
 

 
DDRRSSPP  ee--nnoovviiccee  
11. februar 2011 / številka 3-2011                                                 
info@drustvo-podezelje.si / www.drustvo-podezelje.si  
 
Ogled e-novic v PDF obliki. Arhiv e-novic DRSP 

AKTUALNA OBVESTILA 

 
Prenovljena spletna stran Društva za razvoj slovenskega podeželja 
Z veseljem vas obveščamo, da je DRSP prenovil svojo spletno stran (www.drustvo-podezelje.si) in 
obogatil njeno vsebino. Na njej so sedaj bolj pregledno podane aktualne informacije s področja 
razvoja podeželja in programa LEADER. Dve izmed novosti sta koledar, v katerem bo pregled oz. 
napovednik aktualnih dogodkov ter anketa, v kateri boste uporabniki naših spletnih strani lahko 
izrazili svoje mnenje glede aktualnih zadev s področja aktivnosti DRSP. 
Še naprej pa velja poziv, da nam na info@drustvo-podezelje.si pošiljate aktualne novice iz vašega 
okolja, ki jih bomo objavili  na naši spletni strani ter v naših e-novicah, ki jih pošiljamo na cca 600 
naslovov. Novi naročniki se nanje lahko prijavijo preko nove spletne strani. 
 
12. seja UO DRSP 
12. seja Upravnega odbora DRSP, je potekala 9. februarja v prostorih KIS v Ljubljani. Udeleženci so 
razpravljali o iniciativi za 1. podeželski parlament in o potrebah po boljši informiranosti članov mreže 
za razvoj podeželja.  
 
TOTI LAS nov član DRSP 
V DRSP se je v januarju včlanil TOTI LAS, lokalna akcijska skupina, ki deluje na področju občin Duplek, 
Kungota, Maribor, Pesnica in Šentilj. V DRSP je tako sedaj včlanjenih 24 od 33 lokalnih akcijskih skupin 
iz Slovenije. Seznam LAS – članic DRSP si lahko ogledate tukaj. 
 
LAS iz južnega dela Finske zainteresirana za sodelovanje s slovenskimi LAS 
Več informacij je podanih na spletni strani DRSP. 
 
Posvet MKGP o Skupni kmetijski politiki do leta 2020 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. januarja 2011 organiziralo posvet ob zaključki 
javne razprave o Skupni kmetijski politiki do leta 2020. Stališča Društva za razvoj slovenskega 
podeželja je predstavil podpredsednik DRSP Tomaž Cunder. 
Predstavitve govornikov si lahko ogledate tukaj. 
 
Poziv za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem  s področja kmetijstva, gozdarstva, 
varne hrane in ribištva 
v podporo strateškemu razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in ribištva MKGP 
pripravlja izhodišča za oblikovanje predloga izvajanja in financiranja sektorskega ciljno usmerjenega 
raziskovalnega programa za obdobje 2011 do 2010 in javnega razpisa za leto 2011. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
Slovenska delegacija na LEADER seminarju v Bruslju 
Predstavniki slovenskih Lokalnih akcijskih  skupin in predstavniki MKGP so se udeležili seminarja 
 "Leader as a driver for Rural Europe: workshop for new local action groups" v organizaciji Evropske 
mreže za razvoj podeželja (ENRD), ki je potekal 19. in 20. januarja v Bruslju. 
Več o seminarju si lahko preberete na spletni strani ENRD:  enrd.ec.europa.eu 
 
Rezultati vrednotenja programa razvoja podeželja 2007-13 – poročilo z delavnice SDE 
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Slovensko društvo evalvatorjev je 4. 2. 2011 organiziralo delavnico, na kateri so bili obravnavani 
rezultati vmesnega vrednotenja PRP 2007-13, katerega naročnik je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP), izvajalec pa OIKOS iz Domžal. Predsednik DRSP Goran Šoster se je v 
razpravi zavzel za poenostavitev izvajanja nekaterih ukrepov in za odpravo administrativnih ovir. 
Poudaril je velik doprinos 4. osi LEADER k razvoju podeželja in izpostavil pomen participativne 
demokracije, ki se izvaja v lokalnih partnerstvih.  
Gradiva z delavnice so na voljo na spletnih straneh SDE: 
poročilo z delavnice, aktualna verzija rezultatov vrednotenja Programa razvoja podeželja, prezentacije 
govornikov 
 
