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AKTUALNA OBVESTILA 

DRSP sklenil pogodbo o izvedbi projekta Grundtvig Učna partnerstva 2010 
Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja je v začetku septembra v imenu DRSP podpisal 
pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Grundtvig. 
Eden izmed glavnih ciljev projekta z naslovom »Capacities over 50s as rural development tool« je 
premostitev ovir za sodelovanje oz. zagotovitev kvalitetnega izobraževanja za odrasle nad 50 let v 
podeželskih regijah. Odobrena dotacija za DRSP znaša 14.000 EUR za stroške izvedbe projekta in 
načrtovanih mobilnosti. Več info:www.drustvo-podezelje.si 

***** 

Aktivnosti LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (DRPSN) v septembru  
LAS DRPSN bo v septembru sodeloval na sejemski prireditvi »Kmetijska tržnica" v Ilirski Bistrici, v 
okviru katere bo pripravil delavnico na temo Bogastvo zdravilnih zelišč izpod Snežnika. Več informacij 
v naši rubriki Dogodki.  
LAS DRPSN ima v pripravi tudi nekaj projektov sodelovanja za leto 2011. Dogovori potekajo z LAS 
Krasa in Brkinov za projekt Promocije Brkinske sadne ceste, z finskim LAS RaJuPuSu Leader ry iz mesta 
Juva za projekt Transnational Exchange as a Resource of Rural Viability (sodelovanje z ŠC Postojna), v 
dogovarjanju pa so še nekateri projekti sodelovanja z LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe. 
Več info: www.razvoj-podezelja.si 

***** 

Prispevki, študije, publikacije s področja razvoja podeželja: 

 LEADER Dissemination Guide Book based on LEADER programme experience in Finland, 
Ireland and the Czech Republic, avtorja: Philip Wade in Petri Rinne;  

 Vrednotenje učinkov razvoja podeželja (vključno s pristopom Leader) – projekt RuDI 
(povzetek ključnih ugotovitev mednarodnega projekta, v katerem je sodelovala tudi Katedra 
za agrarno ekonomiko, politiko in pravo, Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani, ki je 
raziskoval učinke izvajanja evropske politike razvoja podeželja). Več o projektu: www.rudi-
europe.net 

 10 key thoughts on Rural Development, avtor Michael Dower 

 LEADER movement in Czechia in 2010, avtor Oldřich Čepelka 

***** 

Vabilo na 2. etnološko - raziskovalni tabor na temo rokodelstva  
Zavod Marianum Veržej - Center DUO in Pokrajinski muzej Murska Sobota v sklopu mednarodnega 
projekta »ROKODELSKA AKADEMIJA« (OP Slovenija – Madžarska 2007 – 2013) organizirata brezplačni 
etnološko – raziskovalni tabor na temo rokodelstva, ki bo potekal med 17. in 22. 10. 2010 v 
Veržeju in okolici. 
informacije in prijave: rokodelska.akademija@siol.net 

***** 

Vabilo na 2. evropsko srečanje suburbanih Leader območij  
LAS ADREPES (Association for Rural Development of the Peninsula of Setúbal) vabi na 2. evropsko 
srečanje suburbanih Leader območij, ki bo potekalo 2. - 3. decembra 2010 na Portugalskem.  
Vabilo in preliminarni program 
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***** 

Razpis za honorarno delo koordinatorja  
Organizacija »The European Movement for food sovereignty and another CAP« ponuja honorarno 
zaposlitev za koordinatorja/projektnega vodjo z 20-urnim tedenskim delavnikom.  
The European Movement for Food Sovereignty works to mobilize people in Europe to fight for another 
food and agriculture system based on food sovereignty. An important part of our work is focused to 
work towards another Common Agriculture Policy which is up for reform. We are a network which 
includes national coalitions as well as Europe wide networks based in Brussels to jointly mobilize for 
another CAP. 
Več info: info@drustvo-podezelje.si 

DOGODKI – SEMINARJI, DELAVNICE, PRIREDITVE, KONFERENCE, SEJMI 

SLOVENIJA 

Delavnica Bogastvo zdravilnih zelišč izpod Snežnika 
petek, 24. septembra v večnamenskem prostoru OŠ Antona Žnideršiča v Il. Bistrici s pričetkom ob 
18.00 uri 
LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom v sklopu prireditve Kmetijska tržnica 
2010 pripravlja delavnico Bogastvo zdravilnih zelišč izpod Snežnika, ki jo bo izvajala Zeliščarska 
kmetija Hribar iz Kuteževega. Več info: www.razvoj-podezelja.si 

***** 

»Kmetijska tržnica« v Ilirski Bistrici 
25. do 26. september 2010 na Kmetijskem kompleksu Žabovca 
Več info: www.razvoj-podezelja.si 

***** 

Dnevi evropske kulturne dediščine 2010 
25. september – 2. oktober 2010, Šentjur pri Celju.    
Zavod ETNO-EKO bo v okviru dogodka Dnevi evropske kulturne dediščine predstavil drobec zaklada 
slovenske kulturne dediščine kot temelj kulturnega razvoja in kot razvojno priložnost v slovenskem 
ruralnem prostoru. Predstavili bodo predvsem lokalno dediščino. Več info: www.etnoeko.com 

