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AKTUALNA OBVESTILA 

 
Decembrska seja Upravnega odbora DRSP 
Četrta in zadnja seja Upravnega odbora DRSP v letu 2010 bo potekala 21. 12. 2010 v Šentjurju. Glavne 
točke dnevnega reda bodo projekt Grundvig – Učna partnerstva, aktivnosti PREPARE in strokovna 
ekskurzija za slovenske LAS v Grčijo. 
 
Delavno srečanje na temo izvajanja LEADER z delegacijo iz Estonije 
Estonska mreža za podeželje je za predstavnike estonskih regionalnih agencij organizirala program v 
Sloveniji z namenom seznanitve z načinom izvajanja LEADER programa v Sloveniji in z namenom 
izmenjave izkušenj. Na delovnem srečanju dne 22. 11. 2010 so sodelovali slovenski predstavniki iz 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Plačilne agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja.  
Na delovno srečanje je prispelo 21 predstavnikov estonskih regionalnih plačilnih agencij, Ministrstva 
za kmetijstvo ter Estonske Mreže za podeželje, ki je delegacijo tudi vodila.  
Estonija spada v skupino držav, ki izvaja LEADER na podoben način kot v Sloveniji - subsidiarnost 
(decentralizacija) zgolj pri izboru projektov ne pa tudi pri izplačevanju. Drugače kot v Sloveniji, pa v 
Estoniji opravljajo kontrolne postopke njihove regionalne plačilne agencije (Estonian Agricultural 
registers and Information Board - ARIB). 
Estonija je prve izkušnje z izvajanjem pristopa LEADER pridobivala v predhodnem programu t.i. 
LEADER+. Z aktivnostmi za izvajanje ukrepov LEADER v obdobju 2007–2013 pa je začela že v letu 
2006. Za ukrepe LEADER imajo predvidenih 85,6 milijonov EUR ali 9,3 % sredstev nacionalnega 
Programa razvoja podeželja 2007–2013 (glede na delež dodeljen za LEADER je Estonija na 6. mestu v 
EU). Trenutno v Estoniji deluje 26 lokalnih akcijskih skupin, od katerih jih lahko 24 izvaja lokalne 
razvojne strategije. Skupaj LAS-i pokrivajo 98 % podeželja (2 občini nista vključeni). Pogoj za priznano 
LAS je med drugim zahteva, da LAS vsebuje vsaj 2 občini. 
V ukrepe LEADER so lahko vključene vse tri osi PRP, projekti pa lahko vključujejo tudi aktivnosti izven 
seznama ukrepov Evropske uredbe 1698/2006. Do maja 2010 so odobrili 2437 projektov za izvajanje. 
Do julija 2010 so izplačali 7,8 % sredstev (na 9. mestu v EU). Slovenija je bila z 9,1 % na 6. mestu.  
Med največje težave, ki jih ugotavljajo med kontrolami na kraju samem so gostje izpostavili 
pomanjkljivo označevanje projektov z ustreznimi emblemi in neustrezno vodenje knjig.  
Dne 23. 11. pa so imeli organiziran študijski ogled projektov na območju LAS Srce Slovenije. Na 
enodnevnem obisku so obiskali Žganjeteko v Kamniški Bistrici, ki je bila urejena iz sredstev Leader, v 
Dolskem etnološko zbirko Pr' Krač, kuhinjo Aktiva žena Plamen ter kolesarsko točko Srca Slovenije, na 
Bogenšperku pa še grajsko zbirko. 
Predstavitve si lahko poiščete na estonski spletni strani: 
http://www.maainfo.ee/index.php?id=685&page=3394&  
Utrinke z delovnega srečanja in z študijskega izleta po območju LAS Srce Slovenija pa na: 
http://www.maainfo.ee/index.php?b=118&page=3390&action=pic_list&  
 
Zaključen projekt Podpora prireditvam na območju LAS za razvoj 
Ustanova Fundacija BiT Planota je uspešno zaključila projekt, namenjen nevladnim organizacijam, ki 
skrbijo za trajnostni razvoj v svojem ožjem in širšem okolju in tistim, ki jih zanima razvoj podeželja, 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter vsem, ki se volontersko in nepridobitno ukvarjajo z 
organizacijo prireditev, namenjenih promociji območja. 
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Ugotovitve projekta so, da NVO niso še dovolj usposobljene za upravljanje in poročanje o projektih na 
Evropskem nivoju. Zato so podobni razpisi, pri katerih posamezniki v NVO na praktičnih primerih 
pridobivajo tovrstno znanje s pomočjo inštitucije, ki ima že nekaj izkušenj še kako koristne. 
Več: www.prc.si 

