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AKTUALNA OBVESTILA 

 
PREPARE GATHERING 2010 
V Ohridu (Makedonija) je med 30. 8. In 3. 9. potekal PREPARE Gathering, ki se ga je udeležilo 109 
ljudi iz 20 evropskih držav, med drugim tudi trije predstavniki iz Slovenije (člani DRSP). Glavni temi 
konference sta bili mreženje na podeželju ter reforma SKP po letu 2010. Program, listo 
udeležencev, prezentacije govornikov tega dogodka najdete na prenovljeni spletni strani mreže 
PREPARE: www.preparenetwork.org. 

***** 

 »LAS Ovtar« postal član DRSP 
Društvo za razvoj podeželja "LAS Ovtar Slovenskih goric" s sedežem v Lenartu v Slovenskih goricah 
je postal nov član DRSP. V DRSP je sedaj včlanjenih 23 LAS. 

***** 

DRSP na sejmu AGRA 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja je letos prvič nastopil na mednarodnem kmetijsko-
živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. V okviru nastopa DRSP so se predstavile tudi lokalne 
akcijske skupine, članice DRSP. Več info: www.drustvo-podezelje.si 

***** 

Sestanek 10 predstavnikov LAS s predstavniki MKGP 
V četrtek, 19. 8. 2010 se je 10 predstavnikov LAS udeležilo sestanka s predstavniki Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v zvezi z odprtimi vprašanji izvajanja programa LEADER 
(razpis, uredba, sofinanciranja, administrativna kontrola). 

***** 

Usklajevalni sestanek Lokalnih akcijskih skupin z MKGP 
V Lenartu, na sedežu LAS Ovtar Slovenskih goric, je 3. 9. 2010 potekal usklajevalni sestanek Lokalnih 
akcijskih skupin z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zapisnik sestanka si lahko 
preberete tukaj. 

***** 

Vabilo na 2. Evropski LEADER Forum 
Vabljeni na 2. Evropski LEADER Forum (2nd European LEADER Cooperation Forum) in Festival 
podeželja (Rural Festival), ki bosta potekala med 16. n 18. septembrom 2010 v kraju Kozard na 
Madžarskem. Forum bo osredotočen na razvoj projektov s področja podeželskega turizma in lokalnih 
izdelkov. Več info: info@drustvo-podezelje.si  

***** 

Vabilo na “EU Rural Cooperation Fair” 
Škotska nacionalna mreža za podeželje skupaj z EN RD organizira “EU Rural Cooperation Fair”, ki bo 
potekal 23. in 24. septembra 2010 v Edinburgu na Škotskem.  Več info: info@drustvo-podezelje.si 

***** 

LEADER – MOŽNOSTI SODELOVANJA: 
FINSKA  

http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=34%3Aarhiv-e-novic&catid=16%3Ae-novice&lang=sl
mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
http://www.preparenetwork.org/
http://rasg.si/las_ovtar/lin_in_razpisi/
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=13&lang=sl#las_ovtar
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Adrsp-na-sejmu-agra&catid=13%3Aaktualno&lang=sl
http://www.drustvo-podezelje.si/uploads/zapisnik_sestanka_LAS_Lenart_20100903.pdf
mailto:info@drustvo-podezelje.si
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Internationalisation of small businesses (Kansainvälistyvä pienyritys)  
Holy Youth! in Action  
 
FRANCIJA  
Pole D’Initiative bati Traditionnel et Eco-construction (PIBE)/ Initiative of traditional and Eco-
construction  
Develop and value local quality products (agrifood, wood, etc.)  
Energise rural life (services, social links, etc.)  
Develop rural tourism activity  
 
UK - ANGLIJA  
Bringing village communities together through arts and events, community growing or linking villages 
to land-based industries 