***** 

Festival nevladnih organizacij LUPA 
27. september - 1. oktober 2010 

Več info: www.cnvos.si 

***** 

2. etnološko - raziskovalni tabor na temo rokodelstva  
od 17. - 22. 10. 2010 v Veržeju in okolici.  Več info: rokodelska.akademija@siol.net 
 

TUJINA 

First European Ecotourism Conference (EETC) 
26.-30. september 2010, Pärnu, Estonija.    Več info: info@drustvo-podezelje.si  

*****  

Tretja mednarodna konferenca projekta "Rubires"  
28. septembra 2010, Potsdam, Nemčija.   Več info: central2013.eu  

***** 

Konferenca »Linking rural development and social farming« 
30. september – 1. Oktober 2010. Mechelen, Belgija.   Več info: www.ruraalnetwerk.be 

***** 
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Dogodek ECOVAST (The European Council for the Village & Small Town)  
15. – 17. oktober 2010, Isle of Wight, Velika Britanija  

več info: info@drustvo-podezelje.si 

***** 

2nd European Rural Sustainability Gathering 
14. - 17. oktober 2010 , Vouneuil sur Vienne, Poitou-Charentes, Franciji 
Več info: www.forum-synergies.eu 

***** 

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

RAZPISI 

SLOVENIJA 
Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014, ki jih 
bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo 
ministrstvo za leta od 2011 do 2014, in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov. Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in 
ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. 
Rok prijave: 04.10.2010   Več info: www.mddsz.gov.s 

***** 

Javni razpis za podelitev priznanj ACS za promocijo učenja in znanja za leto 2010 
Andragoški center Slovenije (ACS) je objavil javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
ACS za promocijo učenja in znanja za leto 2010. ACS podeljuje priznanja posameznikom za posebne 
dosežke na področju vseživljenjskega učenja, skupinam za posebne dosežke na področju 
vseživljenjskega učenja ter ustanovam, podjetjem ali lokalnim skupnostim za posebne strokovne ali 
promocijske dosežke ter za dosežke pri bogatitvi tako lastnega znanja kot tudi znanja drugih. 
Rok prijave: 14. 10. 2010   Več info: tvu.acs.si 

***** 

Sprememba Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012 
Besedilo drugega odstavka točke 5.1.2 javnega poziva »Obdobje za porabo sredstev« se po 
spremembi glasi:  
»Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010, bodo morali posredovati zahtevke za 
izplačilo na SVLR najkasneje 20. 10. 2010. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, 
bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2011. Za sredstva, ki jih bodo 
upravičenci želeli črpati v letu 2012, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 
30. 9. 2012.« 
Ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene. 
Objavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 17.9.2010, Stran: 2422, www.uradni-list.si 

***** 

Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko - Izvajanje ukrepov za 
informiranje v okviru proračunske postavke 05 08 06 za leto 2011 
Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 814/2000 z dne 17. aprila 2000 o 
ukrepih za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko, ki določa vrsto in vsebino ukrepov za 
informiranje, ki jih Unija lahko sofinancira. 
Predlagani ukrepi za informiranje bodo morali prispevati k razlagi in boljšemu razumevanju predlogov 
za reformo SKP, ki jih bo Komisija v letu 2011 predložila Svetu in Parlamentu.  
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Več info: www.razpisi.info 

***** 

2. javni razpis v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007–2013 
Predmet javnega razpisa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 
sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa: Umestitev čezmejnega 
področja na evropski zemljevid kot kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in 
delo. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2. prednostne naloge 
Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007–2013.  
Rok prijave: 30. 09. 2010   Več info: www.si-hu.eu 

TUJINA 

Civil Society Dialogue - II: Micro Grant Scheme - Turkey 
V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je objavljen javni razpis, namenjen podpori 
sodelovanja med turškimi in evropskimi organizacijami. Razpis je namenjen sofinanciranju manjših 
projektov lokalnih nevladnih organizacij tako iz Turčije kot iz EU ter kritju administrativnih stroškov 
lokalnih turških NVO. 
Rok prijave: 30. 11. 2010    Več info: webgate.ec.europa.eu 

DODATEK 

Potni stroški 
Če uporabljate lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne 
všteva v davčno osnovo do višine 0,37 € za vsak prevožen kilometer. Pri potnih nalogih moramo biti 
pazljivi, saj v primeru ugotovitve nepravilnosti pri inšpekcijskem pregledu organizacija plača globo, 
izplačila potnih stroškov zaposlenim pa se prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja. Več 
o obveznih sestavinah potnega naloga in najpogostejših napakah, ki jih na potnih nalogih najdejo 
davčni inšpektorji, si lahko preberete TUKAJ. (Vir: CNVOS) 

***** 

Dnevnice 
Davčna obravnava dnevnic je urejena z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (v nadaljevanju: uredba). Znesek dnevnice, ki se ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, znaša 21,39 € za službena potovanja v 
Sloveniji, ki trajajo nad 12 ur. Zneski dnevnic za druge države so različni, navedeni pa so v uredbi. 
Dnevnice EU, ki jih moramo upoštevati pri projektih, ki jih sofinancira Evropska komisija, vključujejo 
prenočevanje, prehrano in lokalni prevoz. Zneske dnevnic za posamezno državo najdete TUKAJ. Med 
državami članicami EU je najvišja dnevnica za Veliko Britanijo – 276 € in najnižja prav za Slovenijo – 
180 €.(Vir: 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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