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AKTUALNA OBVESTILA 

 
Člani DRSP na seminarju PREPARE o podeželskih parlamentih 
Mednarodnega seminarja o podeželskih parlamentih (Rural Parliaments), v organizaciji mednarodne 
mreže PREPARE, ki je potekal 27. in 28. septembra 2010 v Bratislavi na Slovaškem sta se udeležili tudi 
dve predstavnici iz Slovenije, sicer članici DRSP. Seminar je bil namenjen izmenjavi izkušenj in pripravi 
knjige o podeželskih parlamentih v nekaterih evropskih državah. Vabljeni udeleženci iz Švedske, 
Finske, Estonije, Latvije, Škotske, Nizozemske, Slovaške in Slovenije bodo ob koncu prihodnjega 
meseca zaokrožili prvi del sodelovanja z izdajo zbornika o eni najprodornejših metod za uveljavljanje 
interesov prebivalcev podeželja. 

***** 

Vabilo na Zaključno konferenco projekta "Učeče se podeželje" 
Vabimo vas, da se udeležite zaključne konference projekta »Učeče se podeželje« v četrtek, 30. 9. 
2010, v Kulturni dvorani, Goričak 7, 2283 Zavrč, s pričetkom ob 9:45 uri, kjer bo govora o rezultatih 
omenjenega in sorodnih projektov ter o možnih povezavah med njimi. Partnerji projekta so: PRJ 
HALO, podeželsko razvojno jedro iz Cirkulan (Podravska regija), Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj iz 
Male Polane (Pomurska regija) in Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma iz Ljubnega ob Savinji 
(Savinjska regija).   Več info: info.halo@siol.net 

***** 

Vabilo na delavnico Interpretacija in lokalna dediščina 
Vabimo vas, da se udeležite predavanja Marjete Keršič – Svetel »Interpretacija in lokalna dediščina«, 
v organizaciji zavoda Etno - Eko Šentjur in Razvojne agencije Kozjansko. Na delavnici boste spoznali 
pomen pravilnega upravljanja z naravno dediščino in  se seznanili s priložnostmi, ki jih dobra 
interpretacija naravne dediščine ponuja za razvoj novih turističnih produktov z dodano vrednostjo. 
Predavanje bo 2. oktobra ob 9. uri v sejni sobi Razvojne agencije Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 
17, 3230 Šentjur. Več info: www.ra-kozjansko.si 

***** 

Vabilo na konferenco »Kako lahko »pozelenimo« Skupno kmetijsko politiko?« 
Konferenca, ki jo organizira Fundacija Avalon, se bo osredotočila na vprašanje: kako izboljšati 
obstoječe ukrepe za »pozelenitev« SKP in kako jih prilagoditi potrebam novim državam članicam EU  
in kandidatkam za članstvo v EU. Konferenca bo potekala na Bledu, med  12. in 14. novembrom 2010. 
Več info: www.avalon.nl 

***** 

Vabilo na 5. mednarodni seminar o vseživljenskem učenju za razvoj podeželja  
Seminar z naslovom "Rural Community Schools  2010 - SUSTAINABILITY" bo potekal med 21. in 23. 
oktobrom v kraju Bory na Češkem. Med drugim bodo predstavljeni primeri programa Vseživljenjesko 
učenje (Lifelong Learning – LLL) iz Estonije, Poljske in Češke. 
Več info: info@drustvo-podezeje.si  

***** 

Vabilo na seminar European Rural days  
Valonska in Nizozemska mreža za podeželje organizirata dvodnevno konferenco, ki bo potekala 18.bin 
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mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info.halo@siol.net
http://www.ra-kozjansko.si/Novice/Vabilo-na-delavnico-Interpretacija-in-lokalna-dediscina.html
http://www.avalon.nl/data/asp/pagina.asp?subject=pagina&keuze=SL%20events&land=uk
mailto:info@drustvo-podezeje.si


19. novembra 2010. Na njej bosta obravnavani temi upravljanje z okoljskim javnim dobrim ter 
podpora podeželskem podjetništvu. Več info 

  

PUBLIKACIJE 

Nova  številka Rur@l News 
Izšla je nova številka Rur@l News, e-glasila Evropske mreže za razvoj podeželja (EN RD), v kateri si 
med drugim lahko preberete članek o rezultatih javne razprave SKP. 

