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AKTUALNA OBVESTILA 

Aktivnosti DRSP in njegovih članic 
 
Predstavitev in posvet o Pregledu skupne kmetijske politike  
Evropska komisija bo 17. novembra 2010 objavila Pregled skupne kmetijske politike ter organizirala 
Predstavitev in posvet o Pregledu SKP, ki bo potekal 17. 11. v Ljubljani. Namen posveta, ki se bo ga 
udeležil predsednik DRSP, je ciljnim skupinam predstaviti Pregled kmetijske politike, zbrati mnenja in 
predloge strokovne in zainteresirane javnosti in tako spodbuditi aktivno vključevanje zainteresiranih 
strani v razpravo.   

***** 

Zaključno poročilo PREPARE Gathering 2010 
Zaključno poročilo mednarodnega dogodka PREPARE Gathering 2010, ki je letos potekal na Ohridu in 
je vključeval konferenci »Mreženje na podeželju« ter »Reforma SKP po letu 2010« in potujoče 
delavnice, si lahko preberete tukaj. 

***** 

Češki LAS išče slovenski LAS zainteresiran za sodelovanje na področju turizma 
Za dodatne informacije, prosimo pišite na: info@drustvo-podezelje.si. 

***** 

Lokalne akcijske skupine iz Španije obiskale Gorenjsko 
27.10.2010 smo v prostorih BSC Kranj, upravljavca Lokalne akcijske skupine (LAS) Gorenjska košarica, 
gostili delegacijo šestih Lokalnih akcijskih skupin iz Španije ter županov petih španskih občin, ki 
delujejo na območju španskih LAS-ov.  Spregovorili smo o  možnostih razvoja podeželja, še posebej v 
zavarovanih območjih, LAS projektih in praksi upravljanja sheme LEADER. Vsi predstavniki Lokalnih 
akcijskih skupin smo podprli nadaljnji razvoj sodelovanja, druženje pa popestrili tudi z obiskom 
kmetije Poličar (Jagodic) na Polici, katera predstavlja dobro prakso razvoja kmetijske in dopolnilne 
dejavnosti na Gorenjskem. Špance smo peljali tudi na Bled, jim predstavili Zavod za kulturo Bled ter 
aktivnosti na projektu LEADER Grajska poroka. www.bsc-kranj.si 

***** 

Posodobljena in razširjena EN RD baza LASov  
enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups  
 

Vabila 
Brezplačna pilotna usposabljanja za izbrane rokodelske poklice (pletarstvo, ročno tkanje, 
lončarstvo, umetnostno kovaštvo) 
V okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija (OP Slovenija-Madžarska 2007-2013), ki je 
sofinanciran iz sredstev Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj) je ena od pomembnejših 
projektnih aktivnosti izvajanje daljših pilotnih programov usposabljanj za izbrane rokodelske 
poklice.  Program usposabljanja zajema praktični in teoretični del spoznavanja rokodelske panoge. 
Usposabljanja bodo potekala v rokodelskih delavnicah na sedežih posameznih izvajalcev pod 
mentorstvom izkušenih rokodelcev in drugih strokovnih delavcev. K usposabljanju vabijo vse 
zainteresirane, zlasti pa obstoječe in potencialne nosilce rokodelskih obrti in domačih dejavnosti, 
ženske s podeželja, težje zaposljive mlade, brezposelne, invalide, upokojence in gojence varstveno-
delovnih centrov. Usposabljanje je za  vse udeležence  brezplačno.  
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Več info: www.rokodelska-akademija.si 

***** 

Seminar “Education and training opportunities – methods to tackle depopulation in mountain 
areas” 
V okviru projekta PADIMA bo 24. in 25. novembra 2010 v Torinu organiziran seminar na temo 
izobraževanja in iskanja metod za spopadanje s problemom depopulacije v goratih predelih. Med 
drugim bodo predstavljeni številni primeri dobrih praks, ki podpirajo razvoj podjetništva v teh regijah. 
Rok za registracijo je 9. 11. Več info: www.euromontana.org in www.padima.org 

***** 

Festival podjetništva 4.-10. 11. 2010 
Notranjski ekološki center Cerknica, ki izvaja svetovanja na področju LAS Društvo za razvoj podeželja 
med Snežnikom in Nanosom, pripravlja od 4. do 10. novembra Festival podjetništva. Vabijo vas na 
delavnico Poslovne ideje za učinkovito poslovanje na podeželju, ki bo potekala v torek 9. novembra 
2010 od 9h – 12h ure v dvorani Parka vojaške zgodovine v Pivki. Na delavnici bodo predstavili primer 
dobre prakse didaktičnih kmetij, metoda FADN - vodenje prihodkov in stroškov na kmetiji, vodenje 
normiranih stroškov ter pravilna izstavitev računa. Na delavnici bodo kmetije, katere so sodelovale v 
projektu Dnevi evropske kulturne dediščine prejele tudi potrdilo o sodelovanju. Predstavili bodo tudi 
ukrepe, iz katerih v naslednjih letih pričakujejo možnosti za podporo projektom podjetij, nevladnih 
organizacij, kmetijam, občinam, obnovi kulturne dediščine, izobraževanju, mednarodni mobilnosti in 
varovanju okolja. Več info: www.nec-cerknica.si 

