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AKTUALNA OBVESTILA 

 
DRSP je prejelo poziv od MKGP k predložitvi mnenj na predlog Uredbe o ukrepih 1., 3. In 4. osi PRP 
RS za obdobje 2007 – 2013 v letih 2011 – 2013 
Na podlagi poziva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS k predložitvi mnenj na predlog 
Uredbe o ukrepih PRP za preostanek obdobja 2007 – 2013, zbira Društvo za razvoj slovenskega 
podeželja pripombe na naslovih info@drustvo-podezelje.si in kristina.ogorevc@rra-posavje.si  do 
11.1.2011. Zbrane predloge bomo obravnavali in uskladili na razpravi, ki bo 13.1.2011 ob 11. uri v 
veliki sejni dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani. DRSP in njegove članice so si že dalj 
časa prizadevale spremeniti pogoje izvajanja programa LEADER, kar naj bi naposled popravila Uredba. 
Žal je več dosedanjih predlogov društva v osnutku Uredbe spregledanih.  
 
DRSP na sestanku pri predstavnikih Sektorja za podeželje pri MKGP 
V četrtek, 6. januarja so se trije predstavniki DRSP udeležili sestanka z vodjo Sektorja za podeželje na 
MKGP, dr. Marijo Markeš. Pogovarjali so se o aktualni problematiki razvoja podeželja, o programu 
mreže za razvoj podeželja in o izvajanju programa LEADER.  
 
Decembrska seja Upravnega odbora DRSP 
Zadnja seja Upravnega odbora DRSP v letu 2010 je potekala 21. 12. 2010 v Šentjurju v prostorih RA 
Kozjansko. Med drugimi so člani UO sprejeli sklepe o izvajanju aktivnosti v programu Grundtvig – 
Učna partnerstva ter potrdili predlog za izvedbo strokovne ekskurzije v Grčijo, kamor bodo 
povabljene vse Lokalne akcijske skupine - članice DRSP. 
 
5. seja Koordinacijskega odbora - poročilo  
Evropska komisija – Evropska mreža za podeželje je 9. 12. 2010 v Bruslju sklicala peti sestanek 
Koordinacijskega pododbora (Coordination Committee). Sestanka sta se udeležila Breda Kovačič, 
predstavnica organa upravljanja, in Matej Štepec, predstavnik mreže za podeželje.  
Poročilo je dostopno tukaj. 
 
Gostje iz Zadarske županije na strokovni ekskurziji po območju LAS "Od Pohorja do Bohorja"  
LAS Od Pohorja do Bohorja je 15. decembra 2010 za predstavnike organizacije UNDP in ostalih 
organizacij Zadarske županije organizirala strokovno ekskurzijo po zimsko obarvanem območju LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«. Najprej so jim na Razvojni agenciji Kozjansko predstavili proces snovanja in 
delo LAS ter izvajanje Lokalne razvojne strategije. Sledili so ogledi dobrih praks izvedenih Leader 
projektov na terenu, najprej ogled Vinogradnikove učne kleti v Šentjurju, nato  vzpostavljene tržnice v 
Slovenskih Konjicah in obnovljene Železniške postaje v Zrečah. Na koncu so jim na Zlatem griču 
pripravili pozno kosilo in ogled ter degustacijo v moderni vinski kleti. 
Več info: las.ra-kozjansko.si 
 

DOGODKI 

SLOVENIJA 
 
Nov Gozdarsko izobraževalni center v Bohinju 
V Bohinjski Bistrici je 3. decembra potekala slavnostna otvoritev novega gozdarskega izobraževalnega 
centra. Prireditve sta se poleg številnih lastnikov gozdov, predstavnikov podjetij, občin, zavodov in 
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zaposlenih v Zavodu za gozdove, udeležila tudi poslanca Državnega zbora republike Slovenije mag. 
Borut Sajovic in g. Anton Urh, podžupan Občine Bohinj. Center je v prvi vrsti namenjen izobraževanju 
in usposabljanju lastnikov gozdov, s področja varnega dela v gozdu, naš cilj pa je, do bo služil tudi za 
vse bolj aktualna izobraževanja na področju priprave biomase, nege in varstva gozdov, ter 
tradicionalnih lesnih proizvodov, kot je izdelava skodel in kuhanje oglja. 
Več info: www.zgs.gov.si 
 
Nagrade razpisa STO za najboljše in inovativne dosežke v turizmu - Sejalec 2010   
Na 13. Slovenskem turističnem forumu 2010 9. decembra 2010 so bile razdeljene nagrade razpisa STO 
za najboljše in inovativne dosežke v turizmu - Sejalec 2010. V letošnjem letu se je odzvalo 17 
prijaviteljev novosti v slovenskem turizmu - med njimi tudi dva LEADER projekta: Turizem v zidanicah 
(www.zidanice.si) in Budnarjeva hiša (www.domacija.com).  
Več: btpsinsejalec.blogspot.com 
 
NAPOVEDNIK DOGODKOV: 
 