Brezplačna izobraževanja »Več znanja na podeželju 2011«  (LAS za razvoj – LIN 2010) 
LAS za razvoj že tretje leto zapored izvaja projekt Več znanja na podeželju 2011.  V januarju so vsa 
gospodinjstva iz območja občin Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin na dom prejela 
brezplačen katalog izobraževanj za sezono zima–pomlad 2011. Vsa predavanja in delavnice so za 
udeležence brezplačna. Projekt Več znanja na podeželju – III. del (LIN 2010) je sofinanciran s pomočjo 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Več:  www.prc.si 
 
Razvojni utrip podeželja Srca Slovenije  
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je izdala knjižico z naslovom »Razvojni utrip podeželja Srca 
Slovenije«, v kateri je predstavljeno delovanje in rezultati LAS Srce Slovenije. Predstavljenih je 45 
projektov društev, institucij in posameznikov, ki so bili izvedeni v zadnjih treh letih. Danes je LAS Srce 
Slovenije že dokaj trdno usidran v območje Srce Slovenije. Čedalje več ljudi ga prepoznava kot okvir za 
izvedbo svojih idej, kar se kaže v velikem številu prijav na posamezne pozive. 
Več: www.razvoj.si 
 
Predstavitev kataloga Podeželje prihodnosti in spremljevalnih aktivnosti v sklopu projekta »Vsaka 
vas seže v deveto mesto« (LAS Od Pohorja do Bohorja) 
Katalog Podeželje prihodnosti predstavlja 25 turističnih kmetij in kmetij z drugo dopolnilno 
dejavnostjo med Pohorjem in Bohorjem.  Projekt »Vsaka vas seže v deveto mesto« je sofinanciran iz 
evropskega kmetijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do 
Bohorja«. Predstavitev je potekala 21. januarja 2011, na sedežu Razvojne agencije Kozjansko. 
Več: las.ra-kozjansko.si 
 
Evropska komisija začela javno posvetovanje o modernizaciji evropskega trga javnih naročil 
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o modernizaciji evropskega trga javnih naročil. Javna 
naročila predstavljajo približno 17 % BDP Evropske unije. Najboljša možna poraba tega deleža je 
bistvena za ponovni zagon našega gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest, zlasti v času krize. 
Zainteresirane strani so izrazile zahtevo po pregledu sistema EU za javna naročila, da se njegovi 
postopki poenostavijo in bolje prilagodijo novim izzivom, npr. potrebi po učinkovitejši porabi javnih 
sredstev ter upoštevanju družbenih in okoljskih vprašanj. Razprava z zainteresiranimi stranmi, ki se 
zaključi 18. aprila 2011, bo osredotočena na modernizacijo predpisov, orodij in metod za javna 
naročila. 
Spletna stran javnega posvetovanja: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/public_procurement_en.htm 
 
Trajnostna uporaba naravnih virov 
Evropska komisija je predstavila strateški okvir, ki bo omogočil bolj trajnostno uporabo naravnih virov 
in prehod na rast v EU, ki bo temeljila na učinkoviti rabi virov in nizkih izpustih ogljikovega dioksida. 
Gre za sedmo in hkrati zadnjo od vodilnih pobud v okviru strategije Evropa 2020, usmerjenih v 
vzpostavitev pametne, trajnostne in vključujoče rasti za Evropo. 
Več: europa.eu 
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Portugalka z izkušnjami na projektih LEADER išče priložnosti za delo v slovenskih LAS 
I am finishing an internship at a portuguese Local Action Group dealing with LEADER funding (rural 
development) and I would like to know if there's any possibility of doing a paid internship at your 
LAG. I am amazed by the local development and their communities and working with youth. I think I 
could benefit a lot from other European country experience about this topic. I can offer is my 
enthusiasm in working to a community and a lot of dedication. I think that my presence could bring 
an european/international feeling of some projects about EU and youth and local folks. 
CV na voljo na info@drustvo.podezelje.si. 
 