***** 

Vabilo na predstavitev 5. Poročila Evropske komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji 
Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Urad Vlade RS za komuniciranje in Služba vlade 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko vas vabijo na dogodek v izvedbi Centra Evropa z 
naslovom:  »Predstavitev 5. kohezijskega poročila«, ki bo v četrtek, 11. novembra 2010, ob 9. uri 
v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. Na razpravi bodo predstavljene glavne ugotovitve 5. 
Poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki bo sprejeto 10. novembra 2010. Osredotočili 
se bodo predvsem na pomembno vlogo regij za doseganje ciljev nove gospodarske strategije - Evropa 
2020, oceno vpliva evropske kohezijske politike in nekatere usmeritve Komisije za razvoj politike po 
letu 2013. Spregovorili bomo tudi o tem, kaj poročilo pomeni za Slovenijo in za razvojne priložnosti v 
državi. Z objavo poročila Evropska komisija začenja javno razpravo o predlogih, ki bo trajala do 31. 
januarja 2011. Več info: center-evropa.si 

***** 

Vabilo na 2. Evropsko periurban LEADER srečanje na Portugalskem 
ADREPES, portugalski LAS polotoka Setubal, organizira srečanje z naslovom “2nd European Periurban 
LEADER Meeting”, ki bo potekal 2. in 3. decembra na Portugalskem. Glavni cilj dogodka je 
nadaljevanje debate, začete lani v Le Mansu o inovativnih rešitvah, ki bi omogočile implementacijo 
razvojnih strategij za periurbana območja. Več info: www.adrepes.pt 

***** 

Vabilo na drugo (URE) in tretjo temo (OVE)  
V okviru projekta Trajnostna raba naravnih virov, PORA organizira brezplačna predavanja na temo 
učinkovita raba energije (URE) in obnovljivi viri energije (OVE). Več info: www.pora-gr.si 

***** 

Peta licitacija vrednejših sortimentov v Sloveniji 
Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije organizirata že peto 
licitacijo vrednejših sortimentov v Sloveniji, ki bo tudi tokrat potekala na letališču v Slovenj Gradcu.  
Za dodatne informacije naj se lastniki obrnejo na svoje revirne gozdarje in lokalna Društva lastnikov 
gozdov. Kontaktne osebe: 
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Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline: Jože Jeromel, GSM 041/321-099 
Zveza lastnikov gozdov Slovenije: Jože Mori, GSM 041/657-546 

***** 

Martinovanje Haloze 2010 
Vabljeni na dogodke Martinovanje Haloze 2010, ki se bodo odvijali v času od 5. do 14. novembra. 
Vabljeni na osrednje Martinove prireditve. Za vas bodo svoja vrata odprle vinske kleti, vinotoči in 
zidanice, pušlšanki ter turistične kmetije. Obiščete lahko tradicionalne blagoslove mošta. Gostišča in 
turistične kmetije vam nudijo odlične Martinove jedi. Za vse pohodniške navdušence bodo v času 
Martinovega organizirani pohodi med vinogradi. Posebej vas vabimo na tradicionalne prireditve in 
običaje ob pospravljanju klopotcev. Več info: www.halo.si 

***** 

LEADER konferenca z naslovom "Local Food, Basis of a Region's Identity" 
V Estoniji bo potekal večdnevni mednarodni dogodek, in sicer:   
23. November 2010 - B7 and Baltic Sea Strategy Conference 
24. November 2010 - The LEADER Conference "Local Food, Basis of a Region's Identity" 
25. November 2010 - Study-tours (3 different) 
Več info: kogu.hiiumaa.ee   Rok prijave: 21.11. 2010 
 

PUBLIKACIJE 

 
Študija o označevanju in vzdrževanju tematskih pohodnih poti 
Študija je prvi tovrsten dokument v Sloveniji, ki se je loti tako široke problematike na področju 
tematskih poti. Avtorji dopuščajo pomanjkljivosti in se zavedajo, da je dokument živa stvar, ki bo 
vrednoten skozi uporabo priporočil na terenu in po potrebi z leti dopolnjen ali spremenjen. 

Študijo si lahko ogledate tukaj. 

