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AKTUALNA OBVESTILA 

 
DRSP prvič na skupščini Mreže evropskih Lokalnih akcijskih skupin ELARD 
Predstavnik DRSP se je udeležil skupščine ELARD (www.elard.eu), ki je bila 26. 11. 2010 v Bruslju. Na 
skupščini so pregledali poslovanje v preteklem obdobju in oblikovali program dela v prihodnje. 
Osrednja točka je bila primopredaja predsedovanja. Po podaljšanem mandatu Grčije, je prevzela 
predsedovanje mreži ELARD Finska. Patras Panagiotis je tako predal predsedniško funkcijo Rinne 
Petriju. Finska vlada bo za dve letno predsedovanje namenila preko 100 tisoč evrov. 
 
Borza sodelovanja s francoskimi LAS 
V Parizu je 24. novembra potekala borza projektov sodelovanja s francoskimi LAS, na kateri so se 
preko mreže PREPARE, katere članica je tudi DRSP, predstavile tudi nekatere slovenske lokalne 
akcijske skupine. Interes za sodelovanje s francoskimi LAS so izrazile: LAS Haloze, LAS Obsotelje in 
Kozjansko, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom in LAS Prlekija. Francoske LAS 
so pokazale največ interesa za sodelovanje s Slovenijo na področju razvoja vinsko turistične ponudbe 
in tematskih poti. Poleg slovenskih in francoskih LAS so na borzi projektov nastopili še predstavniki 
programa LEADER iz Irske, Finske, Španije, Portugalske, Poljske, Češke, Madžarske in  Grčije. 
 
5. seja Nadzornega odbora PRP 2007-2013 
Na 5. seji NO PRP 2007-2013, ki je potekala 24. novembra, je podpredsednik DRSP predstavil 
povzetek odprtih vprašanj v zvezi z izvajanjem programa LEADER, ki ga je pripravila Komisija za 
izvajanje programa LEADER pri DRSP. Več info: www.drustvo-podezelje.si 
 
Komisija objavila izhodišča o prihodnji Skupni kmetijski politiki do leta 2020   
Komisija je 18. novembra objavila dokument o prihodnji Skupni kmetijski politiki (SKP), pripravljen na 
podlagi obširne javne razprave v letu 2010. Po prvih ocenah dokument Komisije predstavlja dobro 
osnovo za nadaljnje razprave o reformi SKP, saj izpostavlja strateško vlogo kmetijstva. V sporočilu se 
tudi predlaga ohranitev močne skupne politike na ravni EU, ki naj bi prispevala k ohranjanju zadostne 
proizvodnje hrane, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in zagotavljala uravnotežen razvoj 
podeželja. Podrobnejša stališča bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko pripravilo 
šele po temeljiti analizi predloga in na podlagi širše javne razprave. Prva izmenjava mnenj bo potekala 
prihodnji teden na zasedanju nacionalnega Sveta za kmetijstvo, širša razprava pa na javni predstavitvi, 
ki jo bo ministrstvo organiziralo še v mesecu decembru. Komisija bo Sporočilo uradno predstavila na 
zasedanju Sveta EU kmetijskih ministrov konec novembra. Več info  
  
Sporočilo "Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, 
naravnimi viri in ozemljem" je na voljo tukaj.  
 
Svoje poglede na prihodnost SKP je predstavila tudi mreža PREPARE (www.preparenetwork.org), 
znotraj katere aktivno deluje tudi DRSP. V skupni iniciativi večine evropskih nevladnih mrež so zajeti 
pogledi na prihodnjo SKP v okviru iniciative ARC (www.arc2020.eu). 
  
