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AKTUALNA OBVESTILA 

Slovenski predstavniki na 5. seji LEADER Sub-committee v Bruslju 
Predstavniki MKGP in dveh slovenskih lokalnih akcijskih skupin so se udeležili 5. razširjene seje 
pododbora LEADER pri Evropski mreži za razvoj podeželja. Primerjava med državami je pokazala, da je 
Slovenija po črpanju sredstev za 4. os PRP med uspešnejšimi evropskimi državami. Vse države članice 
EU ugotavljajo, da je sistem delovanja Lokalnih akcijskih skupin in izvajanja lokalnih razvojnih strategij 
preveč zapleten. Za relativno skromna sredstva je potrebno zadostiti preobsežnim administrativnim 
pravilom. Jasno se kaže potreba po poenostavitvi in razširitvi programa LEADER tudi na izvajanje 
ukrepov 3. osi PRP. 
Obširnejše poročilo seje si lahko preberete na www.drustvo-podezelje.si. 
 ***** 

DRSP sooblikoval predloge za novo SKP 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja je preko mreže PREPARE sooblikovalo predloge za novo 
Skupno kmetijsko politiko, ki bo v veljavi med leti 2013 in 2020 (dokument si lahko preberete tukaj). 
Razprava o prihodnji SKP se bo poslej nadaljevala na nacionalnih ravneh ter v Evropskem parlamentu 
in na Svetu Evrope. 18. novembra bodo svoj predlog tudi uradno predstavili predstavniki Evropske 
komisije – hkrati v vseh prestolnicah držav članic.  
 ***** 

Konferenca »Ozelenitev skupne kmetijske politike na Bledu 
Sredi novembra je Bled gostil okrog 100 predstavnikov iz več kot 30 držav, ki so zbrali na konferenci 
»Ozelenitev skupne kmetijske politike«. Poleg predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor ter 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nastopili med eminentno družbo tudi 
predstavniki Društva za razvoj slovenskega podeželja. Mnogi nosilci programov razvoja podeželja iz 
držav, ki se zgledujejo po Evropi so se zanimali za slovenski model razvoja podeželja. Največ 
pozornosti je namenila konferenca problematiki kmetijskih in posebno občutljivih območij narave. 
 ***** 

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o  izvajanju pristopa LEADER pri razvoju 
podeželja 
Poročilo je v slovenskem jeziku dostopno tukaj. 
 ***** 

Nov okvirni terminski načrt javnih razpisov 
Dne 15. 11. 2010 je bil objavljen nov terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 
2007 - 2013 v letih 2010 in 2011. Predlagani terminski načrt si lahko ogledate tukaj. 
 ***** 

ESPON: Projekt GEOSPECS vabi k sodelovanju  
ESPON projekt GEOSPECS (Geographic Specificities and Development Potentials in Europe), ki se 
osredotoča na oceno stanja, trendov in perspektiv območij z geografskimi posebnostmi, kot so gore, 
otoki, redko poseljena in obalna območja ter oddaljena in obmejna območja, vas vabi k sodelovanju. 
Na spletni strani projekta je odprt konsultacijski proces s povabilom k sodelovanju relevatnih 
deležnikov. Vabljeni k sodelovanju: www.geospecs.eu. 

DOGODKI 

SLOVENIJA 
Predstavitev »Trg ekoživil v Sloveniji in potenciali za rast slovenske ekološke tržne pridelave« 
Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) vabi na predstavitev 'Trg ekoživil v Sloveniji in potenciali za rast 

mailto:info@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=34%3Aarhiv-e-novic&catid=16%3Ae-novice&lang=sl
http://www.drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aslovenski-leader-v-evropi&catid=13%3Aaktualno&lang=sl
http://www.arc2020.eu/finalCommunication.php
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/6094738.PDF
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/JAVNI_Razpisi/TN_2010_2011.pdf
http://www.geospecs.eu/


slovenske ekološke tržne pridelave', ko bo v torek, 23. 11. 2010 ob 13:30 v Centru Evropa, 
Dalmatinova 4, v Ljubljani. Vsebina predstavitve: značilnosti trga ekoživil v Sloveniji; značilnosti 
slovenskih tržno usmerjenih ekoloških kmetij; nekatere ovire za preusmerjanje slovenskih kmetij v 
ekološko pridelavo; priporočila za ukrepe za doseganje ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega 
kmetijstva v Sloveniji do leta 2015. Več info: info@itr.si 
 ***** 

Projekt "Ženske in mladi" - vabilo na ogled dobrih praks na Madžarskem 
Prekomejna iniciativa za vseživljenjsko učenje žensk in mladih je projekt namenjen povečevanju 
konkurenčnosti ciljnih skupin predvsem žensk in mladih ter pridobivanju dodatnih znanj, ki jim bodo 
koristila pri njihovem zaposlovanju oz. samozaposlovanju (podjetništvu). Namen in cilji ogleda dobrih 
praks na Madžarskem je prikaz ohranjanja delovnih mest na podeželju. Aktivnost je namenjena 
večjemu sodelovanju med Slovenijo in Madžarsko, vzpostavljanju stikov, intenzivnejšemu 
sodelovanju, izmenjavi praks, ipd. 
Vsebino enodnevnega ogleda dobrih praks dne 24. 11. 2010 na Madžarskem si lahko ogledate tukaj. 
 ***** 