DOGODKI 

SLOVENIJA 
 
Delavnica "Pridobivanje sredstev in prijavljanje na razpise" 
Organizator: CNVOS 
22. - 23. 2. 2011,  CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana (4. nadstropje) 
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo bolje spoznati programe in razpise EU ter pridobivanje 
sredstev preko le-teh. Na delavnici bodo udeleženci seznanjeni z možnostmi pridobitve sredstev iz 
nacionalnih in evropskih razpisov. Spoznali bodo posebnosti financiranja iz razpisov ter pridobili 
ključno znanje za pripravo projektnega predloga. 
Več: www.cnvos.si 
 
Organizacijski načrt prireditev »Gozdovi za ljudi« ob mednarodnem letu gozdov  
Organizatorji:  Javni zavod KTRC Radeče in Zavod za gozdove Slovenije (KE Radeče, Litija in Zagorje) 
ter Center za zunanjo ureditev (kot iniciatorji) 
11. – 25. 6. 2011, dolina Sopote od izvira do izliva  
Program prireditve »Gozdovi za ljudi« in dodatne informacije si lahko ogledate tukaj. 
 

TUJINA 
 
LINC 2011 - Leader Inspired Network Community 
Organizator: LAG ILE-Region Sächsische Schweiz, Regional Network fur Rural Areas, Saxony, Germany, 
National Network 
27 – 29. 4. 2011, Bad Schandau, Saxonyy, Germany    
LINC is an initiative from LAGs and National Rural Network Support Units for RD in Austria, Germany, 
Estonia and Finland acting on innovative networking and European knowledge exchange. The main 
theme of the event is local cooperation in rural development. Workshops on basic services and local 
supply, mobility, (new) use of rural buildings, valorization of nature and landscape, common sport 
activities and European local food are in the focus of this event. 
Več: www.info-linc.eu 
 
Seminar »Evidence-Based Agricultural and Rural Policy Making: Methodological and Empirical 
Challenges of Policy Evaluation« 
Organizator: Interuniversity Research Consortium on Rural, Environmental and Economic Policies 
(SPERA) 
17. – 18. 2. 2011, Ancona, Italija 
Več: eaae-seminar.univpm.it 
 
Seminar za mlade na Finskem (U do 2) 
Organizatorji:  Finnish LEADER groups EMO ry, Linnaseutu ry, Lounaplussa ry, Silmu ry, Ykkösakseli ry 
1. – 3. 3. 2011, Nurmijärvi, Finska.  
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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.  
Več: www.emory.fi 
 
Mednarodna delavnica International Leadership Workshop for Rural Youth 
Organizator:  German Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection 
12. – 28. 7. 2011, Nemčija 
Več: www.international-herrsching-seminar.de 
 

PUBLIKACIJE, ČLANKI 

 
Evropska Komisija je objavila Statistično in ekonomsko poročilo o stanju razvoja podežlja v EU za 
leto 2010 
The European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development has published 
its annual report for 2010 on rural development policy, aimed at providing a comprehensive set of 
information on rural areas and on policy implementation.  
The policy for the 2007-2013 programming period is based on three main objectives, namely  
1.        improving the competitiveness of agriculture and forestry;  
2.        improving the environment and the countryside; and  
3.        improving the quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activity.  
This report provides statistical and economic information covering the three objectives of Rural  
Development policy 2007-2013, at national and regional levels. There is also an overview of the Rural  
Development budget over the 2007-2013 period, together with information on the financial 
monitoring of RD programmes in the EU-27 and in Candidate Countries.  
Več: ec.europa.eu 
 
Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev 
Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015  
V juliju in novembru 2010 sta ITR in BF pripravila javno predstavitev rezultatov: "Trg ekoživil v 
Sloveniji in potenciali za rast slovenske ekološke tržne pridelave". Na dogodku so bile predstavljene 
značilnosti trga ekoživil v Sloveniji, značilnosti slovenskih tržno usmerjenih ekoloških kmetij, nekatere 
ovire za preusmerjanje slovenskih kmetij v ekološko pridelavo in priporočila za ukrepe za doseganje 
ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015.  
Več: www.itr.si    
 
Revija Landblicke  
Izšla je nova številka avstrijske mreže za podeželje s poudarkom na temi multifunkcionalnost. Med 
vsebino lahko najdete tudi zmagovalne projekte natečaja Kulturlandschaftspreis 2010, prispevek o 
pristopu LEADER (Das Leader - Netzwerk in Zeiten des Mainstreamings) pa tudi druge teme s področja 
kmetijstva, gozdarstva in okolja.  
Več: www.netzwerk-land.at  
 
Glasilo KGZS – Zelena dežela, 93. Številka, december 2010 - januar 2011 
 Iz te številke: Reportaža  – Tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe;  Aktualno – Kaj prinaša 
novela Zakona o dohodnini;  Tema meseca – Mladi na podeželju 
 Več:  www.kgzs.si 
 
Eurodesk – EU novice za mlade 
Prvo številko prenovljenih Eurodesk novic novic na temo "izobraževanje in usposabljanje" si lahko  
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ogledate  tukaj. 
 
