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AKTUALNA OBVESTILA 

 
LAS Obsotelje in Kozjansko je postal član DRSP 

V DRSP se je včlanila še ena lokalna akcijska skupina, in sicer LAS Obsotelje in Kozjansko, ki ima 
sedež v Šmarju pri Jelšah. Tako je sedaj v DRSP včlanjenih že 22 lokalnih akcijskih skupin iz 
Slovenije. Celoten seznam si lahko ogledate tukaj. 

***** 

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, 
med drugim je bilo podano tudi poročilo o tekočih aktivnostih DRSP (PREPARE, ELARD). 

***** 

Zbiranje prijav za udeležbo dogodka PREPARE GATHERING 2010 v Makedoniji  

V DRSP še vedno poteka zbiranje prijav na osrednji letni dogodek mednarodne mreže PREPARE - 
PREPARE GATHERING 2010, ki se bo odvijal med 30. 8. in 3. 9. v Ohridu, v Makedoniji. 
Med 80 do 100 udeleženci iz okrog 20 držav bodo na dogodku 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 znanstveno srečanje  Evropskega združenja agrarnih ekonomistov (EAAE) o razvoju 

podeželja 

Med 25. -27. avgustom 2010 bo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekalo znanstveno srečanje 

Evropskega združenja agrarnih ekonomistov (EAAE) z naslovom Razvoj podeželja: upravljanje, 

načrtovanje politik in učinki. Predstavljeni bodo raziskovalni dosežki več kot 80 strokovnjakov iz 
različnih področij, drugi dan srečanja pa bo potekala okrogla miza z razpravo o ureditvi politike 
razvoja podeželja na ravni EU po letu 2013. 
Vabilo na dogodek si lahko ogledate tukaj. 
Rok za prijavo: 20. avgust 2010 
Več informacij: www.118-eaae-ruraldevelopment.org 

***** 

Stališče ELARD-a do SKP post 2013 

ELARD (European LEADER Association for Rural Development), katere polnopravni član je tudi 
DRSP, je objavil dokument, v katerem je predstavil svoje stališče do Skupne kmetijske politike po 
letu 2013.  

***** 

Vabilo na dogodek  ECOVAST 

ECOVAST (The European Council for the Village & Small Town) med 15 in 17. oktobrom 2010 na 
otoku Wight v Veliki Britaniji organizira sklop dogodkov, ki bo med drugim vključeval mednarodno 



konferenco z naslovom »Izzivi učinkovitega razvoja podeželja in dediščine« ter oglede LEADER 

projektov.  

Za dodatne informacije pišite na info@drustvo-podezelje.si. 

***** 

Forum Synergies in CELAVAR vabita na 2. Evropsko srečanje trajnostnega razvoja podeželja  

2. Evropsko srečanje na temo trajnostnega razvoja podeželja (2nd European Rural Sustainability 
Gathering),ki ga organizirata Forum Synergies in CELAVAR, bo potekalo med 14. In 17. oktobrom 
2010  v mestu Vouneuil sur Vienne, Poitou-Charentes v Franciji. 
Program in prijavni obrazec najdete tukaj. 

***** 

Izšla je nova številka Rural Evaluation News 

V novi številki Rural Evaluation News, ki ga izdaja European Evaluation Network for Rural 
development, si lahko med drugem preberete: 

• A new working paper which provides general support for the assessment of impacts of 
Rural Development Programmes (RDP) as well as specific support for measuring, 
interpreting and judging the seven CMEF common impact indicators.  

• The Evaluation Expert Network's Annual Work Programme for 2010.  

• An overview of the ongoing evaluation system and preparations for the mid-term 
evaluation in Sweden.  

• Two examples of current practice: reversing biodiversity decline (from the UK) and 
assessing RDP impacts of water quality (from Italy).  

 

 

DOGODKI – SEMINARJI, DELAVNICE, PRIREDITVE, KONFERENCE, SEJMI 

SLOVENIJA 

 
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 

21. – 26. avgusta 2010, Gornja Radgona 

Več info: pomurski-sejem.si 

***** 

Znanstveno srečanje  Evropskega združenja agrarnih ekonomistov (EAAE) o razvoju podeželja 

25. -27. avgusta 2010 bo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani 

Več info: www.118-eaae-ruraldevelopment.org 

***** 

Festival nevladnih organizacij LUPA 
   27. september - 1. oktober 2010 

Več info: www.cnvos.si 
TUJINA 

 

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 zapolnitve mest na 
info@drustvo-podezelje.si. 

***** 

Tretja mednarodna konferenca projekta "Rubires"  

28. septembra 2010, Potsdam, Nemčija 
Več info: central2013.eu  

***** 

Dogodek ECOVAST (The European Council for the Village & Small Town)  

15. – 17. oktober 2010, Isle of Wight, Velika Britanija  

***** 

2nd European Rural Sustainability Gathering 

14. - 17. oktober 2010 , Vouneuil sur Vienne, Poitou-Charentes, Franciji 

Več info: www.forum-synergies.eu 

RAZPISI 

SLOVENIJA 
 

Javni razpis za ukrep 323 ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in 
izboljševanje dediščine podeželja, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju 
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Okvirna višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša do 8.000.000 EUR. 
Skladno s 84. členom Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa: 
1: Nepremična kulturna dediščina na podeželju, 
2: Muzeji na prostem, 
3: Ekomuzeji, 
4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine, 
5: Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno dediščino 
določenega območja. 
Zaprtje javnega razpisa se objavi na spletnih straneh MKGP. 
Več info: www.mkgp.gov.si 

