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AKTUALNA OBVESTILA 

Aktivnosti DRSP in njegovih članic 

Promocijska publikacija DRSP 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja bo v kratkem pripravilo promocijsko publikacijo. V njej bodo 
predstavljene organizacije članice in zemljevid z vrisanimi LAS, prav tako le za članice DRSP. 

***** 

Seminar o Javnih dobrinah in javnih intervencijah v kmetijstvu 
V Bruslju bo 10. decembra potekal seminar o Javnih dobrinah in javnih intervencijah v kmetijstvu. 
Poleg članov mreže PREPARE in nacionalnih mrež so tokrat na seminar vabljeni tudi izbrani posamezni 
predstavniki drugih organizacij, ki jih predlagajo članice Koordinacijskega odbora EN RD. 
Več info: enrd.ec.europa.eu 

***** 

Borza sodelovanja s francoskimi LAS 
V Parizu bo 24. novembra potekala borza projektov sodelovanja s francoskimi LAS, na kateri bodo 
preko mreže PREPARE, katere članica je tudi DRSP, predstavljene tudi tiste pobude iz Slovenije, ki 
bodo posredovale izpolnjene vprašalnike na naš elektronski naslov: info@drustvo-podezelje.si.    
Več info: www.drustvo-podezelje.si 

***** 

Skupščina ELARD 
V Bruslju bo 26. novembra potekala skupščina ELARD, na kateri se bodo članice, med njimi tudi DRSP 
odločale o državi, ki bo prevzela predsedovanje od Grčije. Več info: www.elard.eu 

***** 

DRSP bo posodobil spletno stran 
zato vabimo člane, da k pristnejši podobi društva prispevajo fotografije iz svojega okolja. 

***** 

Slovenija na mednarodni izmenjavi mnenj na Škotskem 
V Edinburgu na Škotskem sta 23. in 24. septembra potekala mednarodni sejem projektnega 
sodelovanja in 10. redno srečanje nacionalnih mrež za razvoj podeželja, katerih namen je bila 
izmenjava znanj in izkušenj udeležencev za uspešnejše izvajanje lokalnih razvojnih strategij Leader 
območij. Dogodka so se udeležili tudi trije slovenski predstavniki, ki bodo skušali slovenske lokalne 
akcijske skupine (LAS) vzpodbuditi za aktivno evropsko mreženje, ki je tudi eden od glavnih ciljev 
programa Leader ter hkrati pomemben vzpodbujevalec razvoja podeželskih območij.  
Več info: www.drustvo-podezelje.si 

***** 

Poziv španskih LAS-ov za izmenjavo izkušenj na področju programa LEADER in planinskega 
pastirstva  
Koordinatorji projekta 5 LAS-ov iz Španije na področju zaščite planinskega okolja, gastronomije in 
pokrajine bi radi med 27. in 31. oktobrom obiskali alpske regije in so zainteresirani za sodelovanje z 
LAS-i iz alpskega dela Slovenije zaradi izmenjave izkušenj na področju planinskega pastirstva. Stroške 
obiska bi si v celoti krili sami. Več info: www.drustvo-podezelje.si 

***** 
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Poziv k podpisu peticije za prepoved GSO hrane 
Evropska komisija je prvič po 12 letih odobrila pridelavo gensko spremenjenih rastlin. GSO lobij 
prinaša dobiček. 60% Evropejcev misli, da je potrebno podati več informacij preden bo takšna hrana 
lahko ogrozila naše zdravje in okolje. Nova iniciativa omogoča 1 mio Evropskim državljanom 
edinstveno možnost odločanja po uradnem zahtevku Evropske komisije. Skupaj zbiramo 1 mio glasov 
za prepoved GSO (GM) hrane. Edino Slovenci še nismo dosegli kvote za posamezno državo, zato vas 
pozivamo k podpisu peticije na spodnji povezavi: https://secure.avaaz.org/en/eu_gmo/?vl 

***** 

Estonci na obisku v Srcu Slovenije 
V Srcu Slovenije so konec septembra gostili 35 Estoncev, ki so želeli pobližje spoznati delovanje 
Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in izvedene LAS projekte. Vodji LAG Pärnu Bay Partnership, 
Raili Mengel-Sünt in Marika Kose, vsako leto za člane upravnega odbora organizirata strokovno 
ekskurzijo v tujino. Ob tokratnem obisku Slovenije so jim pripravili zanimiv program, nad katerim so 
bili navdušeni. Več info: www.razvoj.si  

***** 

Projekt »Trajnostna raba naravnih virov« 
PORA, razvojna agencija Gornja Radgona je pridobila finančna sredstva na javnem razpisu LAS 
Prlekija za leto 2009 za izvajanje neprofitnega projekta Trajnostna raba naravnih virov,  s katerim želi 
osveščati ljudi o problemu prevelike porabe pitne vode, ohranjanju virov pitne vode, obnovljivih 
virih energije ter o učinkoviti rabe le te.  
Več informacij o projektu in terminski plan izvajanj: www.pora-gr.si 

