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AKTUALNA OBVESTILA 

 
Skupne pripombe LAS na Uredbo PRP 4. os 
DRSP je v četrtek, 13. 1. 2011 v prostorih KIS v Ljubljani organiziral razpravo, na kateri je 30 
predstavnikov LAS temeljito pregledalo gradivo, uskladilo poslane pripombe iz posameznih LAS, 
oblikovalo pomisleke, mnenja in utemeljitve sprememb oz. pripomb na delovno gradivo za novo 
Uredbo PRP za obdobje 2007 – 2013 v letih 2011-2013. Skupne pripombe LAS so bile 14. 1. 
posredovane na MKGP.  
 
Usklajevalni sestanek med DRSP in MKGP glede 4. osi Uredbe PRP  
17.1.2011 so se predstavniki Lokalnih akcijskih skupin sestali s predstavniki MKGP in natančno 
pregledali gradivo za novo Uredbo PRP v letih 2011-2013. Oboji so se v večini določil strinjali s 
predlaganimi spremembami. Na prvem delu usklajevanja so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva 
za finance. O predlogih, ki jih ni bilo mogoče dokončno potrditi, se bosta MKGP in MF še usklajevala, 
pred objavo uredbe pa bodo na razgovor o spremembah povabljeni tudi še predstavniki LAS. Nova 
Uredba PRP za preostanek proračunskega obdobja naj bi bila objavljena pred koncem marca. 
 
MKGP usklajuje pripombe na novo Uredbo ves teden 
MKGP bo v tem tednu usklajevala pripombe na 1.3. in 4. os predlagane Uredbe PRP v obdobju 2011-
2013. DRSP je v predpisanem roku posredovalo na MKGP tudi svoje pripombe na izvajanje 1. in 3. osi. 
 
Vabilo na posvet MKGP o Skupni kmetijski politiki do leta 2020 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi na udeležbo posveta ob zaključku javne 
razprave o predlogih Sporočila Evropske komisije z naslovom »Skupna kmetijska politika proti letu 
2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«. Sporočilo, ki ga je 
Evropska komisija objavila novembra letos, okvirja možne spremembe Skupne kmetijske politike in s 
tem tudi predstavlja okvir izvajanja kmetijske politike v Sloveniji v obdobju od 2013 do 2020.  
Posvet bo potekal v petek, 28. januarja 2011, od 9. ure dalje v veliki predavalnici Biotehniške 
fakultete na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani.  
Vabilo s programom si lahko ogledate tukaj. 
 
Objava treh javnih razpisov za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu 
združevanju za leto 2011 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča je 14. 1. 2011 v Uradnem listu RS objavilo 
tri javne razpise za podporo strokovnim prireditvam nevladnih organizacij, za katere je skupaj 
namenjenih dobrih 290.000 evrov. Prvi je namenjen sofinanciranju strokovnih prireditev, stanovskega 
in interesnega združevanja nevladnih organizacij, drugi dejavnostim na področju primarne 
proizvodnje kmetijskih proizvodov in tretji dejavnostim na področju predelave, trženja in s 
kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi »de minimis«. Prijava na razpise mora biti 
na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovana do vključno 18. februarja 2011. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
Slovenska delegacija na seminarju v Bruslju 
Predstavniki slovenskih Lokalnih akcijskih  skupin in predstavniki MKGP se v tem tednu udeležujejo 
seminarja  "Leader as a driver for Rural Europe: workshop for new local action groups" v Bruslju. 
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Promocija primerov dobrih praks 
Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) bo vsak mesec objavila projekt z različnih področjih, ki so 
bili financirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Projekt bo objavljen na 
spletni strani EMRD (http://enrd.ec.europa.eu/). Za mesec januar zbirajo predlog za relevantni 
LEADER projekt. Pozivamo vas, da nam pošljete predloge za izvedbene projekte, ki so bili sofinancirani 
preko LEADER sredstev na info@drustvo-podezelje.si.  
 

