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AKTUALNA OBVESTILA 

 
Razširjena seja Upravnega odbora DRSP 
Na razširjeni seji UO DRSP, ki je bila 6. julija v Padni, so se konstituirali organi društva izvoljeni na 
zadnji skupščini. Osrednja tema dnevnega reda je bila problematika izvajanja programa LEADER, 
podano pa je bilo tudi poročilo o tekočih aktivnostih DRSP (PREPARE, ELARD). 

***** 

Zbiranje prijav za udeležbo dogodka PREPARE GATHERING 2010 v Makedoniji 
DRSP je prejel vabilo na osrednji letni dogodek mednarodne mreže PREPARE - PREPARE 
GATHERING 2010, ki bo letos potekal med 30. 8. in 3. 9. v Ohridu, v Makedoniji. 
Dogodek vključuje: 

 Otvoritvena seja: Gradnja podeželskih mrež - prezentacije in razprave o stanju 
podeželske civilne družbe; 

 Konferenca: Skupna kmetijska politika po letu 2013 - opis procesa sprememb in razprava 
o stališčih glede politike v obdobju med 2014 - 2010; 

 Niz "potujočih delavnic" - strokovni obiski manjših skupin, osredotočeni na primere 
dobre prakse trajnostnega razvoja podeželja v Makedoniji; 

 Izmenjava med udeleženci - za prihodnje sodelovanje in aktivnosti PREPARE programa, s 
poudarkom na JV Evropi; 

 
Med 80 do 100 udeleženci iz okrog 20 držav bodo sodelovali tudi trije predstavniki DRSP. 
Prijave zainteresiranih članov DRSP za udeležbo na PREPARE GATHERINGU zbiramo do 
zapolnitve prostih mest na info@drustvo-podezelje.si.  
  
Podrobnejši program, prijavni obrazec in vabilo so na voljo (v angleščini) TUKAJ. 
Dodatne informacije so na voljo na preparenetwork.org. 

***** 

Vabilo na mednarodni mladinski LEADER seminar 
Tartu Rural Development Association organizira mednarodni LEADER seminar za mlade, ki se bo 
izvedel med 8. in 12. avgustom 2010 v mestu Tartu v Estoniji. Pričakujejo prijave do 6 mladih iz 
posamezne lokalne akcijske skupine iz različnih evropskih držav. 
Kotizacija: 130 EUR na osebo (udeležba aktivnosti programa, prehrana in nastanitev).  
Rok za prijavo: 22. 07. 2010 
Več info: www.tas.ee 

***** 

Vabilo na mednarodni etnološki tabor - Oszkó, Madžarska 
Madžarsko društvo Hegypásztor Kör organizira etnološki tabor v vinskih goricah pri naselju Oszkó, 
v Železni županiji. K udeležbi vabijo mlade od 15. do 25. leta starosti, ki jim niso tuje napol 
nomadske razmere, jih zanimajo opravila povezana z ljudsko arhitekturo in bi tudi sami aktivno 
sodelovali v teh opravilih in ki si želijo pridobiti znanje s področja ljudskih obrti.  
Tabor je brezplačen. Stroški so pokriti iz projekta Rokodelska akademija, ki ga sofinancira 
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Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj (OP SI - HU 2007 - 2013).  
Rok za prijavo: 16. julij 2010.  
Več info: www.rokodelska-akademija.si 

***** 

Tretja mednarodna konferenca projekta "Rubires"  
Project RUBIRES - Rural Biological Resources - ki je sofinanciran v okviru programa Srednja Evropa, 
bo organiziral mednarodno konferenco z naslovom Obnovljivi viri in bioenergija v evropskih 
regijah. Konferenca bo 28. septembra 2010 v Potsdamu v Nemčiji. Namen projekta je povečati in 
spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in ustreznih prilagoditvenih politik na področju 
gozdarstva in kmetijstva.  Več informacij je dostopnih tukaj. (Vir: MOP) 

***** 

Izšla informativna zloženka Kneippovi parki podeželja od Pohorja do Bohorja 
Razvojna agencija Kozjansko je v okviru projekta »Kneippovi parki podeželja od Pohorja do 
Bohorja«, ki se izvaja v okviru Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« izdala 
informativno zloženko. V njej so predstavljena osnovna načela znanega zdravnika Sebastiana 
Kneippa, informacije o možnostih uporabe Kneippovih načel za dopolnitev turistične ponudbe ter 
primer ureditve parka na javni površini in na zasebni površini.  
Več info: www.ra-kozjansko.si 

***** 

Izšla je nova številka European Rural Review 
Publikacija EU Rural Review pokriva številne teme, ki zadevajo aktivnosti EN RD (European 
Network for Rural Development). Zadnja številka proučuje vlogo razvoja podeželja v boju proti 
podnebnim spremembam.  
Publikacija je na voljo TUKAJ. 
 