***** 

Rezultati projekta "The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)" 
 Vlade pri svojih političnih odločitvah vse bolj upoštevajo gospodarsko vrednost narave, ki jo ocenjuje 
projekt "The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)" pod okriljem Programa Združenih 
narodov za okolje (UNEP). Končne rezultate triletne raziskave TEEB so objavili prejšnji teden na 
konferenci o biotski raznovrstnosti v Nagoji. Več info: www.teebweb.org/ 

 ***** 

Pokritih le petina EU potreb za Naturo 2000 
V poročilu, ki ga je Evropska komisija objavila oktobra 2010, ugotavlja, da je v Evropi pokritih samo 20 
odstotkov skupnih finančnih potreb za upravljanje zavarovanih območij, vključno z omrežjem Natura 
2000. Objavila je tudi oceno, da bi bila za upravljanje omrežja Natura 2000 potrebna naložba v višini 
6,1 milijarde EUR na leto za EU-25. Najpomembnejši vir financiranja Skupnosti za omrežje Natura 
2000 in biotsko raznovrstnost v EU je še vedno Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (zlasti v 
okviru osi 2). Poleg tega sta pomemben vir financiranja tudi Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski sklad za ribištvo. Več info: ec.europa.eu 

***** 

EU Rural Review 5 - Cultivating competitiveness of the EU farm, agri-food and forest sectors 
Izšla je nova številka revije Evropske mreže za podeželje, ki v tokratni števili podrobneje obravnava 
konkurenčnost kmetij, agroživilskega in gozdarskega sektorja v EU, ki si jo lahko preberete tukaj.  

***** 

Rur@l News Issue 11  
Nova številka med drugim poroča o seminarju »semi-subsistence« v Romuniji. enrd.ec.europa.eu  
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DOGODKI 

SLOVENIJA 
Brezplačna pilotna usposabljanja za izbrane rokodelske poklice (pletarstvo, ročno tkanje, 
lončarstvo, umetnostno kovaštvo) 
Pričetek: 02. 11. 2010, konec: 31. 03. 2011. www.rokodelska-akademija.si 

***** 

Predstavitev 5. Poročila Evropske komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji 

11. november 2010, ob 9. uri v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. center-evropa.si 

***** 

Konferenca „Regionalni park Mura- Drava: od ideje do mednarodnega rezervata biosfere“ 
9. november 2010, Sveti Martin na Muri, Hrvaška. www.medjimurska-priroda.info 

***** 

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

***** 

Prva konferenca o prihodnosti kohezijske politike 
16. – 18. marca 2011, Bled. www.svlr.gov.si 
 

TUJINA 
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. 

***** 

“Education and training opportunities – methods to tackle depopulation in mountain areas”,  
24. – 25. november 2010, Torino, Italija. www.padima.org 

***** 

LEADER konferenca z naslovom "Local Food, Basis of a Region's Identity" 
23. 25. November, Estonia. kogu.hiiumaa.ee  

***** 

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

RAZPISI 

Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011 
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Razpis omogoča sofinanciranje stroškov za izvajanje nacionalnih in lokalnih programov javnih del pri 
neprofitnih delodajalcih, predvsem na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva 
narave, komunale in kmetijstva. Prvi rok za predložitev vlog na razpis je 17.11.2010 (do 12. ure), 
nato pa v letu 2011 vsakega 5. dne v mesecu (do 12. ure). Razpis bo odprt do razdelitve vseh 
razpoložljivih sredstev na posamezni območni službi Zavoda (za lokalne programe) oziroma na 
centralni službi Zavoda (za nacionalne programe), najkasneje pa do 5.10.2011 (do 12. ure), ko se 
izteče zadnji razpisni rok. Več info: www.ess.gov.si 

***** 

Četrti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« 
in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije. 
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov, na vsebinskih področjih prometne, 
okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na 
operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč na 
slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj 
sofinanciranja je ohranjanje poseljenosti območij ob meji. 
Rok prijave: 7. 1. 2011   Več info: www.svlr.gov.si 

DODATEK 

 
Pripravite se na novosti DDV, ki bodo začele veljati 1. januarja 
Na področju DDV bomo zaradi sprememb v evropski direktivi spet deležni sprememb domače 
zakonodaje DDV s 1. januarjem 2011. Tokratne spremembe lahko razdelimo v tri sklope. Prvi del 
pomenijo spremembe zaradi uskladitve z direktivo (prihodnje predvidene spremembe bodo šele 1. 
januarja 2013 in 1. januarja 2015), drugi del so spremembe zaradi boja proti davčnim goljufijam, tretji 
del pa redakcijski popravki oziroma uskladitev z evropskimi sodbami. 
Več info: www.podjetniski-portal.si 

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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