Predstavitev knjige Jablaniška pripoved 
Jablaniška pripoved, knjiga o vaseh, hrani, ljudeh in njihovih navadah. Knjiga je delo mladih iz 
Jablaniške doline. Njeno bogato vsebino vam bomo predstavili v Knjižnici Litija, 12.1.2011 ob 18. uri 
in Knjižnici Šmartno pri Litiji, 19.1.2011 ob 18. uri.  www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz 
 
Brezplačen tečaj podjetništva v Martjancih 
Društvo Žitek v okviru projekta Women & Youth organizira 20 urni tečaj usposabljanja na temo 
podjetništvo (osnovni pogoji za začetek podjetniške ideje (status, finančni viri, registracija, 
subvencija,…), generiranje podjetniških idej, izdelava mini poslovnega načrta itd.). 
Vsebina bo prilagojena udeležencem, zato posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete. Prve 
informativne ure tečaja bodo v sredo 19. januarja na ob 16.00 uri v prostorih Bistre Hiše v 
Martjancih. 
Več informacij o tečaju dobite na tel. številki: 02/538 13 56 in na e-mail naslovu janja@zitek.si. 
 
Delavnice "obnovljivi viri energije" in "učinkovita raba energije" 
Razvojna agencija PORA iz Gornje Radgone vabi na delavnice Obnovljivi viri energije (OVE) - biomasa, 
veter, sonce, … in UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE) - gradnja/ biogradnja, izbira parcele, izolacije, 
okna, streha. Termine in kraje izvedb delavnic si lahko ogledate tukaj. 
 
Organizacijski načrt prireditev »Gozdovi za ljudi« ob mednarodnem letu gozdov  
11. – 25. 6. 2011, dolina Sopote od izvira do izliva  
Organizatorji: Javni zavod KTRC Radeče in Zavod za gozdove Slovenije (KE Radeče, Litija in Zagorje) ter 
Center za zunanjo ureditev (kot iniciatorji)  
Namen in cilji prireditve: Slovenija ima 1.221.749 ha gozdov, kar predstavlja 60,26 % njene celotne 
površine. Delež gozdov se še vedno povečuje. V zadnjih desetletjih se je površina gozdov povečala 
letno za več kot 4.000 ha in to na račun zaraščanja zemljišč, ki so bila v kmetijski rabi. Gozdarstvo tako 
pri nas predstavlja daleč najpomembnejšo obliko gospodarske rabe zemljišč. Z vidika nacionalnega 
gospodarstva bi se moral pomen pridobivanja lesa občutno povečevati. Gospodarjenje z gozdovi v 
Sloveniji se je izvajalo in se izvaja na načelih trajnosti, sonaravnosti, večnamenskosti gozdov ter 
načrtnosti dela z njimi, ki zagotavljajo trajno ohranjanje gozdov in vseh njegovih funkcij. 
Program prireditve »Gozdovi za ljudi« in dodatne informacije si lahko ogledate tukaj. 
 
Tretji vseslovenski sejem izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, Informativa '11 
21. in 22. januarja 2011, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana. www.informativa.si 
 

TUJINA 
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2nd  Mazovian Congress of LAGS : “Micro & Small Companies  for Europe Development” 
20. – 22. 1. 2011, Łochów, Poljska.   info@drustvo-podezelje.si  
 
Seminar »Evidence-Based Agricultural and Rural Policy Making: Methodological and Empirical 
Challenges of Policy Evaluation« 
17. – 18. 2. 2011, Ancona, Italija. eaae-seminar.univpm.it 
 
International Green Week (IGW) 
21. – 30. 1. 2011, Berlin, Germany. www1.messe-berlin.de 
 
Seminar za mlade na Finskem (U do 2) 
1. – 3. 3. 2011, Nurmijärvi, Finska. www.emory.fi 
 
Mednarodna delavnica International Leadership Workshop for Rural Youth 
12. – 28. 7. 2011, Nemčija. www.international-herrsching-seminar.de 

PUBLIKACIJE, ČLANKI 

 
2011 – Mednarodno  leto gozdov 
Organizacija združenih narodov je leto 2011 razglasila za »Mednarodno leto gozdov 2011«. 
www.letogozdov.si je uradna slovenska spletna stran za ta namen. 
 
Rural News Evropske mreže za podeželje, št. 13  

Izšla je 13. številka mesečnika Rural news s fokusom na EN RD Review of the year, ki si jo lahko 

preberete tukaj. 

Rural review: Employment and social inclusion, št. 6 
Izšla je nova tematska brošura Rural review na temo Zaposlovanje in socialna vključenost. 
Nekaj naslovov prispevkov: 

 Rural development opportunities f or supporting employment and associated social inclusion 

 RDP approaches to enhancing employment and improving social inclusion in rural Poland 

 RDP support for employment in mountain and forest areas 

 Making it work : exploiting the specificities and assets of rural territories for creating 
employment 

 Supporting disadvantaged people in rural areas 

 Developing inclusion and employment opportunities through Leader  
Supporting female entrepreneurial spirit 

Predstavljen je tudi primer reševanja problematike težje zaposljivih oseb - invalidov v Sloveniji. 
Predstavljen je projekt Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko, nosilec projekta KIP VIZIJA, 
usposabljanje in zaposlovanje invalidov, proizvodnja, storitve d.o.o. (str. 35).  
Več info: enrd.ec.europa.eu 
 