Živa kulturna dediščina se predstavi 
V soboto, 27. 11. 2010, vas ob 11. uri bo v Atriju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU na Novem 
trgu 2 v Ljubljani potekalo slavnostno srečanje Živa kulturna dediščina se predstavi. Predstavljenih bo 
osemnajst enot žive kulturne dediščine, ki jih je obravnavala Delovna skupina Koordinatorja za 
varstvo žive kulturne dediščine. Organizatorji srečanja so Slovensko etnološko društvo, Slovenska 
nacionalna komisija za Unesco in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC. 
sed-drustvo.si 
 ***** 

Tretji vseslovenski sejem izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, Informativa '11 
Informativa '11 bo potekala v petek in soboto, 21. in 22. januarja 2011, na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Na sejemski prireditvi se bodo na enem mestu predstavili programi slovenskih 
in tujih izobraževalnih institucij, štipenditorji in zaposlovalci, programi državnih institucij, založniki, 
mediji, strokovna združenja, študentske, dijaške, nevladne in druge organizacije, ponudniki 
didaktičnih pripomočkov in še in še. Na sejmu se bodo tako predstavili vsi, ki so pomembno vpeti v 
verigo izobraževanja. Prireditev bo odlična priložnost za obiskovalce, da se seznanijo s ponudbo 
izobraževanj, ki jim v danem trenutku najbolj ustrezajo. Ponudniki programov vseživljenjskega 
učenja boste Informativo '11 tako lahko izkoristili, da z atraktivnimi predstavitvami in relevantnimi 
informacijami o vaših programih obiskovalce osebno prepričate, da je vključitev v izobraževanje v vaši 
organizaciji vedno dobra naložba.  www.informativa.si 

TUJINA 
Seminar za mlade na Finskem (U do 2) 
Pet LEADER skupin iz Finske organizira seminar z naslovom Vloga mladih pri integriranem razvoju 
podeželja (Youth´s role in integrated rural development -IRD), ki bo potekal od 1. do 3. marca 2011 v 
kraju  Nurmijärvi na južnem Finskem. Glavne teme seminarja bodo zaposlovanje in sodelovanje 
mladih. Več informacij: www.emory.fi 
 ***** 

“Education and training opportunities – methods to tackle depopulation in mountain areas”,  
24. – 25. 11. 2010, Torino, Italija. www.padima.org 
 ***** 

LEADER konferenca z naslovom "Local Food, Basis of a Region's Identity" 
23. – 25. 11. 2010, Estonia. kogu.hiiumaa.ee  
 ***** 

Drugo evropsko srečanje suburbanih Leader območij  
2. – 3. 12. 2010 - Alcochete Cultural Forum, Portugalska. www.adrepes.pt 
 ***** 

Mednarodna konferenca »New approaches to rural  areas and new public policies« v Franciji 
16. – 17. 12. Agen, Francija. www.uknationalruralnetwork.org.uk  
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PUBLIKACIJE, ČLANKI 

Skupna kmetijska politika ni namenjena le kmetom, ampak vsem državljankam in državljanom EU 

Intervju z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacianom Cioloşom si lahko 
preberete tukaj. 
 ***** 

Nova številka novic programa območje Alp  
Izšla je osma številka glasila programa Območje Alp Alpine Space Newsletter. V njej je posebna 
pozornost med drugim namenjena tretjemu razpisu za predloge projektov, rezultatom odobrenih 
projektov in dogodkom, ki bodo na sporedu v prihodnje. Dostopna je na spletni strani programa. 
 ***** 

EKSRP projekti  
Prva v seriji brošur, ki bodo predstavljale projekte, ki so bili sofinancirani iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je sedaj na voljo na spletni strani Evropske mreže za podeželje: 
enrd.ec.europa.eu  

RAZPISI 

Javni razpis za ukrep 142 - Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2010 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 12. 11. 2010  v Uradnem listu RS objavilo nov 
javni razpis za ukrep »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2010«.  
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za 
ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« v okviru PRP 2007–2013 za ustanavljanje in 
delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih 
kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost). Podprejo se skupine proizvajalcev prvih pet let po datumu priznanja 
skupine proizvajalcev. 
Okvirna višina celotnega razpisa znaša do 800.000 evrov. Prijava na razpis mora biti na Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja posredovana najkasneje do vključno 31. januarja 2011. 
Več info: www.mkgp.gov.si 

DODATEK 

Evropska komisija objavila spletno stran namenjeno informiranju o strategiji za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast v Evropi - Evropa 2020 
Na spletni strani so zbrane ključne informacije o strategiji in njenih vodilnih pobudah, časovnica 
sprejemanja in uresničevanja, zadnje informacije v zvezi s strategijo in še veliko več. Spletna stran je 
trenutno na voljo v angleščini, v kratkem pa bo prevedena še v ostale uradne jezike Evropske unije. 
ec.europa.eu/europe2020 

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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