DOGODKI 

SLOVENIJA 
 
Rokodelske šole v naravi 
Zavod Marianum Veržej – Center DUO vabi k udeležbi na rokodelskih šolah v naravi, ki jih izvaja v 
okviru projekta Rokodelska akademija. Rokodelska šola v naravi ponuja kot rdečo nit učenčevega 
spoznavanja kulturno in ustvarjalno dediščino umetnikov – rokodelcev, ki ustvarjajo predvsem iz 
naravnih materialov. Učenec skozi vsebine spoznava rokodelstvo, materiale, ki jih pri tem uporablja in 
samo uporabno vrednost izdelkov, ki jih spozna, oziroma samostojno izdela.  
Izvedba programa je skoraj v celoti financirana iz projekta ROKODELSKA AKADEMIJA (EU, Evropski 
sklad za regionalni razvoj, in Republika Slovenija, SVLR; projekt je del OP Slovenija-Madžarska 2007-
2013), razen nastanitve. Prijave do 31. 3. 2011, oz. zapolnitve mest. 
Dodatne informacije: Center DUO, tel: +386 2 588 90 60, gsm: +386 51 654 778, 
rokodelska.akademija@siol.net, www.rokodelska-akademija.si in  www.centerduo.si  
 
Brezplačen tečaj podjetništva v Martjancih 
19. 1. na ob 16.00 uri v prostorih Bistre Hiše v Martjancih 
Več info: 02/538 13 56, janja@zitek.si. 
 
Delavnice "obnovljivi viri energije" in "učinkovita raba energije" 
Termine in kraje izvedb delavnic si lahko ogledate tukaj. 
 
Posvet MKGP o Skupni kmetijski politiki do leta 2020 
28. januar 2011, od 9. ure dalje v veliki predavalnici Biotehniške fakultete na Jamnikarjevi 101 v 
Ljubljani. www.mkgp.gov.si 
 
Organizacijski načrt prireditev »Gozdovi za ljudi« ob mednarodnem letu gozdov  
11. – 25. 6. 2011, dolina Sopote od izvira do izliva  
Program prireditve »Gozdovi za ljudi« in dodatne informacije si lahko ogledate tukaj. 
 
Tretji vseslovenski sejem izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, Informativa '11 
21. in 22. januarja 2011, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana. www.informativa.si 
 

TUJINA 
 
Pohod ob Muri 
Leto 2011 je mednarodno leto varstva gozdov. Ob Muri so poplavni gozdovi in mokrišča, ki jih še ni na 
zemljevidu mednarodno pomembnih mokrišč konvencije Ramsar. Njihova uvrstitev mednje, je cilj 
pohodov ob Muri, ki jih društvo Tabrih organizira že od leta 2000. Tokrat bomo obiskali Muro ob meji 
Slovenije s Hrvaško. Hrvaška v letu 2011 praznuje 10 let od razglasitve Krajinskega parka Mura v 
Medimurski županiji. Pridruži se nam na pohodu in spoznaj posebnosti najširšega poplavnega sveta 
v Srednji Evropi! Pohodniki s pohodom opominjamo in želimo, da Mura ostane še naprej brez jezov 
kot del bodočega mednarodnega biosfernega rezervata Evrope pod okriljem UNESCA, Mura - Drava - 

http://enrd.ec.europa.eu/
mailto:info@drustvo-podezelje.si
mailto:rokodelska.akademija@siol.net
http://www.rokodelska-akademija.si/
http://www.centerduo.si/
mailto:janja@zitek.si
http://www.pora-gr.si/si/index.php?sklop=clanek&sklop2=projekti&clanek=1411&vsebina=16
http://www.mkgp.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12541/6454/
http://www.drustvo-podezelje.si/uploads/mednarodno_leto_gozdov.pdf
http://www.informativa.si/data/upload/Informativa11_vabilo_in_prijavnica_ostalapopulacijaWEB.pdf