Evropska komisija objavila javno posvetovanje o predlogih Skupne kmetijske politike proti 
letu 2020 
Evropska komisija je 23. novembra objavila javno posvetovanje o predlogih reforme Skupne kmetijske 
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Politike, s katerim želi pridobiti odzive javnosti na predlagane možnosti razvoja politike in njihovih 
posledic za gospodarstvo, družbo in okolje. Prejete informacije bodo Komisiji v pomoč pri pripravi 
uradnih 3 zakonodajnih predlogov, ki jih bo predstavila sredi leta 2011. Vse zainteresirane strani so 
vabljene, da svoje odzive oddajo do 25. januarja 2011. 
Spletno mesto javnega posvetovanja: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm  
 
Sporočilo Komisije "Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s 
hrano, naravnimi viri in ozemljem" in dodatne informacije so na voljo na spletni strani: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm 
 
Z morebitnimi vprašanji se obrnite na Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj 
podeželja: agri-cap-towards2020@ec.europa.eu 
 
5. seja LEADER Sub-committee v Bruslju 
Obsežno gradivo 5. razširjene seje pododbora LEADER  pri Evropski mreži za razvoj podeželja (EN RD), 
ki so se ga udeležili tudi predstavniki MKGP in dveh slovenskih lokalnih akcijskih skupin, je sedaj na 
voljo nas spletni strani EN RD: enrd.ec.europa.eu 
Poročilo slovenskih predstavnikov s seje pa si lahko preberete na www.drustvo-podezelje.si. 
 
 

DOGODKI 

SLOVENIJA 
 
Predstavitev publikacije »Oglarstvo v preteklosti za prihodnost« (LIN 2010 LAS D. in B. Krajina) 
Vabljeni na predstavitev publikacije z naslovom »Oglarstvo v preteklosti za prihodnost«. Predstavitev 
je del LIN 2010 Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. Slednja je nastala v okviru 
projekta »Oglarstvo v  preteklosti za prihodnost«. Predstavitev bo v petek, 26. 11. 2010, ob 18:00 uri, 
v veliki dvorani Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice.  
Več info: www.las-dbk.si 
 
Izdaja monografije o Borlu in Barbarno 2010 (LIN 2010 LAS Haloze) 
Društvo za oživitev gradu Borl vljudno vabi na tradicionalno prireditev ob godu farne zavetnice sv. 
Barbare. Bogat program bo letos potekal kar dva dni in na dveh lokacijah, vrhunec dogajanja pa bo 
predstavitev monografije o gradu Borlu, ki jo je izdalo društvo v okviru projekta Izdaja monografije o 
gradu Borl in rodbini Sauer, ki je sofinanciran iz programa Leader v okviru LIN 2010 LAS Haloze.  
V soboto, 4. decembra 2010 bo na Borlu ob 17. uri javna predstavitev oltarne slike Sveti Florijan - 
zavetnika Borla (po 1705), v nedeljo, 5. decembra 2010 bo bogat program v Cirkulanah, kjer nas poleg 
sv. maš in tradicionalnega semanjega dne s kokošjo obaro pričakuje grofovski par Sauer. Ob 12.30 uri 
se bo program nadaljeval v večnamenski dvorani v Cirkulanah. Vrhunec dogajanja bo predstavitev 
monografije o gradu Borlu. 
Več info: www.halo.si ali grad.borl@gmail.com 
 
Zaključna prireditev projekta "Markova herbija" (LIN 2010 LAS Pri dobrih ljudeh) 
Folklorniki KD “Marko” Beltinci vabijo na predstavitev novih folklornih kostumov v okviru projekta 
»Markova herbija«, ki je del LIN za leto 2010 - LAS Pri dobrih ljudeh. Predstavitev bo v soboto, dne 
4. decembra 2010, ob 18. uri v Kulturnem domu Beltinci.  
Več info o projektu: www.las-pridobrihljudeh.si 
 