IEEP Newsletter, zima 2010/2011 
Izšla je nova številka glasila Institute for European environmental Policy, ki si ga lahko ogledate tukaj. 
 
Bioregions project 
Več o projektu Bioregions, katerega partner je ELARD, si lahko preberete na spletni strani 
www.bioregions.eu. 
 

RAZPISI 

 
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. In 3. osi PRP 2007 – 2013 za leto 2011 
Razpisovalec:   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
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 
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 
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 
Rok prijave:  18.02.2011 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2011 
Razpisovalec: Mestna občina Slovenj Gradec 
Dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Mestni občini Slovenj Gradec (sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu in v gozdarstvu) 
Rok prijave: 20.02.2011 
Več: www.slovenj-gradec.si 
 
Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2011 
Razpisovalec: Ministrstvo za šolstvo in šport 
Predmet tega razpisa je sofinanciranje splošnih neformalnih programov izobraževanja odraslih v 
šolskem letu 2010/2011. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, z 
registracijo v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost. 
Več: www.mss.gov.si 
 
Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2011 
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Razpisovalec: Občina Ilirska Bistrica 
Rok prijave: 28.02.2011 
Več: www.ilirska-bistrica.si 
 
NGO Small Grants  
Razpisovalec:  Veleposlaništvo ZDA 
Rok prijave:   01.03.2011 
Več: www.razpisi.info 
 
Dodatni javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 
2011-2012 za gorenjsko regijo 
Razpisovalec: Ministrstvo za javno upravo 
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) 
Razpisovalec:  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Rok prijave: 1. 3. 2011 
Več: www.mkgp.gov.si 
 
 Razpis za sodelovanje na 22. razstavi in ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2011 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZS-Zavod Ptuj in Mestna občina Ptuj prirejajo 22. razstavo 
in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov  Dobrote slovenskih kmetij. Razstava bo potekala od 19. 
do 22. maja 2011 v Minoritskem samostanu na Ptuju. 
Na ocenjevanju lahko sodelujejo kmetice in kmetje z mlečnimi, krušnimi in mesnimi izdelki, domačim 
oljem, kisom, sokom, žganjem, suhim sadjem, vinom, sadjevcem, marmeladami, kompoti in 
konzerviranimi vrtninami. Razstavljeni bodo izdelki, ki bodo dobili priznanja. 
Več: www.kgzs.si 
 
Javni razpis za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na 
področju rastlinske pridelave 
Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Rok prijave: 15. marca do 24. ure 
Več: www.mkgp.gov.si 

DODATEK 
 

V avtorski honorar se vštevajo tudi stroški prevoza in nočitev, ki jih nevladna organizacija plača 
avtorju 
V kolikor nevladna organizacija sklene avtorsko pogodbo in v njej določi avtorjev honorar, hkrati pa 
sama plača avtorju tudi stroške prenočitve v hotelu, je potrebno avtorju obračunati akontacijo 
dohodnine tako od honorarja, kot od stroškov, ki so mu bili plačani. 
Več: www.cnvos.info 
 
Sprejet Zakon o prostovoljstvu 
V četrtek, 3. 2. 2011, je Državni zbor brez glasu proti potrdil Zakon o prostovoljstvu, za sprejem 
katerega so si nevladne organizacije prizadevale že od leta 2004. Zakon opredeljuje prostovoljsko 
delo kot brezplačno aktivnost posameznika, ki jo ta opravlja v dobro drugih ali v splošno družbeno 
korist. Če prostovoljec dela v prostovoljski organizaciji, z njo sklene ustni ali pisni dogovor, ki 
opredeljuje mentorstvo, usposabljanje, povrnitev stroškov itd. Prostovoljec, ki dela v prostovoljski 
organizaciji najmanj 24 ur letno, ima pravico do povrnitve stroškov prehrane in prevoza ter 
materialnih stroškov. O opravljenem prostovoljskem delu mu organizacija izda potrdilo, kar je še 
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posebej pomembno za mlade prostovoljce pri iskanju zaposlitve. 
Več: www.cnvos.info 
 

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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