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AKTUALNA OBVESTILA 

 
7. redna skupščina DRSP v četrtek, 27. oktobra  
DRSP obvešča vse člane in zainteresirano javnost, da bo skupščina potekala v četrtek, 27. oktobra,  in 
ne 26. oktobra kot je bilo sprva predvideno, na Kozjanski domačiji v Dobju, s pričetkom ob 10.00 uri. 
Organizirana bo tudi javna tribuna: »Izzivi nove politike razvoja podeželja v obdobju po 2013«. 

Predstavništvo EK v Sloveniji o predlogu EK za reformo SKP po letu 2013: Tlakovanje poti ekološko 
vzdržnemu in ekonomsko konkurenčnemu kmetijstvu 
Varnost preskrbe s prehrano, sprejemljivost cen, trajnostna raba naravnih virov in gospodarska rast 
so glavni poudarki v predlogu Evropske komisije za reformo Skupne kmetijske politike (SKP) po letu 
2013. S številnimi poenostavitvami postopkov želi Komisija spodbujati inovativnost, okrepiti 
ekonomsko in ekološko konkurenčnost kmetijstva in podpirati rast ter zaposlovanje.  
Več: www.euekspres.eu 
 
Objava dveh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti 20 milijonov evrov 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo 21. 10. 2011 v 
Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, 
in sicer iz naslova izvajanja Ukrepa 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«. Drugi javni razpis za 
ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011 za naložbe na področju sadjarstva in 
vinogradništva bo odprt do vključno 30. 11. do 24. ure. V okviru javnega razpisa bo na voljo 4 milijone 
evrov. Tretji javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011 za naložbe 
na področju živinoreje pa bo odprt do vključno 30. novembra do 24. ure. V okviru tega razpisa bo na 
voljo 16 milijonov evrov. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
Minister mag. Dejan Židan s sodelavci predstavil opravljeno delo na ministrstvu v tem mandatu 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan ter državna sekretarka mag. Tanja 
Strniša sta 19. 10. skupaj s sodelavci predstavila opravljeno delo v mandatu 2008 – 2011. Minister, ki 
je svoj mandat pričel v začetku maja 2010 je povedal, da je ministrstvo na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane od konca leta 2008 do danes izvedlo veliko aktivnosti. Kot glavni poudarek je 
minister izpostavil dvig zavesti slovenskega potrošnika in davkoplačevalca o pomenu slovenske hrane. 
»Z nevladnimi organizacijami in slovensko politično javnostjo nam je uspelo doseči soglasje, da je 
proizvodnja hrane v Sloveniji potrebna in še več, da je treba to proizvodnjo povečati.« To soglasje se 
kaže skozi sprejeto resolucijo o strateških usmeritvah v kmetijstvu in živilstvu z naslovom 
»Zagotovimo.si hrano za jutri«, ki jo je potrdil tudi Državni zbor RS. Državna sekretarka je poudarila, 
da mora biti usmerjenost v povečanje samooskrbe nujno podprta z odgovornim ravnanjem s 
kmetijsko zemljo, ki jo imamo v Sloveniji še zelo malo, »zato je ministrstvo pripravilo spremembe 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bolj varuje zemljišča ter uvaja odškodnine za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč.« V nadaljevanju so dosežke po vsebinskih področjih ministrstva 
predstavili predstojniki direktoratov, služb in organov v sestavi. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
CNVOS poziva k nujnemu ukrepanju -  s skupnim pritiskom do predplačil za projekte 
Nov predlog Zakona o javni financah, ki je trenutno v vladni obravnavi, bi lahko uvedel predplačila za 
izvajanje nacionalnih in občinskih projektov ter zvišal predplačila za izvajanje evropskih 
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projektov. CNVOS je namreč skupaj z Ministrstvom za javno upravo tekom javne razprave in 
medresorskega usklajevanja spomladi predlagal, da se predplačila za projekte iz evropskih strukturnih 
skladov dvignejo iz dosedanjih 20% na 30% ter da se za nevladne organizacije omogočijo predplačila 
tudi pri vseh projektih iz državnih in občinskih proračunov. Predlagana sprememba bi tako izjemno 
olajšala izvajanje projektov in NVO rešila likvidnostnih težav. Ministrstvo za finance se na naše 
predloge ni odzvalo, ni jih upoštevalo, hkrati pa je brez kakršnegakoli opozorila predlog zakona v 
ponedeljek poslalo v vladno obravnavo. 13. 9. so ga obravnavali vladni odbori, 14. 9. pa je bila prva 
obravnava na vladi. Po naših informacij so sicer predplačila za evropske projekte dvignili na 30%, 
predlog glede predplačil za ostale (nacionalne, občinske) projekte pa še vedno ni upoštevan. 
Več: www.cnvos.si 
 