***** 

Projekt "Vzpostavitev podeželske delavnice" 
Dne 30. 09. 2010 je potekala otvoritev delavnice na podeželju, ki je bila vzpostavljena v okviru 
projekta "Vzpostavitev podeželske delavnice". Omenjeni projekt je del LIN 2010 - LAS Goričko. Z 
izvedbo otvoritve je bil projekt tudi zaključen. Več info: www.avto-igi.eu 
 

Vabila 
Vabilo k sodelovanju pri raziskavi o potrebah turističnih ponudnikov 
Pokrajinski muzej Murska Sobota vabi turistične ponudnike iz Pomurja k sodelovanju pri mednarodni 
raziskavi Potrebe turističnih ponudnikov po rokodelskih izdelkih in storitvah na čezmejnem območju. 
Raziskava poteka v okviru slovensko - madžarskega projekta Rokodelska akademija / Kézműves 
Akadémia. Cilj raziskave je ugotoviti potrebe po rokodelskih izdelkih in ugotoviti stanje rokodelstva v 
turističnih ponudbah. Več informacij na spletni strani projekta:  www.rokodelska-akademija.si 
Rok za prijavo: 18. november 2010 na e-naslov: mateja.huber@gmail.com  

***** 

Prva konferenca o prihodnosti kohezijske politike 
Novembra letos bo objavljeno peto kohezijsko poročilo, ki bo poleg pogleda za nazaj predstavilo tudi 
vizijo kohezijske politike, kot jo vidi Evropska komisija, za naslednjo finančno perspektivo. Gre za eno 
ključnih, če ne kar najbolj ključno razvojno politiko EU za Slovenijo.  
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo skupaj z DG Regio in Regional Studies 
Association organizirala prvo konferenco o prihodnosti kohezijske politike, ki cilja predvsem na 
akademsko in raziskovalno sfero in katere ambicija je po eni strani pridobiti kritičen pogled na 
predloge EK, po drugi pa (oz. predvsem) privabiti sveže in nove ideje o prihodnosti kohezijske politike 
podprte z empiričnimi študijami. Konferenca bo potekala 16. – 18. marca 2011 na Bledu. 
Na konferenci so posebej zaželeni prispevki iz Slovenije, tudi mlajših raziskovalcev, saj SVLR želi 
okrepiti zanimanje za to področje, še posebej pa spodbuditi vrednotenje aktivnosti, ki jih iz naslova 
kohezijske politike izvajamo v Sloveniji. 
Več info: www.svlr.gov.si 
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***** 

Konferenca Europan Rural Days 
Valonska in Nizozemska mreža za podeželje organizirata dvodnevno konferenco 18. – 19. 11. 2010, na 
kateri bosta enakovredno obravnavani temi upravljanje z okoljskim javnim dobrim ter podpora 
podeželskem podjetništvu. Rok za prijavo je 26. 10. 2010!  
Program, registracija in dodatne informacije: http://eu-ruraldays.blogspot.com  
 

PUBLIKACIJE 

Teritorialna dinamika v Evropi: Trendi v ekonomskem učinku evropskih regij 2000-2006  
Namen serije publlikacij "ESPON Territorial Observations" je zagotoviti oblikovalcem politik in 
praktikom kratke in jedrnate informacije o teritorialni dinamiki. Tretja publikacija iz te serije se 
osredotoča na teritorialne vidike Lizbonske strategije in strategije Evropa 2020 s primerjavo položajev 
in trendov regij po Evropi s pomočjo izbranih kazalnikov. Rezultati razkrivajo raznolikost regij z 
evropske perspektive. Obravnavane so različne vsebine, relevantne za razvoj regij, kot so npr. stopnja 
brezposelnosti, izdatki za raziskave in razvoj ter delež visoko izobraženih v delovni sili, nekaj 
kazalnikov pa se nanaša tudi na trajnostni razvoj. Publikacija je v elektronski obliki na voljo na spletni 
strani programa ESPON. Mogoče je naročiti tudi tiskano verzijo publikacije.  

***** 

Model razvoja podeželja in obnove vasi  
Evropsko ARGE združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi je izdalo novo publikacijo na temo razvoj 
podeželja in obnovo vasi. 

DOGODKI – SEMINARJI, DELAVNICE, PRIREDITVE, KONFERENCE, SEJMI 

SLOVENIJA 
Brezplačna delavnica »Trening za trenerje« 
Sreda, 20. oktober 2010, od 09:00 do 17:00, CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana (4. nadstropje) 
Delavnica je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij, ki delujete kot organizatorji ali izvajalci 
izobraževanj oz. usposabljanj, ali ste na kakršen koli drug način povezani z izvajanjem delavnic in 
treningov. Več informacij in prijave v Bazi znanja na spletni strani CNVOS.  

