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AKTUALNA OBVESTILA 
 
V DRSP se je včlanila še ena LAS 
LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline, katerega upravljavec je Zavod 
Savinja, se je oktobra včlanila v Društvo za razvoj slovenskega podeželja, v katerega je tako 
včlanjenih že 27 izmed 33 lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji. V letošnjem letu so se poleg 
omenjene LAS, včlanile še TOTI LAS, LAS loškega pogorja ter LAS Društvo za razvoj 
podeželja Šaleške doline. 
Več: www.drustvo-podezelje.si 
 
Poziv LAS k udeležbi na 7. seji LEADER Subcommittee v Bruslju – pravilni datum 
Na povabilo nacionalne Mreže PRP za sodelovanje na 7. seji LEADER subcommittee, ki bo 
potekala dne 23. 11. 2011 (in ne 25. 11. kot smo navedli v prejšnji številki) v Bruslju, se je 
odzvala samo ena lokalna akcijska skupina. Znova pozivamo, da predstavniki LAS zapolnite 
še drugo prosto mesto in se skupaj s predstavnico MKGP in predstavnikom Mreže za PRP 
udeležite tega pomembnega sestanka. 
Več: enrd.ec.europa.eu 
 
Predstavnik DRSP na seminarju »Capacities over 50s as Rural Development tool« na 
Češkem 
V okviru projekta »Capacities over 50 as Rural Development tool« (Grundtvig Učna 
partnerstva) se je predstavnik DRSP oktobra udeležil seminarja v mestu Bory na Češkem. 
Tema seminarja je bila Vseživljenjsko učenje. 
Naslednji seminar bo organiziran na Slovaškem med 11. in 15. aprilom 2012. Tema tega 
seminarja bo podeželski turizem. 
 
DRSP zbira prispevke s področja izobraževanja odraslih na daljavo 
DRSP vabi zainteresirane sodelavce, da nam pošljejo prispevke o svojih izkušnjah s področja 
izobraževanja odraslih na daljavo. Izbrani prispevki bodo objavljeni v posebni publikaciji 
prihodnje leto, avtorji pa bodo povabljeni na 3-dnevni mednarodni seminar. 
Več informacij: info@drustvo-podezelje.si 
 
DRSP in PREPARE sta zaposlila stalno strokovno sodelavko  
z namenom intenzivnejše izmenjave in pretoka informacij na področju razvoja podeželja. 
 
ENRD vabi k predstavitvi projektov s področja razvoja podeželja na mednarodnih 
sejmih v Berlinu in Parizu 
V začetku prihodnjega leta bosta organizirana dva večja mednarodna sejma, katerih glavna 
tema bo »Proslavitev petdeset let Skupne kmetijske politike«. Prvi dogodek bo potekal 
januarja v Berlinu, drugi pa konec februarja v Parizu. Ob tej priložnosti Evropska mreža za 
razvoj podeželja (ENRD) vabi, da na razstavnem prostoru DG AGRI brezplačno predstavite 
oz. promovirate svoje projekte oz. primere dobrih praks, lokalne produkte in ostale aktivnosti 
s področja razvoja podeželja. Prijave zbirajo do 10. novembra. Za več informacij pišite na: 
info@drustvo-podezelje.si 
 



PREPARE na delovnem sestanku skupine ARC 
Trije predstavniki PREPARE so oktobra sodelovali na 2-dnevnem delovnem sestanku 
skupine ARC (Agricultural and Rural Convention) v Bruslju, kjer so potrdili operativni program 
aktivnosti za preostanek tega in začetek naslednjega leta. 
Več: www.arc2020.eu 
 
Mednarodna konferenca na temo LEADER na Poljskem  
V okviru poljskega predsedovanja EU je bila v Katowicah na Poljskem organizirana velika 
LEADER konferenca. Udeležili so se je tudi predstavniki mreže PREPARE in na plenarnem 
delu konference poudarili velik pomen programa LEADER za razvoj podeželja v državah 
članicah PREPARE. 
Več: www.mrr.gov.pl 
 

DOGODKI 
SLOVENIJA 

 
Delavnica interpretacija dediščine na primeru Beškovnikova kašča 
sobota, 5.11. 2011 ob 9.00 uri, Hudinja (Sveti Vid nad Vitanjem) 
Organizatorja: Zavod ETNO-EKO in KTD Sveti Vid  
Na delavnici bomo na praktičnem primeru spoznali Beškovnikovo domačijo in njeno 
interpretacijo, ter nato posamezno ocenili in v skupinah naredili načrt za njeno izboljšanje. 
Delavnica je primerna za vse, ki se ukvarjajo z dediščino in njenim predstavljanjem, še 
posebej primerna za vse upravljavce dediščine. Več: www.asmokajetno.com 
 
LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa zaključil projekt “Tematska pot po 
Erzelju in okolici”, ki je preko LAS sofinanciran s sredstvi LEADER 
Vabimo vas, da se nam pridružite na odprtju poti “Med zaselki in studenci”, ki bo v nedeljo, 6. 
novembra s pričetkom ob 13. uri. 
Več: www.vipava.si 
 
Konferenca »Odpravimo ovire na poti do obnovljive energije v Sloveniji do 2030« 
15. novembra 2011 v dvorani Državnega Sveta RS, Šubičeva 4, v Ljubljani 
Organizator: Zveza društev za biomaso Slovenije 
Kontakt: Mag. Martina Šumenjak Sabol, predsednica SLOBIOM, info@slobiom-zveza.si
Več: www.slobiom-zveza.si 
 
Posvet o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do leta 2020 
petek 18. 11. med 10.00 in 15.00 uro na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze v Mariboru, Pivola 10, Hoče 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
14. Slovenski turistični forum 
četrtek in petek, 8. in 9. decembra 2011 v Kongresnem centru Bernardin Portorož  
Letos uvajajo novost - Slovenski turistični forum je postal del širšega dogodka, ki so ga 
poimenovali Dnevi slovenskega turizma (DST). Jedro letošnjega foruma je SPREMEMBE SO 
STALNICA PRIHODNOSTI - SLOVENSKI TURIZEM PRED IZZIVI 21. STOLETJA. 
Ro prijave: 28. 11. 
Več: www.slovenia.info 

TUJINA 
 
Mednarodna konferenca in razstava z naslovom ‘Communicating Rural Development 
to Citizens’  
17. – 18. november, 2011,  Milano, Italija  



 

Več: www.reterurale.it 
 
Konferenca "Stadt braucht Land braucht Stadt - Herausforderungen an neue 
Partnerschaften und Netzwerke" 
23.-25. 11. 2011,  Freising, Nemčija 
Več: www.landentwicklung.org 
 

RAZPISI 
 
Objava razpisa za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je bil 28. 10. v 
Uradnem listu RS objavljen nov javni razpis za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom 
zaradi degradiranosti okolja«. Okvirna višina celotnega razpisa znaša do 20.000 evrov. 
Prijava na razpis mora biti posredovana na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
peti dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS, oziroma do objave obvestila o zaprtju razpisa, 
ki bo objavljen na spletni strani ministrstva. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

DODATEK 
 
Spletna trgovina Brez dobička  
Spletna trgovina je namenjena prodaji izdelkov in storitev organizacij socialne ekonomije 
(OSE), vključujoč nevladne organizacije. Vse nevladne organizacije, ki prodajate izdelke in 
storitve na trgu vabijo, da sporočite interes za prodajo svojih izdelkov v okviru spletne 
trgovine na info@brezdobicka.si ali na ziva.avsenak@brezdobicka.si, kjer boste dobili tudi 
dodatne informacije o predvidenih načinih in pogojih poslovanja. Trgovina bo odprta 
novembra 2011 in bo delovala na spletnem portalu www.brezdobicka.si. Projekt vzpostavitve 
trgovine so-financirata Ministrstvo za javno upravo ter podjetje Brez dobička – inovativne 
družbene storitve d.o.o. 

O DRSP: 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ustanovljeno leta 2002, združuje posameznike in organizacije, ki so 
na različnih ravneh vključene v razvoj slovenskega podeželja. Glavna skrb mreže DRSP je informiranje in 
izobraževanje članov in zainteresirane javnosti, s čimer zasledujemo izboljšanje življenja prebivalcev 
slovenskega podeželja. DRSP mreža deluje kot povezovalna točka za koordiniranje in podporo celostnemu 
razvoju podeželja in praktičnim podeželskim projektom. Zastopa interese svojih članov na državni in na 
mednarodni ravni.  Več o DRSP: www.drustvo-podezelje.si 
Informacije za objavo v DRSP e-novicah nam pošljite na: info@drustvo-podezelje.si 
***** 
To sporočilo ste prejeli, ker je vaš e-naslov v naši bazi podatkov. V kolikor ne želite prejemati DRSP e-novic, 
se lahko odjavite tukaj. 