***** 

Javno posvetovanje o možnostih, ki jih ima EU v prihodnosti na področju biotske raznovrstnosti 
Evropska komisija je začela spletno posvetovanje, da bi zbrala prispevke številnih zainteresiranih 
strani glede možnosti politike v zvezi s strategijo EU po letu 2010 na področju biotske raznovrstnosti. 
Svoja mnenja o temah, ki zajemajo pomanjkljivosti sedanje politike na področju biotske 
raznovrstnosti, novi pristop, ki ga predlaga Komisija, biotsko raznovrstnost v kmetijstvu, ekonomiko 
biotske raznovrstnosti ter upravljanje biotske raznovrstnosti v EU in zunaj nje, lahko pošljejo 
državljani, zainteresirane strani, javne uprave, podjetja in civilna družba. Na teh prispevkih bo 
temeljila nova strategija, ki je še v pripravi. Posvetovanje bo trajalo do 22. oktobra 2010.   
Več info: ec.europa.eu 

***** 

E-novice projekta ESCALE 
Dolgoročni cilji projekta ESCALE so vzpostaviti panevropsko svetovalno službo za ruralno podjetništvo 
in okrepiti lokalne projekte s širšo evropsko perspektivo, saj bi podjetniki pridobili znanja in izkušnje 
preko podobnih, že izpeljanih evropskih projektov. Cilj ESCALE e-novic, katerih novo številko si lahko 
preberete tukaj, je izmenjava znanja in izkušenj med članicami ESCALE projekta ter vključitev novih 
partnerjev v ta proces izmenjave. 
 

DOGODKI – SEMINARJI, DELAVNICE, PRIREDITVE, KONFERENCE, SEJMI 

SLOVENIJA 
 
CNVOS: Trening za trenerje 
14. september 2010, od 09:00 do 17:00, Povšetova 37, 1000 Ljubljana  
Delavnica je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij, ki delujejo kot organizatorji ali izvajalci 
izobraževanj oz. usposabljanj, ali so na kakršen koli drug način povezani z izvajanjem delavnic in 
treningov. Delavnica bo v 8 urah ponudila osnove trenerstva ter seznanila udeležence z nekaterimi 
svetovnimi trendi in praktičnimi napotki, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju izobraževanj. 
Prijave in več informacij na spletni strani CNVOS.   

***** 

1. letna konferenca NVO: Sistem kakovosti v nevladnih organizacijah  
15. september 2010, 12.00 - 16.00, Ljubljana, Ministrstvo za javno upravo v Ljubljani, Langusova 4. 
Osrednja tema konference bo tokrat merjenje učinkovitosti delovanja nevladnih organizacij in 
postavitev primernih kazalnikov. Predstavili bomo izkušnje iz prakse – kako so se postavljanja 
kazalnikov in njihovega merjenja lotili v nevladni organizaciji in javnem zavodu, strokovnjakinji s 
področja komuniciranja pa bosta podali priporočila za postavljanje kazalnikov na področju 
ozaveščanja javnosti. Več info 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=84D9C8F5-AE36-7A64-EA69-7A5946121FC7
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=8EE93ABE-9444-97B4-D1A3-060308A59155
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=8ED95091-C6D3-5F4D-6F6A-FB404D8B9079
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=8ED95091-C6D3-5F4D-6F6A-FB404D8B9079
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=8EFD2AF3-0989-6AE1-FB38-5992498992E4
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=8F1B29D4-045F-AF79-DACB-E4C710F98D51
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=8F286FE9-EB32-A011-BADC-B4D1F9089FCB
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=6B76A354-0C13-06D3-4A12-45E51F60E12C
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/view-offer_en.cfm?obj_uuid=6B76A354-0C13-06D3-4A12-45E51F60E12C
http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm
http://www.celavar.org/escale/IMG/pdf/newsletter5_EN.pdf
http://www.cnvos.si/education/id/59
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/939/cid/92


