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Prejeti predlogi za aktivnosti Mreže v letu 2013 

Mreţa za podeţelje obvešča bralce e-novic, da je do roka prejela s strani aktivnih članov Mreţe za podeţelje številne predloge za 
aktivnosti Mreţe v letu 2013, ki jih bo pregledala in smiselno umestila v program dela za leto 2013. Ko bo Usmerjevalna skupina mreţe 
predlog programa potrdila, boste o vsebini programa informirani preko e-novic PRePlet. 
 

Obvestilo v zvezi s prošnjami za spremembe investicij, sofinanciranih iz naslova PRP 2007-2013 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja poziva vse upravičence, da morebitne prošnje za spremembe investicij (vsebinske 
spremembe) in določil iz odločbe (dinamika, TRR ipd.), ki se nanašajo na odločbe za investicijske ukrepe PRP 2007-2013, na 
Agencijo posredujejo po elektronski pošti, in sicer na uradni elektronski naslov Agencije: aktrp@gov.si. Upravičenec lahko na Agencijo 
pošlje največ en utemeljen obrazloţen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za 
izplačilo sredstev. Več: http://skrci.me/GeVLK 
 

Svetovni dan mokrišč 

Svetovni dan mokrišč vsako leto obeleţujemo v spomin na 2. februar 1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar podpisana konvencija 
o mokriščih mednarodnega pomena. Ramsarska konvencija je začela veljati leta 1975, Slovenija pa je k njej pristopila leta 1992. 
Drţave pogodbenice se s podpisom konvencije obveţejo, da bodo izvajale politiko razvoja, ki ne bo ogroţala obstoja mokrišč, ampak 
zagotavljala smotrno rabo in varstvo ter trajno ohranila biotsko raznovrstnost vseh mokrišč. Letošnji slogan svetovnega dneva 
mokrišč je »Mokrišča ohranjajo vodne vire«. Ramsarska konvencija se s sloganom navezuje na pomembnost upravljanja z vodami. Na 
seznamu mokrišč mednarodnega pomena so vpisana tudi tri slovenska: Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero. Več: 
http://www.razglej.se/bliza-se-svetovni-dan-mokrisc/ 
 

Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov in najbolj prizadevnim delavcem ZGS 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je 25. 1. 2013, udeleţil podelitve priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov in 
najbolj prizadevnim delavcem Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za leto 2012. Priznanja je prejelo 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov 
iz vse Slovenije. Tradicionalna podelitev je ţe štirinajsta po vrsti. Prejemniki priznanj s svojim delom in odnosom do gozda izkazujejo 
vrednote dobrega gospodarjenja, tesno ţivljenjsko povezanost z gozdom, vsestransko skrb zanj, prizadevanje za varno in učinkovito 
delo. Minister Bogovič je v svojem nagovoru poudaril, da se bo v okviru ukrepov novega Programa razvoja podeželja poiskala 
učinkovita rešitev za spodbujanje poseka v zasebnih gozdovih, ki bo po uspešnih tujih vzorih spodbujala poslovno povezovanje 
lastnikov gozdov in večjo profesionalizacijo gozdnih del. Več: http://skrci.me/35IZj 
 

KGZS priporoča ureditev evidenc pred začetkom vnosa zbirnih vlog za ukrepe SKP 

Kmetijsko gozdarska zbornica priporoča vsem vlagateljem, da pred oddajo Zbirne vloge za leto 2013 preverijo pravilnost vrisa GERK-ov 
v registru kmetijskih gospodarstev (RKG). GERK-i morajo biti usklajeni z dejanskim stanjem v naravi. Izločiti je treba neupravičene 
površine in hkrati povečati obseg GERK-ov na mestih netočnega vrisa, oziroma na površinah, ki so na kakšen drugačen  način urejene za 
kmetijsko rabo. Pregled GERK-ov še posebej svetujejo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki imajo zemljišča v juţnem delu Slovenije. 
Na tem območju so v letu 2012 novi letalski posnetki nadomestili stare iz leta 2009, zato so tu še posebej razvidne spremembe stanja 
rabe zemljišč v zadnjih letih. Več: http://skrci.me/uNMQS 
 

Leto 2013 - Mednarodno leto sodelovanja na področju voda 

Generalna skupščina Zdruţenih narodov je na Plenarnem zasedanju decembra 2010 leto 2013 razglasila za Mednarodno leto 
sodelovanja na področju voda. S tem ţelijo ZN vzpodbuditi vse drţave članice in vse druge akterje, da leto 2013, tudi v okviru 
mednarodnega sodelovanja, izkoristijo za pospeševanje ukrepov na vseh ravneh, katerih namen je doseganje mednarodno 
dogovorjenih z vodo povezanih ciljev. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, pristojno za področje upravljanja voda, bo aktivnosti v 
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okviru Mednarodnega leta sodelovanja na področju voda obeleţevalo s sloganom "Vode povezujejo". Več: www.mko.gov.si/ 
 