DOGODKI 

SLOVENIJA 
 
Predstava »V dolini mlinov« 
LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje in KS Turje vabita na ogled gledališke predstave "V DOLINI 
MLINOV". Predstava bo v bivši osnovni šoli v Turju, v nedeljo, 19. decembra 2010 ob 15.30 uri. 
Gledališka predstava predstavlja projekt, ki ga je Kulturno društvo Mlinše izpeljalo v okviru programa 
LEADER. V želji ohraniti kulturno in etnološko dediščino podeželja so člani KD Mlinše raziskali 
zgodovino delovanja mlinov in z njimi povezano tradicijo v dolinah KS Mlinše-Kolovrat. Izdali so tudi 
knjigo in tako ohranili ustno izročilo naših prednikov. Vse to delo bodo odigrali kot gledališko 
predstavo. www.las-zasavje.si 
 
Kmečke tržnice v decembru  
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi na 12 tržnih prireditev v mesecu 
decembru, na katerih bo poleg redne ponudbe pripravljeno tudi kar nekaj spremljevalnih dogodkov. 
Predviden terminski plan si lahko ogledate na www.razvoj-podezelja.si 
 
Strokovna tematska konferenca »Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive« 
10. december 2010 od 10. do 17.00 ure, Murska Sobota, Grajska dvorana 
Več info: www.socialni-podjetnik.net 
 
Tretji vseslovenski sejem izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, Informativa '11 
21. in 22. januarja 2011, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana. www.informativa.si 
 

TUJINA 
 
2nd  Mazovian Congress of LAGS : “Micro & Small Companies  for Europe Development” 
20. – 22. 1. 2011, Łochów, Poljska.   info@drustvo-podezelje.si  
Two day conference is an excellent possibility to promote your LAGS and Network among Polish 
Leaders’ groups. The future of Leader methodology and bottom – up approach will be discussed. 
Around 120 participants are expected at the event. 
 
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 
The Seminar focuses on the evaluation of agricultural and rural policies, its methodology and practical 
experiences, with specific attention to the challenges raised by new emerging objectives of 
agricultural and rural policies in developed countries. Though the Seminar does not limit its focus on 
the Common Agricultural Policy (CAP), still both pillars of the CAP and their recent evolution are 
exemplary of the need for robust evaluation approaches and promote policy evaluation as a 
scientific. 
 
Mednarodna konferenca »New approaches to rural  areas and new public policies« v Franciji 
16. – 17. 12. 2010. Agen, Francija. www.uknationalruralnetwork.org.uk  
 
International Green Week (IGW) 
21. – 30. 1. 2011, Berlin, Germany. www1.messe-berlin.de 
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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 

 
Pristop LEADER in njegovo izvajanje v Sloveniji  
Prispevek iz Kmečkega glasa z dne 1. 12. 2010 si lahko preberete tukaj. 
 
Alpska konvencija na lokalni ravni - Primeri dobrih praks v Sloveniji 
V letu, ko Slovenija predseduje Alpski konvenciji, se je Ministrstvo za okolje in prostor Republike 
Slovenije odločilo zbrati primere dobre prakse uresničevanja Alpske konvencije v Sloveniji. CIPRA 
Slovenija, društvo za varstvo Alp je to nalogo prevzelo, saj so teme, ki jih pokriva Alpska konvencija 
tudi glavne teme delovanja CIPRE Slovenija in ima na lokalni ravni že dolgoletne izkušnje ter tudi 
prepoznavnost. Projekti prikazujejo zelo različne zgodbe od uresničevanja trajnostnega razvoja ter 
skrbi za dvig ozaveščanja o vrednotah prostora, do infrastrukturnih projektov, ki nudijo več 
opremljenosti. Nekateri projekti so usmerjeni v integracijo področij, vsebin in lokalnega prebivalstva z 
namenom dviga turistične vrednosti območij, drugi v dvig prepoznavnosti podeželja, dvig lokalne 
 identitete ter samozavesti. Med vsemi zbranimi projekti je bilo izbranih 17 primerov dobrih praks, ki 
so  predstavljeni v posebni brošuri. 
 
