom. Več…  

• Razpis: Priznanja naša Slovenija 2015. Ohranjanje in uveljavljanje vsakršne dediščine se začne in konča pri lastniku, ki 
ga je treba osvestiti, spodbujati in mu vsestransko učinkovito pomagati. Za zgledne dosežke, za posnemanja vredna 
prizadevanja ter širše koristno poslanstvo je posameznike in ostale akterje potrebno (vsaj) opaziti in jih tudi simbolično 
nagraditi. Rok prijave: 16. 10. 2015. Informacije: pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si; 070 554 232; 04 533 61 
200. Več...  

• Botrstvo drevesom v Levstikovem sadovnjaku. Namen projekta je ohranjanje slovenskih sort sadja in si ga bo vsako leto 
ogledalo prek 20.000 ljudi, ki se vsako leto odpravljajo na območje med Litijo in Čatežem pri Trebnjem, največ seveda 
novembra na množičnem popotovanju. Ob 34 kilometrih skupne poti bi radi zasadili na desetine dreves. Več…  

• »Utrinki s podeželja« - 2. fotografski natečaj. Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v regiji 
Pomurja. Prav tako je namen natečaja poudariti pestrost podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi obiskovalce. Na 
natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo. Rok za oddajo fotografij: 31. 10. 
201. Organizator: Društvo prijateljev agrarne ekonomike. Več…  

  
 

 

Raziskave, razvoj in inovacije 
 

INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV 

Potem, ko si nekdo izmisli, zadeve vedno zgledajo enostavno. Poletju primerno ponujamo dve avanturi: 

• Kočevski medved in zeleni turizem. V hotelu Kovač, ki je obdan s 3 narodnimi parki, gostom med drugim nudijo 
kolesarjenje »med medvedi«. To pomeni, da se skupaj z vodičem s kolesom podate po neokrnjenih gozdovih in hkrati 
spoznavate način življenja enega najbolj prepoznavnih prebivalcev teh krajev - medveda. Lahko pa se odločite tudi za 
»foto lov« in ponoči iz preže v spremstvu lovca opazujete kosmatince. Lastnik je idejo prenesel iz tujine, predlagali pa so 
mu jo tudi njegovi gosti. Za ti zeleni aktivnosti se v glavnem odločijo pari ali družine; največ je tujcev, vse več pa je 
zanimanja tudi med Slovenci. Več…  

• Spoznavanje Bleda in okolice z reševanjem ugank - pobeg iz sobe (t.i. »room escape«). Na Bledu ponujajo tri doživetja: 
gorenjski hotel skrivnosti, težave Blejskega župana, ki je izgubil ključ in iskanje družine, ki je izginila iz prikolice v kampu 
Šobec. To so komično-poučne skupinske igre za 2 – 5 oseb, ki temeljijo na team bildingu in so zelo primerne za družine. 
Bled in njegovo okolico, zgodovino, legende, znane osebnosti, … spoznate preko reševanja logičnih in matematičnih ugank 
ali pa so naloge fizično-motorične. Organizatorji so domačini, ki želijo na malo drugačen način Slovencem in turistom 
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približati lepote in posebnosti svojih krajev. Več…  

V tej rubriki bomo objavljali zgodbe o inovativnih idejah, zgodbe o ljudeh, ki si upajo izstopiti iz povprečja in biti drugačni. 

 
 

 

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.  

  
 

 

E-novice in glasila 
 

Nacionalne 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 ...  
• Tedenska pravna obvestila za NVO. Izdajatelj: CNVOS. Več...  
• Brezplačno pravno svetovanje NVO na področju urejanja prostora in varstva okolja ter na to navezujočih vsebinah. 

Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC. Več…  

Tuje novice in glasila: 

• ENRD revija. Izdajatelj: Evropska mreža za razvoj podeželja. Več...  
• ELARD novice. Izdajatelj: Evropsko združenje LEADER za razvoj podeželja. 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  
  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. 
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