Integrirana pridelava - kako naprej 

S ciljem povezati pridelovalce integrirane zelenjave, stroko in ministrstvo ter vzpostaviti medsebojni dialog, je 29. januarja 2013 na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekal strokovni posvet "Pridelovanje in kisanje zelja". Organiziralo ga je Slovensko zdruţenje za 
integrirano pridelavo zelenjave v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in ob strokovni pomoči Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 
Na posvetu se je govorilo tudi o prihodnosti integrirane pridelave zelenjave. Več: http://skrci.me/es5Ri 
  

 

:: Na začetek 

 

Sinteza vmesnih vrednotenj PRP 2007-2013 

Dne 10. 1. 2013 je Evropska komisija objavila Sintezno poročilo Vmesnih vrednotenj posameznih programov razvoja podeţelja 2007-
2013 drţav članic Evropske unije. Poročilo je izdelal konzorcij, ki ga je vodil Avstrijski Institut für Raumplanung. Mnenje, izraţeno v 
poročilu odraţa mnenja izvajalca vrednotenja in ne nujno tudi mnenja Evrospke komisije.  
Povezava na dokument: http://skrci.me/6socx 
 

Kmetijski ministri EU tudi o evropskem sistemu razdeljevanja sadja v šolah 

Na prvem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov EU pod irskim predsedstvom, ki se ga je s strani Slovenije udeleţil drţavni sekretar 
Branko Ravnik, so se ministri najprej seznanili s programom predsedovanja irskega predsedstva. V nadaljevanju so ministri večino časa 
namenili vsebinam s področja ribištva, sistemu razdeljevanja sadja v šolah ter problematiki vpliva neonikotinoidov na zdravje čebel. 
Drţavni sekretar Branko Ravnik je pozdravil program dela in prioritete irskega predsedstva ter povedal, da je za Slovenijo zlasti 
pomembno, da se doseţe napredek v pogajanjih o reformi SKP in SRP in se s tem zagotovi pravočasno izvajanje zakonodaje v novem 
finančnem obdobju 2014-2020. V okviru poročila Komisije o izvajanju evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah je drţavni 
sekretar Ravnik izpostavil uspešno izvajanje te sheme v Sloveniji, kjer je trenutno vključenih 80 % vseh osnovnošolskih otrok in za 
katero bo Slovenija v tem šolskem letu namenila dobrih 880 tisoč evrov. Namen programa je spodbuditi trajno povečanje deleţa sadja 
v prehrani otrok in s tem vplivati tudi na oblikovanje bolj zdravih prehranjevalnih navad. Več: http://skrci.me/wY8By  
  

 

:: Na začetek 

 

Sestanek interesne skupine za kmetijske pridelovalce sadja in zelenjave 

Razvojna agencija SORA in LAS Loškega pogorja vabita vse, ki bi ţeleli s svojimi pridelki oskrbovati zbirni center, na sestanek, na 
katerem vam bodo predstavili model oskrbovalne verige med kmetijskimi pri/predelovalci in gostinskimi ponudniki ter pogoje 
sodelovanja z zadrugo. Sestanek bo v petek, 1. 2. 2013 v Škofji Loki. Več: http://www.ra-sora.si/ 
 

Pridobivanje novih znanj v turizmu 

Center za razvoj Litija pripravlja izobraţevanja na temo: "Komuniciranje v turizmu in organizacija dogodkov", ki bo 4. februarja 2013 
v Temenici ter predavanje "Vključevanje lokalne kulinarike v turistično ponudbo", ki bo 11. februarja 2013 na Bledu.  
Več: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1515  
 

Pohod ob Muri 

V sklopu svetovnega dneva mokrišč društvo Tabrih ţe 14. leto organizira pohod ob Muri, ki bo v soboto, 2. februarja 2013. Ob Muri so 
poplavni gozdovi in mokrišča, ki jih še ni na zemljevidu mednarodno pomembnih mokrišč konvencije Ramsar. Uvrstitev mednje je cilj 
pohodov ob Muri. Letos bo pot pohodnike vodila mimo novo razširjene Mure v Ţetincih in sotočja s Kučnico ob evropski Zeleni vezi. 
Več: http://czr.si/files/wwd13vabilo-slo.pdf 
 