***** 

Dnevi regijskega razvoja - Slovenj Gradec, Puconci, Postojna 
Zavod MOVIT vabi potencialne prijavitelje v program Mladi v akciji (mladinske organizacije, društva, 
zavode, ustanove, zainteresirane posameznike) in Evropa za državljane (občine, društva, zavodi, 
ustanove, regionalne razvojne agencije, sindikate in verske organizacije) ter vse organizacije, ki bi jih 
zanimale Eurodeskove informacije o evropskih priložnostih za mlade, da se udeležijo Dni regijskega 
razvoja, ki bodo letos potekali v Slovenj Gradcu (13. september), Puconcih (15. september) in 
Postojni (17. september). Namen dogodka je predstaviti programe EU potencialnim prijaviteljem v 
sicer s projekti manj zastopanih regijah ter jim omogočiti, da se seznanijo z dobrimi praksami in tako 
lažje pridobijo sofinanciranje za svoje mednarodne projekte. Udeleženci bodo spoznali programa 
Evropa za državljane in Mladi v akciji ter infoservis Eurodesk, predstavljeni bodo tudi primeri že 
izvedenih mednarodnih projektov, podprtih s strani omenjenih programov. 
Več informacij: 

Dnevi regijskega razvoja – Slovenj Gradec  
Dnevi regijskega razvoja – Puconci  
Dnevi regijskega razvoja – Postojna  
***** 

7. Štajerski gospodarski forum: »Plačilna nedisciplina – kje je izhod?« 
v sredo 22. septembra 2010 ob 11. uri v studiu medijske hiše RTS, Prešernova ul. 3 v Mariboru 
Plačilna nedisciplina je v slovenskem prostoru že dolgo prisotna in predstavlja eno izmed ključnih ovir 
za razvoj mikro, malih in srednjih podjetjih. Plačilna nedisciplina tako zaviralno deluje ne samo na 
razvoj podjetij samih, temveč tudi na celotno slovensko gospodarstvo. Gostje foruma bodo gospod 
Aleš Zalar, minister za pravosodje, prof. dr. Šime Ivanjko, strokovnjak na področju plačilne 
nediscipline in ugledni gospodarstveniki. Več info 
***** 

Dnevi evropske kulturne dediščine 2010 
25. september – 2. oktober 2010, Šentjur pri Celju.   Več info: www.etnoeko.com 

***** 

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

Več info: www.cnvos.si 
TUJINA 

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

***** 

7. Evropsko gorsko srečanje na Norveškem 
15. – 17. september, Lillehammer, Norveška.   Več info: www.euromontana.org 

***** 

2nd European LEADER Cooperation Forum 
16. – 18. September 2010, Kozard, Madžarska    Več info: info@drustvo-podezelje.si  

***** 

EU Rural Cooperation Fair 
23. in 24. September 2010, Edinburgh, Škotska   Več info: info@drustvo-podezelje.si 

***** 

First European Ecotourism Conference (EETC) 
26.-30. september 2010, Pärnu, Estonija.    Več info: info@drustvo-podezelje.si  

***** 

http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/DOKUMENTI/regijske_delavnice/SLOVENJGRADECvabilo_regijska_predstavitev.pdf
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/DOKUMENTI/regijske_delavnice/PUCONCIvabilo_regijska_predstavitev_01.pdf
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/DOKUMENTI/regijske_delavnice/POSTOJNAvabilo_regijska_predstavitev_01.pdf
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/DOKUMENTI/regijske_delavnice/POSTOJNAvabilo_regijska_predstavitev_01.pdf
http://www.stajerskagz.si/?page=120&newsid=265
http://www.etnoeko.com/
http://www.cnvos.si/sl/index/article?path=/promocija/festival_nevladnih_organizacij_lupa
http://www.central2013.eu/news-events-publications/events/event-detail/article/53/3rd-international-conference-of-the-project-rubires/
http://www.euromontana.org/English/events/Lillehammer/EMC_Lillehammer.htm
mailto:info@drustvo-podezelje.si
mailto:info@drustvo-podezelje.si
mailto:info@drustvo-podezelje.si


Konferenca »Linking rural development and social farming« 
30. september – 1. Oktober 2010. Mechelen, Belgija.   Več info: www.ruraalnetwerk.be 

***** 

Dogodek ECOVAST (The European Council for the Village & Small Town)  
15. – 17. oktober 2010, Isle of Wight, Velika Britanija  

več info: info@drustvo-podezelje.si 

***** 

2nd European Rural Sustainability Gathering 
14. - 17. oktober 2010 , Vouneuil sur Vienne, Poitou-Charentes, Franciji 
Več info: www.forum-synergies.eu 
 