Ohranimo dediščino za prihodnje rodove – Tradicionalna gorička hiša (LIN 2009 LAS Goričko) 
Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek skupaj s Turističnim društvom Cankova in Goričkim 
drüjštvom za lepši vütro ter pod okriljem LAS Goričko izvaja projekt Tradicionalna gorička hiša. 
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Namen projekta je ohraniti podeželsko arhitekturno in kulturno dediščino na območju Goričkega 
(ohranjanje tradicionalnih hiš narejenih iz lesa, blata in slame, znanih tudi pod imenom »cimprače«). 
V sklopu projekta so bile izvedene prve delavnice, namenjene predvsem lastnikom objektov s 
tradicionalnimi elementi, kmetom oz. lastnikom kmetij, obstoječim in potencialnim podjetnikom, 
mladim, lokalni skupnosti. Vsebina delavnic je bila sledeča: 
    * predstavitev projekta Tradicionalna gorička hiša; 
    * predstavitev obnove stare goričke hiše – primer dobre prakse iz našega okolja; 
    * predstavitev možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za obnovo starih hiš; 
V slopu projekta bodo izvedene še nadaljnje delavnice.  
Več info: 02 538 16 63, 02 538 16 63 ali info@zitek.si  
 
Delavnica na temo: proizvodnja, prodaja in raba lesa v energetske namene 
Delavnica bo v četrtek, 2. decembra 2010, s pričetkom ob 9.00, v dvorani Osnovne šole Šentrupert. 
Delavnica je namenjena predstavitvi možnosti rabe lesa v energetske namene in predstavitvi načrtov 
občine Šentrupert na tem področju. 
Delavnica je za vse zainteresirane brezplačna. Več informacij glede dogodka dobite pri: 
Zavod za gozdove; Jože Mori, 041 657 546 in Jože Prah, 041 657 560 
Gozdarski inštitut Slovenije; dr. Nike Kranjc in Tine Premrl, 01 200 78 06                                                  
 
Strokovna tematska konferenca »Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive« 
10. december 2010 od 10. do 17.00 ure, Murska Sobota, Grajska dvorana 
Namen strokovno tematske konference je okrepiti zavedanje strokovne in tudi širše javnosti o 
pomenu in oblikah socialnega podjetništva ter o njegovi vlogi pri doseganju ugodnejših razvojnih 
trendov v Pomurju, pa tudi v celotni Sloveniji. Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki, ki se na 
različnih področjih ukvarjajo s temami, ki so aktualna za celovito razumevanje pojmov socialne 
ekonomije in socialnega podjetništva. 
Uvodni nagovor na konferenci bo imel Predsednik Republike dr. Danilo Türk. 
Več info: www.socialni-podjetnik.net 
 
Zavod za gozdove Slovenije in  JZ KTRC Radeče podpisala dogovor o sodelovanju 
22. novembra 2011 sta direktor Zavoda za gozdove Slovenije g. Jakša  in v. d. direktorica  Javnega 
zavoda Kulturno turistični rekreacijski center (JZ KTRC) Radeče, ga. Imperl, podpisala dogovor o 
sodelovanju s katerim želita še poglobiti uspešno sodelovanje predvsem na: 
• področju popularizacije gozdov, ki jo definiramo kot širjenje poljudnega znanja in informacij o 

gozdovih ter osveščanje javnosti o pomenu gozdov 
• področju razvoja  turizma v gozdu in gozdnem prostoru 
• področju razvoja podeželja, kjer želita pomagati podeželskemu območju, pri spopadanju z 

ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi 21. stoletja  
 
Živa kulturna dediščina se predstavi 
27. 11. 2010, atrij Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana. sed-drustvo.si 
  
Tretji vseslovenski sejem izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, Informativa '11 
21. in 22. januarja 2011, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana. www.informativa.si 

TUJINA 
 
Mednarodna delavnica International Leadership Workshop for Rural Youth 
12. – 28. julij 2011, Nemčija 
Since 1962 the German Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection invites every second 
year leaders of rural youth associations from all over Europe for a workshop in the southern part of 
Bavaria (Herrsching, next to lake Ammersee). The International Workshop brings together leaders of 
rural youth associations from all around the world at regular intervals to provide them with 
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theoretical support and ideas for practical measures to implement rural youth work. 
The workshop focuses in particular on: 

 the current challenges facing rural youth, 

 methods to strengthen people‘s willingness to assume personal responsibility 

 improvement of the training and educational situation in rural areas 

 the worldwide exchange of ideas and experiences. 
More info: www.international-herrsching-seminar.de 
 