Upravno sodišče pritrdilo CNVOS – ocenjevanje na javnih razpisih mora biti pregledno in 
obrazloženo 
CNVOS je uspel s tožbo proti Ministrstvu za javno upravo, s katero je izpodbijal sklep ministrstva o 
dodelitvi sredstev na javnem razpisu. V sklepu namreč ni bilo obrazloženo, zakaj je bilo prijavitelju 
dodeljeno določeno število točk. Sporočilo sodišča je jasno: državni in občinski organi morajo v svojih 
odločbah o dodelitvi javnih sredstev obrazložiti, zakaj so posamezni vlogi dodelili določeno število 
točk – zgolj navedba števila točk, prejetih pri posameznem kriteriju, in njihov seštevek ne zadoščata. 
Več: www.cnvos.si 
 
LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa: zaključen projekt Po poteh naravne in kulturne 
dediščine “Od kala do kala” 
Kobjeglava, 16.10.2011 - Agrarna skupnost Kobjeglava in Društvo Kraški slavček Kobjeglava-

Tupelče sta z odprtjem nove tematske učne poti na Krasu Pot devetih kalov, ki se vije v okolici  

Kobjeglave in Tupelč, uspešno zaključila  projekt “Po poteh naravne in kulturne dediščine “Od kala do 

kala”. Projekt, ki je bil vključen v Letni izvedbeni načrt LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega 

Krasa za leto 2010, delno financira Evropska unija, preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja. Vir: las-razvojpodezelja.si 

 
VITRA, Center za uravnotežen razvoj iz Cerknice, je s projektom NEP Slovenija kandidirala na 
razpisu dobrih e-praks na Poljskem 
Strokovna komisija EU tekmovanja "Discover e-volunteering" iz Poljske je projekt NEP Slovenija 
uvrstila v finalni izbor 12 naj prostovoljskih projektov (od 80 iz 19 EU držav). Prvi korak k zmagi je 
narejen, sedaj je na vrsti »evrovizijsko« glasovanje, kjer Vitra Cerknica potrebuje vašo osebno 
podporo in podporo vaših prijateljev, poslovnih partnerjev, socialnih mrež,... Prosimo vas, da do 3. 
novembra 2011 vsak dan glasujete in tako omogočite zmago projektu NEP Slovenija iz male Slovenije 
v veliki EU.   
Koraki: 

 Kliknite na http://www.e-volunteering.eu/competition 

 Izberite 3 projekte, NEP Slovenija naj bo seveda med njimi 

 Vpišite svoj e-poštni naslov in pritisnite “vote”. 

 Na svoj epoštni naslov prejmete odziv, ki ga s klikom na povezavo potrdite. 

 Postopek ponovite vsak dan do 3 novembra 2011 

 Za vsakodnevno glasovanje prosite tudi prijatelje, sodelavce, poslovne partnerje,... 
 Več informacij: Bojan Žnidaršič, Vitra Cerknica, 041 830 867 
 