***** 

Okrogla miza o Resoluciji strateških usmeritev slovenskega kmetijstva in živilstva 
Četrtek, 21. 10. 2010 ob 15. uri, v predavalnici D1 Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, 
Ljubljana 
Namen okrogle mize je spodbuditi razpravo o izvajanju resolucije, dogodek pa ministrstvo organizira 
skupaj z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Več info: www.mkgp.gov.si 

***** 

Brezplačna delavnica »Pridobivanje sredstev EU« 
21. 10. 2010 - 22. 10. 2010, od 09:00 do 15:00, CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana (4. nadstropje). 
CNVOS v okviru projekta »Celovita podpora za razvoj in krepitev NVO v Sloveniji« organizira delavnico 
»Pridobivanje sredstev EU«. Na delavnico so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki želijo bolje 
spoznati programe in razpise EU ter pridobivanje sredstev preko le-teh.   
Več informacij in prijave: www.cnvos.si  

***** 

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

TUJINA 

5. mednarodni seminar o vseživljenskem učenju za razvoj podeželja  
21. – 23. oktober 2010, Bory, Češka.  
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***** 

LEADER Networking event 
26. oktober 2010, Bruselj, Belgija. Več info 

***** 

Projekti programa Območje Alp na kongresu Euregia v Leipzigu  
27. oktober 2010, Leipzig 
V okviru prireditve Euregia 2010, foruma za regionalni razvoj v Evropi, bo organiziranih več dogodkov 
in delavnic. Projekti programa Območje Alp bodo predstavljeni na delavnici programa Srednja Evropa 
z naslovom "Varstvo okolja - zadeva, ki se tiče vseh nas", ki bo potekala 27. oktobra. Delavnica se bo 
ukvarjala s transnacionalnimi koncepti za boj proti podnebnim spremembam.  
Prijaviti se je mogoče na spletni strani programa Srednja Evropa, kjer je na voljo tudi dnevni red 
prireditve. 

***** 

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

***** 

Konferenca Eurisy: Securing the Benefits of Satellite Services for European Society 
19. november 2010, Bruselj, Belgija. Več info 

***** 

10th International Congress of NGOs/CBOs 
22. – 27th November 2010 in Georgia-Atlanta, United States of America 
Main topics of the summit: HIS-AIDS initiative, climate change & environment issue. The objectives of 
the summit are: To provide participants the opportunity to expand their knowledge and skills of the 
quality required for the advancement of the fight for peace and, to provide a personal development 
experience tailored to the needs of Medical Research Institutes and NGOs/CBOs that will enable 
participants to review and assess their own capabilities with a view to identifying ways in which they 
can increase the effectiveness of their contribution to the organizations they work for and to the 
process of development. 

***** 

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

RAZPISI 

SLOVENIJA 

Javni razpis za sofinanciranje projektov za krepitev nevladnih organizacij in spodbujanje 
prostovoljstva 
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim prijaviteljem zagotovilo sredstva za izvedbo projektov, ki 
bodo vsebinsko usmerjeni na naslednja vsebinska področja: 
SKLOP A: - spodbujanje delovanja horizontalnih NVO mrež in njihovega povezovanja; - spodbujanje 
transparentnega in odgovornega delovanja NVO; - spodbujanje sodelovanja z nevladnimi 
organizacijami na mednarodni ravni, krepitev identitete nevladnega sektorja; - spodbujanje 
sodelovanja z gospodarstvom s poudarkom na kreiranju novih zaposlitvenih možnosti v NVO, 
povečevanje družbene odgovornosti ter vzpostavljanje mehanizmov za trajnostno financiranje NVO; -
spremljanje vključevanja NVO v procese priprave in oblikovanja javnih politik.  
SKLOP B: - spodbujanje prostovoljstva v javni upravi; - spodbujanje korporativnega prostovoljstva. 
Rok prijave: 2. 11. 2010. Več info: www.razpisi.info 

***** 

Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini 

http://www.elard.eu/uploads/assets/Invitation_Tampere_Region_LEADER_Networking_event_final.pdf
http://www.central2013.eu/news-events-publications/events/environmental-protection/registration/
http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Events/2010/Euregia/draft_agenda_euregia_workshop_ver_2010_09_23.pdf
http://eu-ruraldays.blogspot.com/2010/07/welcome.html
http://www.eurisy.org/newsletter/Eurisy_Conference_First_Announcement_20101119.pdf
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=2589


 

Ljutomer za leto 2010 
Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva. 
Rok prijave: 31. 10. 2010   Več info: www.uradni-list.si 

DODATEK 

Priročnik PR za NVO 
Izšel je priročnik Odnosi z javnostmi za nevladne organizacije. V sodelovanju z novinarjem in avtorjem 
priročnika - Juretom Brankovičem - so zavedno mladi prvo verzijo publikacije posodobili, dopolnili in 
prilagodili novim potrebam in okoliščinam. Več informacij na spletni strani 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. 
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