DOGODKI – SEMINARJI, DELAVNICE, PRIREDITVE, KONFERENCE, SEJMI 

SLOVENIJA 
 

Trg in cene ekoživil v Sloveniji 
8. julij 2010, 10:00, Center Evropa v Ljubljani. 
Rezultati predstavitve so bili pridobljeni v okviru raziskovalnega projekta "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 okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 
2006-2013 (V4-0514-09), ki ga izvajata Inštitut za trajnostni razvoj in Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za zootehniko. Informacije in potrjevanje udeležbe na info@itr.si. 

***** 

Zaključno srečanje in predstavitev zeliščnega in zeliščno zelenjavnega vrta 
8. julij 2010, Trbovlje in Hrastnik 
KGZS - Zavod Ljubljana v sodelovanju s partnerji Društvi kmečkih žena in deklet Hrastnik, Trbovlje 
in Podkum ter Sadjarskim društvom Hrastnik vabi na predstavitev zeliščnega in zeliščno 
zelenjavnega vrta. Aktivnost je del projekta LEADER ˝Zeliščno zelenjavni vrtovi Zasavja - naša 
dediščina in priložnost˝. 
Več info: www.las-zasavje.si 

***** 

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 
21. – 26. avgusta 2010, Gornja Radgona 
Več info: pomurski-sejem.si 
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TUJINA 
 

Konferenca »CAP post 2010« 
19. in 20. julij 2010, Bruselj, Belgija  
Več info: ec.europa.eu 

***** 

Mednarodni mladinski LEADER seminar 
8. - 12. avgust 2010, Tart, Estonija. 
Več info: www.tas.ee 

***** 

Mednarodni (madžarsko - slovenski) etnografski tabor 
16. - 20. avgusta 2010, na območju vinskih goric Oszkó 
Rok za prijavo: 16. julij 2010 
Več info: www.rokodelska-akademija.si 

***** 

PREPARE GATHERING 2010 
30. avgust – 3. September 2010, Ohrid Makedonija 
Rok za prijavo udeležencev (3 članska delegacija DRSP) zbiramo do 20. julija na info@drustvo-
podezelje.si 

***** 

Tretja mednarodna konferenca projekta "Rubires"  
28. septembra 2010, Potsdam, Nemčija 
Več info: central2013.eu  

 

RAZPISI 

SLOVENIJA 
 

Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za 
leto 2010 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov 
Predmet javnega razpisa, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 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: 28. 07. 2010    Več info: mkgp.gov.si 
 

TUJINA 
 
Regional Socio-Economic Development Programme II (RSEDP2) - 2nd Call for Proposals – Serbia 
Splošni cilj tega javnega razpisa je podpreti bolj uravnotežen družbeno-gospodarski razvoj v Srbiji.  
Razpis je namenjen naslednjim sektorjem: agroživilski, proizvodnja, poslovne logistike (distribucija in 
skladiščenje), poslovne storitve, turizem. 
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Rok prijave: 10. 09. 2010  Več info: razpisi.info 
 

DODATEK 

 
Pravice potnikov v EU 
Evropska komisija je začela kampanjo obveščanja potnikov v železniškem in letalskem prometu o 
njihovih pravicah. Kampanja bo  potekala po vsej Evropski uniji in v vseh uradnih jezikih EU. 
Komisija je sicer v zadnjih letih uvedla zakonodajo, ki potnikom v železniškem in letalskem 
prometu po vsej EU zagotavlja enake standarde obravnave, vendar se vsi potniki ne zavedajo 
svojih pravic. Ob začetku sezone dopustov bodo zato po letališčih in železniških postajah v vseh 
državah članicah EU obesili plakate, ki bodo potnike opozarjali na njihove pravice.   
Več info:europa.eu 

***** 

Omejitev podatkovnega gostovanja v tujini omejena na 50 evrov 
Od 1. julija 2010 potrošnikom ne bo treba več skrbeti, da bi prejeli visok račun, kadar med 
potovanjem po državah EU do interneta dostopajo s telefonom in računalnikom prek mobilnega 
omrežja. V skladu s pravili EU o gostovanju bo omejitev podatkovnega gostovanja od 1. julija 
avtomatično določena na 50 evrov brez DDV (če se uporabnik ni odločil za višji ali nižji znesek 
omejitve). Ko bodo uporabniki porabili 80 % omejenega zneska, jih bodo operaterji morali 
opozoriti. Ko bo dosežen znesek omejitve, bo operater moral prekiniti mobilno povezavo z 
internetom, razen če ni uporabnik navedel, da želi v določenem mesecu še naprej podatkovno 
gostovati.  Več info: europa.eu 

 

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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