Ob dnevu hrane zahvala slovenskemu kmetu, obrtniku in delavcu 
Letošnji Svetovni dan hrane, ki se vsako leto obeležuje 16. oktobra, poteka pod geslom »Cene hrane – 
od krize do stabilnosti«. Združeni narodi (ZN) so izbrali to temo, ker želijo opozoriti na vpliv velikih 
nihanj v cenah hrane na zagotavljanje varne preskrbe s hrano tako za državo, kot tudi za njene 
prebivalce. Izrazita nihanja v cenah hrane in kmetijskih izdelkov, značilna za zadnjih nekaj let, najbolj 

http://www.cnvos.si/UserFiles/File/Zagovornistvo/ZJF-2_predlog%20spremembe%2090_%20in%2092_%20clena_CNVOS.doc
http://www.cnvos.si/article/id/4310/cid/23
http://www.cnvos.si/article/id/4373/cid/23
http://las-razvojpodezelja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3A16102011-zakljuen-projekt-quspeno-zakljuili-projekt-po-poteh-naravne-in-kulturne-dediine-od-kala-do-kala&catid=2%3Azadnje-novice&lang=sl
http://nep.vitra.si/
http://www.e-volunteering.eu/competition/


prizadenejo države v razvoju in njihove najbolj revne prebivalce. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Dejan Židan je ob letošnjem Svetovnem dnevu hrane poudaril, da se je treba v 
Sloveniji zahvaliti zlasti kmetu, obrtniku in delavcu, ki nam omogočajo prehranjevanje s kvalitetno, 
okusno in varno hrano. »Kot država bomo svojo zrelost pokazali tudi s tem, da bomo našim 
proizvajalcem hrane pokazali spoštovanje ki si ga zaslužijo.« 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
154. redna seja Vlade RS  
Vlada RS je na 154. redni seji 13. oktobra izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih 
v kmetijstvu. Vlada je tudi sprejela stališče do EU predpisa in Zelene knjige o promociji kmetijskih 
proizvodov. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

Evropska Komisija pričela s kampanjo o učinkoviti rabi naravnih virov 

Glavno sporočilo kampanje je: „Troši drugače in pomisli, preden izbereš“. S pravilnimi odločitvami 

lahko pripomoremo k ohranjanju naravnih virov, varčevanju denarja, zmanjšanju svojega učinka na 

okolje in zagotavljanju bolj trajnostne prihodnosti. 

Več: www.generationawake.eu in www.mop.gov.si 

 

DOGODKI 

SLOVENIJA 
 
Festival Ojej 
Petek 21. oktober 2011, od 14. do 19. ure na Tartinijevem trgu v Piranu 
Festival Ojej povezuje umetnost, kulturo in hrano iz naših krajev. V gostilnici na prostem, obdani s 
čudovito arhitekturo, se boste po zmernih cenah okrepčali z jedmi, pripravljenimi iz živil, pridelanih v 
naših krajih. Na stojnicah bodo prodajali muzejske spominke, pa tudi sire, mesnine, oljčno in bučno 
olje, med in druge dobrote. Ogledali si boste razstavi v Galeriji Herman Pečarič in spominsko sobo 
Giuseppa Tartinija ter prisluhnili predavanju o istrski gastronomiji v Mestni knjižnici Piran in glasbi 
mandolin skupine Serenate. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
Jesenska tržnica: bogastvo jeseni 
Sobota, 22. oktober 2011, med 9:00 in 14:00 uro pred restavracijo Park ob zdrav. parku Radenci 
Na prireditvi se bo s tiskanimi mediji predstavilo 24 mest projekta Citycooperation (Avstrija, 
Madžarska, Slovenija). 
Več: www.ztsradenci.si 
 
2. letna konferenca NVO: Standard kakovosti nam pomaga pri pridobivanju projektov 
Torek, 25. oktober 2011, 8.30 – 13.00, City hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana. 
Skupaj s projektnimi svetovalci bomo razmišljali, kako pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti 
prepoznavati projektne ideje, jih vnaprej pripraviti, ciljno iskati financerje, transparentno in 
učinkovito voditi projekte, upravljati s tveganji kot so zamude, spori med partnerji in podobno. 
Več: www.cnvos.info 
 
Konferenca z mednarodno udeležbo "1. Slovenski forum donatorjev" 

Četrtek, 27. 10. 2011, dvorana TR3, Ljubljana  

Vabljeni na konferenco Krepitev trialoga – učinki družbeno odgovornega obnašanja gospodarstva na 

nevladni sektor, kjer lahko s svojimi prispevki v okviru diskusij prispevate k uspešni vzpostavitvi 

skupne nevladne platform, ki bo v prihodnosto tesneje povezala nevladni in gospodarski sektor ter s 
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pomočjo donacij nevladnim organizacijam okrepila avtonomnost in učinkovitost le-teh. 