***** 

1. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom 

za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2010 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo naložb v predelavo in 
trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski 
proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki, zadruge in zavodi. 
Rok: 23. 8. 2010   Več info: www.mkgp.gov.si 

***** 

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in dejavnosti društev, organizacij ter posameznikov v 
Mestni občini Novo mesto v letu 2010 
Cilj razpisa je denarno podpreti raznovrstne dejavnosti, prireditve, projekte in programe, ki 
prispevajo k promociji in prepoznavnosti društev, organizacij in ljubiteljskih dejavnosti ter s tem 
tudi Mestne občine Novo mesto. Višina predlaganih sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti 
celotne dejavnosti. 
Rok prijave: 31. 12. 2010   Več info: www.novomesto.si 



***** 

Razpis ameriškega veleposlaništva namenjenega razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji 

Ameriško veleposlaništvo je ponovno objavilo razpis, namenjen razvoju nevladnega sektorja v 
Sloveniji. Upravičene so naslednje teme: promocija zelenih tehnologij ter obnovljivih virov 
energije; ženska vprašanja: nasilje nad ženskami, boj proti trgovini z ljudmi ter opolnomočenje 
žensk; vključevanje mladih; promocija čezmejnega razvoja; boj proti terorizmu; promocija 
podjetništva in ekonomskega razvoja ter spodbujanje študentskih izmenjav; varnostna in zunanja 
politika, promocija neodvisnih medijev. 
Podprte pa bodo naslednje aktivnosti: konference, seminarji, delavnice in druge dejavnosti, ki 
bodo prispevale k boljšemu razumevanju odnosov ZDA/EU in spodbujale dialog. 
Rok prijave: 25. 08. 2010   Več info: www.razpisi.info 

***** 

Tretji razpis v okviru operativnega programa Območje Alp 2007-2013 

Odprt je tretji razpis za zbiranje predlogov projektov v okviru programa Območje Alp. Cilj 
programa je izboljšanje konkurenčnosti in privlačnosti območja sodelovanja, s podporo skupnim 
aktivnostim na področjih, kjer je transnacionalno sodelovanje za doseganje trajnostnih rešitev 
najučinkovitejše. Programski cilji se uresničujejo skozi tri programske prioritete in sicer:  Prioriteta 
1: Konkurenčnost in privlačnost območja Alp; Prioriteta 2: Dostopnost in povezanost; Prioriteta 3: 
Okolje ter preprečevanje naravnih in okoljskih tveganj.  
Rok prijave: 25. 2. 2011   Več info: www.razpisi.info.  
 

TUJINA 
 

IPA: Reinforcing the fight against undeclared work – Makedonija 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je objavljeno javno naročilo, katerega glavni 
namen je izboljšati uspešnost in učinkovitost boja proti delu na črno s povečanjem zmogljivosti 
državnega inšpektorata za delo, socialnih partnerjev in drugih ustreznih institucionalnih akterjev v 
Makedoniji. (Vir: Pro-Eco) 
Rok prijave: 09. 08. 2010   Več info: www.razpisi.info 

***** 

IPA Info 2009 Civil Society EU Info - Hrvaška 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je bil objavljen javni razpis, namenjen 
sofinanciranju projektov, ki prispevajo k večji evropski zavezanosti, boljšemu razumevanju 
evropske integracije in evropskih politik in / ali nudijo podporo vladam pri promociji evropskih 
tem. Dejavnosti se morajo izvajati na Hrvaškem.  
Rok prijave: 15. 9. 2010   Več info: www.razpisi.info 

***** 

Civil Society Dialogue - II: Micro Grant Scheme - Turčija 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je objavljen javni razpis, namenjen podpori 
sodelovanja med turškimi in evropskimi organizacijami. Razpis je namenjen sofinanciranju 
manjših projektov lokalnih nevladnih organizacij tako iz Turčije kot iz EU ter kritju administrativnih 
stroškov lokalnih turških NVO.  
Rok prijave: 30. 11. 2010.   Več info: www.razpisi.info 

 

DODATEK 

 

Publikacije s smernicami za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v nevladnih 

organizacijah  

Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja je v sodelovanju s Pravno-informacijskim 



 

centrom nevladnih organizacij decembra lani izvedlo delavnico o korupciji med nevladnimi 
organizacijami (v nadaljevanju NVO). Na podlagi ugotovitev, ankete in strokovnih prispevkov so 
pripravili tri  publikacije s smernicami za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v 

NVO. S publikacijami želijo osebe, ki so aktivne v društvih, združenjih in drugih nevladnih 
organizacijah ter pristojne v javnem sektorju seznaniti z osnovnimi pojmi povezanimi s korupcijo, 
z njenimi posledicami in rizičnimi področji za pojav korupcije še posebej v nevladnem sektorju.  
Publikacije (knjigo, brošuro in zgibanko) si lahko ogledate tukaj. 

***** 

Poročilo biotske raznovrstnosti 

Novo poročilo na področju biotske raznovrstnosti, ki ga je finančno podprla Evropska komisija, 
izraža veliko podporo zamisli o vključitvi biotske raznovrstnosti v poslovne načrte in ključne 
dejavnosti zasebnih podjetij po svetu. Več informacij tukaj. (Vir: CNVOS) 

 

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. 


