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Poročilo o delu Komisije za podeželje v letu 2019 
 

Prioritetna naloga na katerih smo sodelovali skupaj s člani DRSP ali pa kot predstavnica DRSP 
in komisije za podeželje je doprinos k boljši informiranosti, ozaveščanju in pravicah prebivalcev 
podeželja in posledično večji participativni vključenosti novih akterjev v lokalnih skupnostih.  

Kot predsednica komisije sem bila aktivno vključena v različne aktivnosti ter bodisi zastopala 
DRSP in posledično komisijo na  

- Dvodnevni delavnici na Dunaju v okviru ARGE in kot predstavnica DRSP aktivno 
sodelovala pri vzpostavitvi pogojev za ocenjevanje in prijavo na natečaj najuspešnejše 
podeželsko območje.  

- Na nacionalni ravni smo v okviru DRSP kot nosilci akcije v sodelovanju z MKGP pripravili 
in izvedli javni poziv za izbor najuspešnejšega območja. Prijavili sta se dve območji – 
Brda in Ljubno. Ocenjevalna komisija si je obe območji ogledala na terenu. Zmagovalca 
Občino Brda smo razglasili na 5. Slovenskem podeželskem parlamentu. V zadnjih 
mesecih smo začeli tudi s pripravo prijave nacionalnega kandidata na natečaj na EU 
ravni. 

- Kot predstavnica DRSP sem se udeležila tudi 3. hrvaškega podeželskega parlamenta v 
Vodicah.  

- Pod okriljem DRSP v Sodelovanju z LAS Dobro za nas in RIC slovenska Bistrica  se je v 
oktobru izvedla Okrogla miza na Tematskem posvetu LAS v Slovenski Bistrici, kjer sem 
kot predstavnica DRSP moderirala okroglo mizo na temo Priložnosti in izzivi na 
področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva. Kjer smo prišli do 
naslednjega zaključka, da je prihodnost slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja v 
prepoznavanju izzivov, ki jih teren ponuja, jih pretvoriti v priložnosti, kar pa je mogoče 
le s povezovanjem, sodelovanjem prenosom znanja, tako sektorskim kot tudi 
medsektorskim, skrbjo za kvaliteto življenja na podeželju in hrane, ki jo slovensko 
kmetijstvo ponuja.  

- Udeležila na 5. Evropskega podeželskega parlamenta, kjer smo spoznavali dobre 
praske Španije in cele Evrope, kot primer o katerem bi bilo smotrno razmisliti o 
njegovem prenosu na naše ozemlje je tako imenovani Rural ticket, je sistem - program, 
ki ga izvajajo v Asturiji, za ustvarjanje novih delovnih mest ter posledično ohranjanje 
števila prebivalstva na območju. Tak sistem bi bil zelo primeren za naša demografsko 
ogrožena območja. V bistvu gre za sistem zaposlitvene sheme na podeželju, dejavnost 
ni pomembna. Sredstva ki jih v Asturiji delijo po sistemu 3 delov so namenjena podpori 
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pri zaposlitvi s.p. za prejem sredstev je potreben zelo realen in konkreten poslovni 
načrt in na podlagi tega poslovnega načrta prejemnik v prvem letu prejme 7.500 EUR 
podpore- nepovratnih sredstev, v drugem letu na podlagi pregleda poslovnega izida in 
bilance ter sovpadanja rezultata s poslovnim načrtom prejme še drugih 7.500 eurov in 
v tretjem letu na podlagi kontrole sovpadanja poslovnega izida z  poslovnim načrtom 
prejme še 10.000EUR. Po njihovih izkušnjah se zelo dobro obnese, ljudje z idejami se 
samozaposlujejo in tako skrbijo za razvoj območja in ohranitev poseljenosti, ter 
posledično tudi spremembo starostne strukture na podeželju. 

 
 
Ker smo na pragu novega obdobja, bo komisija v prihodnjem letu aktivno sodelovala pri 
pripravi podlag za novo obdobje, promovirala animacijo na širšem podeželju, bodisi preko 
lokalnih akterjev, članov komisije, LAS-ov, medijev… 
 

 

Ptuj, 06. 01. 2020 

                                                                                    Predsednica Komisije za podeželje, DRSP 
                                                                                                       

Mag. Mojca Metličar 