Več: www.cnvos.info 

 
Delavnica S socialnim podjetništvom do 100 % lokalne samooskrbe s hrano:  
sobota,  29. 10. 2011 ob 15.00 uri v dvorani Konjičanka, Stari trg 41 v Slov. Konjicah 
Organizator: Društvo za trajnostni razvoj Dravinjske doline in Eko Civilna iniciativa  
Predstavljen bo projekt oskrbimo Slovenijo in socialno podjetništvo, kot poslovni model za doseganje 
100% prehranske samooskrbe. 
Udeležba na delavnici je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna 
rezervacija na naslov: tadej.slapnik@gmail.com ali osebno na sedežu na Društva za trajnostni razvoj 
Dravinjske doline, Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice. 
Več: http://www.sdeval.si/ 
 

TUJINA 
 
Konferenca "Stadt braucht Land braucht Stadt - Herausforderungen an neue Partnerschaften und 
Netzwerke" 
23.-25. 11. 2011,  Freising, Nemčija 
Na konferenci z nazivom "Mesto potrebuje podeželje potrebuje mesto - izzivi za nova partnerstva in 
povezovanje" organizira Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi (Die Europäische 
ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung), Združenje Akademien Ländlicher Raum in Bavarsko 
državno ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo (Das Bayerische Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)  bodo predstavniki stroke, politike in vlade razpravljali o 
novih pristopih sodelovanja med mestom in podeželjem za doseganje uravnoteženega razvoja 
urbanih in podeželskih območij.  
Rok za prijavo: 28. 10. 2011. 
Več: www.landentwicklung.org 
 

PUBLIKACIJE, ČLANKI 

 
Izšla je nova izdaja novic programa ESPON 
Novice si lahko preberete na spletni strani programa ESPON. 
 

RAZPISI 

 
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti horizontalnih NVO mrež in spodbujanje prostovoljstva za 
leta 2011, 2012 in 2013 
Razpisovalec: Ministrstvo za javno upravo 
Rok prijave: 03.11.2011  
Opis: Javni razpis je namenjen sofinanciranju dejavnosti horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni 
in spodbujanju prostovoljstva.  Projekti, ki jih bo Ministrstvo za javno upravo sofinanciralo na podlagi 
tega razpisa, bodo deležni sofinanciranja do višine 100% upravičenih stroškov projekta. 
 
Odprt je 4. razpis programa JV Evropa 
Z 10. oktobrom 2011 se je odprl 4. razpis programa JVE za zbiranje predlogov projektov. Odprt bo do 
25. novembra 2011 (do 16h po srednjeevropskem času). Zadnji javni razpis je odprt za vse štiri 
programske prioritete. Zanj bo na voljo najmanj 43 milijonov EUR sredstev ESRR, več kot 6 milijonov 
EUR IPA in 1 milijon EUR ENPI. 
Več: www.se-eu.net. 
 
Program Območje Alp - dodatne informacije o 4. razpisu  
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4. razpis programa Območje Alp za predloge projektov bo odprt 26. oktobra 2011. Potekal bo v dveh 
fazah. V prvi bo med 28. 11. 2011 in 20. 1. 2012 mogoče oddati izjave interesa (navodila za izpolnitev 
izjave). V drugo fazo, ki bo odprta od 19. marca do 27. aprila 2012, bodo povabljeni le izbrani 
prijavitelji (navodila za izpolnitev prijavnice). Na spletni strani programa pa so na voljo dodatne 
informacije o postopkih in zahtevah, povezanih z razpisom. 
 
Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2012–2014 
Predmet javnega povabila je sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih 
programov za obdobje 2012–2014 v delu, ki se nanaša na razvojno regijo. Upravičenci so regionalne 
razvojne agencije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojni regiji. 
Razpisovalec: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Rok prijave: 30.11.2011 
Več: www.uradni-list.si 

DATEK 
 

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. 
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