RAZPISI 

SLOVENIJA 

Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko - Izvajanje ukrepov za 
informiranje v okviru proračunske postavke 05 08 06 za leto 2011 
Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 814/2000 z dne 17. aprila 2000 o 
ukrepih za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko, ki določa vrsto in vsebino ukrepov za 
informiranje, ki jih Unija lahko sofinancira. 
Predlagani ukrepi za informiranje bodo morali prispevati k razlagi in boljšemu razumevanju predlogov 
za reformo SKP, ki jih bo Komisija v letu 2011 predložila Svetu in Parlamentu.  
Več info: www.razpisi.info 

***** 

2. javni razpis v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007–2013 
Predmet javnega razpisa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 
sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa: Umestitev čezmejnega 
področja na evropski zemljevid kot kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in 
delo. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2. prednostne naloge 
Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007–2013.  
Rok prijave: 30. 09. 2010   Več info: www.si-hu.eu 

***** 

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Zdravo mesto v Mestni občini Slovenj 
Gradec v letu 2010 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v okviru programa Zdravo mesto v Mestni občini 
Slovenj Gradec, ki se v letu 2010 nanašajo na tematiko preventive ter osveščanja in izobraževanja 
občanov na vseh življenjskih področjih v Mestni občini Slovenj Gradec. 
Rok prijave: 21. 09. 2010   Več info: www.slovenj-gradec.si 

***** 

Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga 2010-2012 
Javni razpis Ministrstva za javno upravo se izvaja v okviru Operativnega programa za razvoj človeških 
virov za obdobje 2007-2013, prednostne usmeritve 5.3.: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, 
civilnega in socialnega dialoga. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO , regionalnih NVO stičišč 
ter vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni in je razdeljen v tri sklope: 
•    SKLOP 1: Sofinanciranje projektov horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni 
•    SKLOP 2: Sofinanciranje projektov regionalnih NVO stičišč; 
•    SKLOP 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni. 
Rok prijave: 24. 09. 2010   Več info: www.mju.gov.si 

http://www.ruraalnetwerk.be/nlapps/default.asp
http://www.forum-synergies.eu/index.php?pid=1&lid=1&PHPSESSID=d992cf111f43ad1bc88972b04e2ff103
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:29:32000R0814:SL:PDF
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=2519
http://www.si-hu.eu/application_en/category/2nd_call_for_proposals/
http://www.slovenj-gradec.si/mestnaobcina/razpisiinobjave/razpisi-narocila.aspx
http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/sofinanciranje_nvo_javni_razpisi/razpisi_iz_strukturnih_skladov/#c17264


 

 
TUJINA 

Civil Society Dialogue - II: Micro Grant Scheme - Turkey 
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: webgate.ec.europa.eu 

DODATEK 

 
Brezplačno vs. plačljivo spletno gostovanje 
Če želimo spletno stran ali aplikacijo objaviti na spletu, moramo imeti spletno gostovanje. To ni nič 
drugega kot najem določene količine prostora na strežniku. Cena takšnega gostovanja je odvisna od 
naših potreb, saj ceno običajno določa količina zakupljenega prostora, mesečni prenos podatkov, 
podpora za programske jezike, število podatkovnih baz itd.  Plačilu spletnega gostovanja se lahko 
izognemo na dva načina. Prvi je lastni strežnik, kar pride seveda v poštev za napredne razvijalce, drugi 
pa brezplačno gostovanje. celoten članek 

***** 

Biotska raznovrstnost in kmetijstvo 
Evropska okoljska agencija v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti postopoma izdaja tematske 
publikacije, tokrat je izšel zvezek o kmetijstvu: 10 messages for 2010 - Agricultural ecosystems. 

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. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1267703117190&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129804
http://blog.spletnik.si/2010/08/31/brezplacno-vs-placljivo-spletno-gostovanje/
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-agricultural-ecosystems
http://www.drustvo-podezelje.si/images/stories/DRSP/e-novice_st%2010_30_%20april%2010.pdf
mailto:info@drustvo-podezelje.si
mailto:info@drustvo-podezelje.si?subject=ODJAVA%20E-NOVIC