Donava. 
Pohod bo 30. januarja 2011 ob 10.00, zbirno mesto za obiskovalce: Križovec, Hrvaška. 
Kontaktna oseba v Sloveniji za TABRIH:  
Franc Žižek: +386 31 703 642, tabrih@siol.net  
 
Seminar za mlade na Finskem (U do 2) 
1. – 3. 3. 2011, Nurmijärvi, Finska. www.emory.fi 
Five LEADER groups in Finland are organising a Youth Seminar in Southern Finland 1-3.3.2011.  
Registration time has been prolonged until 31.1.2011. Payment can be done at the same time with 
the registration or in the beginning of February. Till now 8 leader groups from Finland, 4-5 from 
Latvia, 2 from Estonia and one person from France have registered.  
 
Seminar„Rural Development and LEADER in the Europe 2020 Strategy” 
24. 1. 2011, Budimpešta 
The „Rural Development and LEADER in the Europe 2020 Strategy” meeting is aimed to be a „last 
minute” contribution to the public consultation on the impact assessment of the Commission's 
proposal. Building on the results of the debate organised by APFP and Leader France in Paris on 24th 
November 2010. Hungarian Rural Association's (HRA) would like to initiate a discussion in the 
framework of Hungary's presidency to better integrate rural development in general, and the LEADER 
approach in particular, with the Europe 2020 strategy. Več: www.mnvh.eu 
Two representatives from Local Action Groups or from LEADER Associations and one representative 
from National Rural Networks from all Member States are invited to participate in this seminar. 
Prijave zbiramo na info@drustvo-podezelje.si do 15. januarja. 
 
2nd  Mazovian Congress of LAGS : “Micro & Small Companies  for Europe Development” 
20. – 22. 1. 2011, Łochów, Poljska.   info@drustvo-podezelje.si  
 
Seminar »Evidence-Based Agricultural and Rural Policy Making: Methodological and Empirical 
Challenges of Policy Evaluation« 
17. – 18. 2. 2011, Ancona, Italija. eaae-seminar.univpm.it 
 
International Green Week (IGW) 
21. – 30. 1. 2011, Berlin, Germany. www1.messe-berlin.de 
 
Mednarodna delavnica International Leadership Workshop for Rural Youth 
12. – 28. 7. 2011, Nemčija. www.international-herrsching-seminar.de 

PUBLIKACIJE, ČLANKI 

 
Rural News Evropske mreže za podeželje, št. 13 
Izšla je 13. številka mesečnika Rural news s fokusom na EN RD Review of the year, ki si jo lahko 
preberete tukaj. 

RAZPISI 

 
Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 
2011 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po 
shemi de minimis 
Razpisovalec:   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju predelave, trženja in s 
kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi de minimis za: 
namen A): delovanje nevladnim in neprofitnim oblikam sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in 
društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in 
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usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju predelave, trženja in s kmetijstvom 
povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
ki so registrirana kot društva in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije; 
namen B): delovanje različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih 
neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih 
prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju predelave, trženja 
in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju Republike 
Slovenije. 
Rok prijave: 18. 2. 2011   Več: www.mkgp.gov.si 
 
Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju 
nevladnih organizacij za leto 2011 
Razpisovalec:   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Razpis je namenjen neprofitnim združenjem, ki so širšega pomena za kmetijstvo in podeželje, in ki 
povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov. 
Rok prijave:  18.02.2011 Več: www.mkgp.gov.si 
 
JAVNI RAZPIS za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za 
leto 2011 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov 
Razpisovalec:   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov za: 
namen A): delovanja nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in 
društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in 
usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
ki so registrirana kot društva in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s 15. 
členom Uredbe 1857/2006/ES; 
namen B): delovanja različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih 
neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih 
prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju primarne 
proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju 
Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES. 
Rok prijave:  18.02.2011 Več: www.mkgp.gov.si 
 