Vabilo na sestanek gostinskih ponudnikov 

Razvojna agencija SORA v okviru Leader projekta Okusi loškega podeželja vabi vse gostinske ponudnike na sestanek interesne skupine 
gostinskih ponudnikov, ki bo danes, 31.1. 2013 v Škofji Loki. Na sestanku bodo oblikovali skupino gostincev, ki bo aktivno sodelovala v 
drugi fazi projekta, v okviru katere bodo med drugim pripravili nabor lokalnih jedi, oblikovali sezonske jedilnike, poskrbeli za 
promocijo, izobraţevanje zaposlenih in podobno. Več: www.ra-sora.si/ 
 

Vabilo ponudnikom k sodelovanju na Pustni tržnici 2013 

Center za razvoj Litija in LAS Srce Slovenije vabita na pustno tržnico, ki bo v četrtek, 7. februarja 2013 v Litiji in bo potekala v sklopu 
prireditve Pustovanje v Litiji. K sodelovanju vabijo ponudnike domačih izdelkov in pridelkov. Rok za prijavo je do 31. januarja 2013. 
Več: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1513 
 

Posvet o reji drobnice 

Posvet o reji drobnice, ki ga organizirajo Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Biotehniška fakulteta in revija Drobnicabo, bo 14. in 
15. februarja 2013 v Termah Dobrna. Dogodek predstavlja lepo priloţnost za srečanje rejcev in strokovnjakov ter za izmenjavo mnenj 
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o sedanjem in prihodnjem stanju reje drobnice pri nas. Več: http://skrci.me/HUErE 
 

20. Fašenk Cirkulane 

Turistično društvo Cirkulane ţe 20 let organizira pustno povorko v Cirkulanah, ki jo imenujejo fašenk z namenom, da se ohrani ţiva 
dediščina in prenese znanje izdelovanja tradicionalnih pustnih mask iz roda v rod. V povorki se predstavijo številne značilne 
etnografske maske iz celotnih Haloz in okolice, ki so v večini organizirane v različna etnografska društva po Halozah. Fašenk bo ob 10. 
uri v soboto, 09. 02. 2013. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028676 
 

Pregled dogodkov 

31. januar - Predavanje "Zakaj in kako razvijati lokalno kulinariko. Tolmin. Več: http://www.icra.si/content/view/1592/154/ 
1. februar - Irska po 40 letih: pridobitve, priložnosti in izzivi članstva EU. Dublin. Več: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-ireland-40 
2. februaru - Pohod ob Muri. Več: http://czr.si/files/wwd13vabilo-slo.pdf 
4. februar - Komuniciranje v turizmu in organizacija dogodkov. Temenica. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1515  
4. in 6. februar - Predavanje "Pomen ohranjanja kakovosti pridelkov in izdelkov". Škofja Loka. Več: http://www.ra-sora.si/ 
7. februar - Pustna tržnica. Litija. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1513 
9. februar - Fašenk Cirkulane. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028676 
11. februar - Vključevanje lokalne kulinarike v turistično ponudbo. Bled. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1515  
januar - februar - Izobraževanja za turistične ponudnike. Dol pri Ljubljani. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1509 
januar - april - Ukrep 111 - brezplačna usposabljanja za delo v kmetijstvu in živilstvu. Naklo. Več: www.bc-
naklo.si/index.php?id=2079 
  

 

:: Na začetek 

 

Dokumenti v povezavi s programiranjem novega programa razvoja podeželja 2014-2020  

Na spletni strani Evropske mreţe za razvoj podeţelja so objavljeni številni dokumenti v povezavi s programiranjem novega programa 
razvoja podeţelja za obdobje 2014-2020, med drugim je na podlagi dosedanjih izkušenj predstavljeno, kako se lahko horizontalne 
teme, kot so inovativnost, okolje in podnebne spremembe, vključijo v nov program. Predstavljen je tudi novi LEADER oz. Razvoj, ki 
ga vodi skupnost (CLLD), upravljanje programa in tudi spremljanje ter vrednotenje. Več: http://skrci.me/Lm0Ev 
 

AGRI Committee Evropskega parlamenta potrdil SKP predloge uredb  

Komisija za kmetijstvo (AGRI Committee) Evropskega parlamenta je potrdila SKP predloge uredb, kar je podlaga za glasovanje v 
Evropskem parlamentu, ki bo predvidoma v marcu. Več: http://skrci.me/osOiO 
  

 

:: Na začetek 

 

Objava razpisa za tehnično pomoč za čebelarje 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 1. 3., objavljen javni razpis za 
oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 339.940 evrov. Več: 
http://skrci.me/DMijj 
  

 

:: Na začetek 

  
  

PRePlet so elektronske novice Mreţe za podeţelje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 
Program razvoja podeţelja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreţe za podeţelje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeţelja.  

Za izvajanje Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeţelja 2007-2013 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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