Seminar za mlade na Finskem (U do 2) 
1. – 3. 3. 2011, Nurmijärvi, Finska. www.emory.fi 
  
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. 2010. Agen, Francija. www.uknationalruralnetwork.org.uk  
 

PUBLIKACIJE, ČLANKI 

 
Revija za geografijo odslej dostopna na spletu 
Znanstvena periodična publikacija REVIJA ZA GEOGRAFIJO, ki jo od leta 2006 dvakrat letno izdaja 
Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti v Mariboru, je odslej v digitalni obliki v celoti dostopna 
tudi na spletni strani FF UM. 
Objavljenih je 10 številk (5 letnikov: 2006 - 2010), ki obsegajo 102 članka. Članki prinašajo nova 
znanstvena spoznanja s področja geografije in sorodnih znanstvenih disciplin. Mednarodni uredniški 
odbor sestavljajo priznani geografi iz Slovenije in tujih univerz.  
Iz zadnje številke si lahko med drugim preberete članek: The “LEADER approach” - new development 
opportunity for rural areas in Slovenia. 
 
Mednarodno leto gozdov 
Ministrstvo  za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je  v okviru priprav na  kampanjo ob 
Mednarodnem letu gozdov 2011 odprlo  spletno  stran  www.letogozdov.si.  Namenjena je 
informiranju širše javnosti  o gozdovih, gozdarstvu in aktivnostim ob Mednarodnem letu gozdov, ki jih 
bodo pripravili sodelujoči prartnerji v kampanji. 
 

RAZPISI 

 
Program Vseživljenjsko učenje (LLP) - Razpis za zbiranje predlogov 2011 – EAC/49/10 
Nosilec: Evropska komisija 
Splošne prednostne naloge tokratnega razpisa so: 
1. Razvoj strategij za vseživljenjsko učenje in mobilnost 
2. Spodbujanje sodelovanja med okolji izobraževanja, usposabljanja in dela 
3. Podpiranje začetnega in nadaljevalnega usposabljanja učiteljev, vodij usposabljanj ter vodij 

zavodov za izobraževanje in usposabljanje 
4. Spodbujanje pridobivanja ključnih kompetenc s sistemom izobraževanja in usposabljanja 
5. Spodbujanje socialne vključenosti in enakosti spolov v izobraževanju in usposabljanju, vključno z 

vključevanjem migrantov 
Celotno besedilo „Razpisa za zbiranje predlogov 2011–2013 v okviru programa Vseživljenjsko učenje – 
strateške prednostne naloge“ skupaj z „Vodnikom po programu Vseživljenjsko učenje 2011“ ter 
informacije o razpoložljivih prijavnih obrazcih so na voljo na spletni strani Cmepiusa. 
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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 
Nosilec: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Objavljeno: Uradni list RS, Št. 88, Datum: 5.11.2010, Stran: 2784 
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 
 
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini 
Veržej za leto 2010 
Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva. Na razpis se 
lahko prijavijo društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi 
dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Veržej, ter društva, ki nimajo sedeža v občini pa imajo 
aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Veržej. 
Rok prijave: 29. 11. 2010   Več info: www.razpisi.info 

 

Zaprt javni razpis 323 - Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča  vse  upravičence,  da  je bil dne 25. 11. 
2010 ob 24.  uri zaprt javni razpis »Ohranjanje   in  izboljšanje  dediščine  podeželja«  iz  Programa  
razvoja podeželja  2007–2013 (PRP). Ministrstvo se je za zaprtje javnega razpisa odločilo zaradi 
porabe razpisanih sredstev. Več info: www.mkgp.gov.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.  V društvo je trenutno včlanjenih 23 lokalnih akcijskih 
skupin izmed 33 v Sloveniji. Seznam članic najdete tukaj. 
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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