RAZPISI 

 
Javni razpis za ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2010 
(gozdna infrastruktura) 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. 12. 2010 v okviru Programa razvoja 
podeželja v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti 
gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2010 (gozdna infrastruktura). Za namen investicij v gozdno 
infrastrukturo je tako razpisanih 2,5 mio EUR, za celotno programsko obdobje do leta 2013 pa je za 
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ukrep namenjenih približno 25 mio EUR. Vlagatelji lahko začnejo oddajati vloge z dnem 27. 12. 
2010. Javni razpis bo odprt do 1. 3. 2011. Več info: www.mkgp.gov.si 
 
Javni razpis za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na 
področju rastlinske pridelave 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 31. 12. 2010 v Uradnem listu RS objavilo javni 
razpis iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, in sicer za ukrep »Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na področju rastlinske pridelave. V okviru javnega 
razpisa bo na voljo 12 mio evrov, od tega je 3 mio evrov namenjenih za enostavne naložbe (Namen 
A) ter 9 mio evrov za zahtevne naložbe (Namen B). Javni razpis bo odprt do vključno 15. marca do 
24. ure. Več info: www.mkgp.gov.si 
 
3. javni razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010, za naložbe 
na področju rastlinske pridelave 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–
2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev na področju sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva, 
vrtnarstva (pridelava vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč), poljedelstva ter semenskega materiala 
kmetijskih rastlin. 
Podpora se glede na obseg naložb dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam: 
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 
eurov brez DDV (Namen A), 
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov brez DDV (Namen 
B). 
Več info: www.mkgp.gov.si 
 
Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih 
nevladnih organizacij v letu 2011 
Razpisovalec: Urad vlade RS za komuniciranje  
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri: 
- spodbujanju javne razprave o dilemah nadaljnjega razvoja Slovenije v kontekstu Evropske 

Unije, 
- spodbujanju mladih za izvajanje prostovoljskega dela namenjenega krepitvi medgeneracijske 

solidarnosti in pomoči osebam, ki se srečujejo z revščino in socialno izključenostjo, 
- osveščanju mladih o nevarnostih trgovine z ljudmi in  
- osveščanju in informiranju tujih delavcev s ciljem zaščite pred izkoriščanjem.  

Za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa bo v letu 2011 namenjenih 
90.000 evrov. 
Rok za oddajo vlog: 18. januar 2011. 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh: 
http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2011/ in  
http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja - točka 2f. 
 
Zaprtje javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011 
Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 85/10, dne 29. 10. 2010, se z dnem 24. 12. 2010 zapira na področju vseh 
območnih služb in centralne službe zavoda RS za zaposlovanje, zaradi razdelitve vseh razpoložljivih 
sredstev za leto 2011. 
Več info: www.ess.gov.si 

DODATEK 

 
Subvencije v letu 2011 
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Vir in informacije: Finance, 13.12.2010, www.finance.si, Avtor: Jure Ugovšek, Jurij Šimac 
Država količine razpisanih sredstev naj ne bi spreminjala 
Država je letos prek subvencij, garancij za ugodnejša bančna posojila in druge podpore podjetnikom 
namenila dobrih 270 milijonov evrov. Pogledali smo, na katere razpise in sredstva podjetniki lahko 
računate v prihodnjem letu. 
Od navedenih 276 milijonov evrov je sicer 185 milijonov za razpis za razvojne centre slovenskega 
gospodarstva. Pogodbe za razvoje centre bo ministrstvo za gospodarstvo z izbranci sklenilo prihodnje 
leto. Brez tega razpisa je bilo podjetnikom na voljo 91 milijonov evrov. Koliko sredstev bo država 
podjetnikom namenila prihodnje leto, ta hip še ni znano, na gospodarskem ministrstvu pa pravijo, da 
si bodo prizadevali za ohranitev tega zneska. 
Na ministrstvu za delo medtem predvidevajo, da bodo podjetjem letos v okviru aktivne politike 
zaposlovanja izplačali za 48 milijonov evrov subvencij. Povečuje se količina subvencij za 
samozaposlene. Letos je bilo na voljo deset milijonov, prihodnje leto pa naj bi jih bilo 12 milijonov. 
Preberi več 
 

Prihaja novi zakon o trgu dela – po novem nadomestilo kljub dodatnemu delu 
S 1. januarjem 2011 se začne izvajati novi Zakon urejanju o trgu dela, ki bo nadomestil sedanji Zakon 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in prinaša kar nekaj pomembnih novosti. 
Z novim zakonom o urejanju trga dela se bodo lahko na zavod za zaposlovanje prijavili tudi zaposleni 
za določen čas in drugi, ki že opravljajo delo, možno bo tudi zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Zakon veča socialno varnost iskalcev zaposlitve in učinkovitost ukrepov ter uvaja nove ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja. Med njimi je tudi nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega 
mesta, kar bo omogočalo večjo mobilnost in prožnost na trgu dela. 
Preberi več 
 

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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