Konferenca o socialnem podjetništvu v Murski Soboti 

Prezentacije in delovna verzija zbornika prispevkov so na voljo tukaj. 

 
Rural News, issue 12 - enrd.ec.europa.eu 
 

RAZPISI 

 
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2011 
Razpisovalec: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino  
Cilj javnega poziva je omogočanje rednega delovanja mladinskih struktur in izvajanja mladinskih 
programov in programov za mlade zaradi vključevanja čim večjega števila mladih v procese aktivnega 
državljanstva, neformalnega in medkulturnega učenja ter usposabljanja in pridobivanja veščin. 
INFORMATIVNI DAN, namenjen potencialnim prijaviteljem, bo v torek, 14. 12. 2010, ob 10. uri, na 
Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. 
Rok prijave: 10. 01. 2011   Več: www.ursm.gov.si 
 
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v okviru instrumentov za 
financiranje zunanje pomoči Skupnosti znotraj finančne perspektive 2007-2013 
Razpisovalec: Ministrstvo za zunanje zadeve 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v instrumentih 
Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti. Sofinancirani bodo projekti nevladnih 
organizacij, ki so v letu 2010 vključene v izvajanje naslednjih instrumentov: 
-    DCI - Non State Actors and Local Authorities 
-    DCI - Food Security 
-    DCI - Investing in People 
-    DCI - Environment and Sustainable Management of Natural Resources 
-    DCI - Asylum and Migration 
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-    European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 
-    European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) 
-    Instrument for humanitarian aid. 
Rok prijave: 31. 12. 2010  Več:  www.mzz.gov.si 
 
Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope s področja urejanja krajine za leto 
2011 
Razpisovalec: Ministrstvo za okolje in prostor  
Kandidirajo lahko lokalne in regionalne oblasti oziroma združenja in nevladne organizacije, ki so 
naročile oziroma izdelale projekte, izvedle dogodke, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in 
načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. 
Nagrado podeljuje Svet Evrope predvidoma oktobra 2011.  
Rok prijave: 22. 12 2010 ob 14.00.  Več: www.mop.gov.si 
 

II. Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi v letu 2010 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi v 
okviru PRP 2007–2013. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 3.000.000,00 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 

 2.250.000,00 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU, 

 750.000,00 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba. 

Razpisana sredstva: 

Stopnja pomoči znaša do 85 % upravičenih stroškov; od tega znaša delež Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. 

Več: www.mkgp.gov.si  
 
Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev 
diplomantov/absolvent – aktiviraj in zaposli se II!« 
Razpisovalec: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
Razpis predvideva subvencionirano zaposlitev 200 diplomantov pri delodajalcih, kjer so se kot 
absolventi usposabljali na delovnem mestu. Tokratni razpis prinaša pomembno novost v smislu 
razširitve ciljne skupine. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tržni ali netržni delodajalci, 
razen tistih iz sektorja država. Razpis omogoča delodajalcem sofinanciranje stroškov za usposabljanje 
absolventov na delovnem mestu. Po opravljenem usposabljanju in diplomi pa isti delodajalci lahko 
prejmejo subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so se pri njih usposabljali kot absolventi. Delovno 
mesto mora ustrezati ravni in smeri posameznikovega izobraževanja.  
Na razpisu, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je na voljo skupaj 900 
tisoč evrov. 
Prvi rok za oddajo vlog je 31. decembra 2010 do 12. ure. Temu sledita še dva razpisna roka: 29. 
januarja 2011 do 12. ure in 31. marca 2011 do 12. ure. 

Več: www.ess.gov.si 

DODATEK 
 

Nova olajšava za zaposlovanje 
Novela ZDDPO-2E je za pravne osebe uvedla novo davčno olajšavo v členu 55b, novela ZDoh-2G pa za 
zasebnike v členu 61a. Gre za davčno olajšavo za zaposlovanje oseb, ki sodijo v kategorijo težje 
zaposljivih. Ta kategorija zajema osebe, ki so mlajše od 26 let ali starejše od 55 let. Davčni zavezanec 
lahko uveljavlja davčno olajšavo, če na novo in za nedoločen čas zaposli osebo na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi. Dodaten pogoj je, da je bila oseba pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena na zavodu 
RS za zaposlovanje in v zadnjih 24 mesecih ni bila zaposlena pri davčnem zavezancu ali njegovi 
povezani osebi. Več info 
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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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