***** 

Poročilo o razvoju in raznolikosti izvajanja programa LEADER v Veliki Britaniji, na Irskem in širše 
Sklad Carnegie UK Trust je objavil poročilo o razvoju in raznolikosti izvajanja programa LEADER v Veliki 
Britaniji, na Irskem in širše ter objavil publikacijo z naslovom "A Common Rural Development Policy?". 
V poročilu avtorji ugotavljajo, da lokalne akcijske skupine igrajo ključno vlogo v regeneraciji podeželja. 

***** 

Predstavitev atlasa potencialnih groženj za biotsko raznovrstnost tal 
Evropska komisija je na konferenci o tleh, podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti (Bruselj, 
23. in 24. september 2010) predstavila atlas potencialnih groženj za biotsko raznovrstnost tal. Atlas, ki 
ga je Evropska komisija pripravila v sodelovanju s partnerji, zajema večino držav članic Evropske unije, 
tudi Slovenijo. Z njim želi Komisija nosilcem odločanja pomagati pri zaščiti biotske raznovrstnosti tal. V 
atlasu so izpostavljena območja v Evropi, kjer je tveganje za zmanjšanje biotske raznovrstnost tal v 
primerjavi s sedanjim položajem največje. Več informacij o atlasu ter konferenci (v angleškem jeziku) 
lahko dobite na:  
•http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodiversity_atlas/index.html 
•http://ec.europa.eu/environment/soil/biodiversity_conf.htmhttp://ec.europa.eu/environment/soil/
index_en.htm 
 

DOGODKI – SEMINARJI, DELAVNICE, PRIREDITVE, KONFERENCE, SEJMI 

SLOVENIJA 

Dnevi odprtih vrat na didaktičnih kmetijah na Notranjskem 
med 27.9. in 2. 10. 2010.    Več info: www.nec-cerknica.si 
Dneve organizirajo v okviru projekta Slovenska mreža za interpretacijo dediščine. S prireditvijo želijo 
obiskovalcem omogočiti doživetje tradicije na interaktiven način. 

***** 

Zaključna konferenca projekta "Učeče se podeželje" 
30. 9. 2010, v Kulturni dvorani, Goričak 7, 2283 Zavrč, s pričetkom ob 9:45 uri.    
Več info: info.halo@siol.net 

***** 

Delavnica Interpretacija in lokalna dediščina 
2. 10. 2010 ob 9. uri v sejni sobi Razvojne agencije Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 
Šentjur. Več info: www.ra-kozjansko.si 
 
Brezplačna delavnica »Fundraising« 
Petek, 8. 10. 2010, od 9:00 do 13:00, Povšetova 37, 1000 Ljubljana   
Delavnica je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij, ki želijo spoznati različne tehnike in 
načine pridobivanja sredstev za posamezno skupino donatorjev. Posebna pozornost bo namenjena 
tudi vpeljavi fundrasinga v vaše strateške načrte ter praktičnim namigom. Več info 

***** 

2. etnološko - raziskovalni tabor na temo rokodelstva  
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od 17. - 22. 10. 2010 v Veržeju in okolici.  Več info: rokodelska.akademija@siol.net 

***** 

Konferenca »Kako lahko »pozelenimo« Skupno kmetijsko politiko?« 
12. – 14. november 2010, Bled.   Več info: www.avalon.nl 

TUJINA 

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 

***** 

5. mednarodni seminar o vseživljenskem učenju za razvoj podeželja  
21. – 23. oktober. Bory, Češka.  

***** 

Seminar European Rural days  
18. – 19. november 2010. Več info 

***** 

Drugo evropsko srečanje suburbanih Leader območij  
2. - 3. december. 2010 - Alcochete Cultural Forum, Portugalska 
 

RAZPISI 

SLOVENIJA 
Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2010 
Upravičenci so zavodi, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja s področja kmetijstva, 
vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva in delujejo na območju Republike Slovenije.  
Rok prijave: 8. 10. 2010  Več info: www.mkgp.gov.si 

***** 

Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014, ki jih 
bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Rok prijave: 04.10.2010   Več info: www.mddsz.gov.s 

***** 

Javni razpis za podelitev priznanj ACS za promocijo učenja in znanja za leto 2010 
Rok prijave: 14. 10. 2010   Več info: tvu.acs.si 

***** 

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 
Več info: www.razpisi.info 

***** 

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. 
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Rok prijave: 30. 11. 2010    Več info: webgate.ec.europa.eu 

DODATEK 

 
 

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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