NGO Small Grants  
Razpisovalec:  Veleposlaništvo ZDA 
Prednost bodo imeli projekti, ki podpirajo aktivnosti za spodbujanje raziskovanja, debat in 
promocije sodelovanja ZDA in Slovenije ter vključujejo (ni pa omejeno le na ta področja): 
- spodbujanje podjetništva in gospodarskega razvoja, 
- vključevanje mladih v civilno družbo, 
- spodubjanje čezmejnega razvoja, 
- spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave, 
- spodbujanje civilne udeležbe in družbene odgovornosti, 
- naslavlja mednarodna varnostna vprašanja, 
- vključuje aktivnosti za boj proti terorizmu, 
- spodbuja okoljevarstvene in/ali zelene pobude, obnovljive vire in nove tehnologije, 
- naslavlja ženska vprašanja - nasilje, opolnomočenje in boj proti trgovini z ljudmi; 
- spodbujanje odgovornih in neodvisnih medijev - tradicionalnih in novih oblik, 
- spodbujanje medetničnega dialoga in obravnava manjšinska vprašanja. 
Rok prijave:   01.03.2011   Več: www.razpisi.info 
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Dodatni javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 
2011-2012 za gorenjsko regijo 
Razpisovalec: Ministrstvo za javno upravo 
Namen razpisa je zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije, da bodo aktivno in 
medsebojno komplementarno prispevale k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih 
javnih politik, krepitev usposobljenosti nevladnih organizacij za izvajanje projektov, programov in 
javnih politik ter promocija nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih javnosti (mediji, 
gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO. 
Rok prijave: 11.02.2011   Več: www.razpisi.info 
 
Javni razpis za ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2010 
(gozdna infrastruktura) 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. 12. 2010 v okviru Programa razvoja 
podeželja v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti 
gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2010 (gozdna infrastruktura). Za namen investicij v gozdno 
infrastrukturo je tako razpisanih 2,5 mio EUR, za celotno programsko obdobje do leta 2013 pa je za 
ukrep namenjenih približno 25 mio EUR. Vlagatelji lahko začnejo oddajati vloge z dnem 27. 12. 
2010. Javni razpis bo odprt do 1. 3. 2011. Več info: www.mkgp.gov.si 
 
Javni razpis za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na 
področju rastlinske pridelave 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 31. 12. 2010 v Uradnem listu RS objavilo javni 
razpis iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, in sicer za ukrep »Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na področju rastlinske pridelave. V okviru javnega 
razpisa bo na voljo 12 mio evrov, od tega je 3 mio evrov namenjenih za enostavne naložbe (Namen 
A) ter 9 mio evrov za zahtevne naložbe (Namen B). Javni razpis bo odprt do vključno 15. marca do 
24. ure. Več info: www.mkgp.gov.si 

DODATEK 

Razstavljavci bodo za izvedbo nastopa potrebovali približno petino manj denarja 
Na področju obračunavanja DDV za nastope na sejmih v tujini je v letu 2011 kar nekaj sprememb, vse 
pa so v korist razstavljavcev. Glavna novost je, da na računih, ki so izdani po 1. januarju 2011, DDV za 
najem razstavnega prostora ne bo več obračunan. Do zdaj se je DDV obračunaval in plačeval tam, kjer 
"nepremičnina stoji in leži", torej v kraju sejma, zavezanci pa so vračilo DDV lahko zahtevali prek 
pooblaščenih posrednikov oziroma pozneje prek sistema e-davkov. Po novem je za obračun DDV 
odločilen sedež podjetja oziroma razstavljavca, kar pomeni, da bodo slovenski razstavljavci sami 
obračunali DDV po stopnjah, ki veljajo v Sloveniji. Pomembno je, da bodo razstavljavci za izvedbo 
nastopa potrebovali za približno petino manj denarja; do zdaj je namreč plačani davek nekaj mesecev 
"ležal" v tujih proračunih. Več: www.podjetniski-portal.si 
 

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.  V društvo je trenutno včlanjenih 23 lokalnih akcijskih 
skupin izmed 33 v Sloveniji. Seznam članic najdete tukaj. 
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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