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Porońili sprotnega vrednotenja Programa razvoja podeĥelja 2007-2013 v letu 2012  

MKO je na spletni strani objavil porońili sprotnega vrednotenja Programa razvoja podeĥelja 2007-2013 v letu 2012 , in sicer Analiza 
inovativnosti ukrepov PRP 2007-2012 ter Metodologija in izrańun kazalnika vpliva Kakovost ĥivljenja. 
Izvajalec vrednotenja, Oikos d.o.o., je ugotovil, da je analiza inovativnosti mdr. pokazala, da imajo najbolj inovativni konńni 
prejemniki, vkljuńeni v PRP 2007ð2013, nekaj skupnih lastnosti: imajo primerno izobrazbo in/ali so zelo vedoĥeljni, so odlońni, zelo 
mobilni, imajo izkuģnje in/ali zasluĥek od drugod, imajo diverzificirano dejavnost ali so se usmerili v niģne produkte oziroma storitve 
in so zelo aktivni v lokalnih in stanovskih organizacijah.  
Glede na kljuńne ugotovitve izvajalca vrednotenja, ki je pripravil Metodologijo in izrańun kazalnika vpliva Kakovost ĥivljenja pa 
ocenjujemo, da ima izvajanje PRP 2007ð2013 bistven pozitiven vpliv na: uporabo revitaliziranih obmońij in objektov; nove storitve in 
prireditve, ki krepijo ńloveģki potencial na podeĥelju; poveńano vkljuńenost okoljskih interesnih skupin v procese odlońanja v okviru 
LAS-ov; uspeģne podprte podjetniģke zańetnike; ģtevilo zaposlitev, ki izhajajo iz izvedenih projektov; zadovoljstvo z dostopnostjo 
infrastrukture in storitev; sodelovanja,  v katera so se vkljuńili ali so jih razvili podprti projekti med razlińnimi ravnmi upravljanja; 
vkljuńenost javnega in zasebnega sektorja idr. skupin v lokalna partnerstva in na zadovoljstvo ńlanov s kakovostjo sodelovanja v 
lokalnih partnerstvih.  
Veń: www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/spremljanje_in_vrednotenje/  
 

Sklepi januarskega strokovnega posveta LAS  

Druģtvo za razvoj slovenskega podeĥelja obveģńa, da so sklepi in gradivo iz januarskega posveta LAS dostopni na spletni strani DRSP: 
www.drustvo -podezelje.si/sl/arhiv -novic/1281 -sklepi-posveta-las 
 

49. seja Vlade RS  

Vlada RS je na vńerajģnji seji sprejela Akcijski nańrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017 in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev . Do sprejetja Zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZDKG je namreń bilo onemogońeno izvajanje Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, ģt. 70/95 in 
54/99 ð odl. US), ker se podatki o vrstah rabe, katastrskih kulturah in katastrskih razredih od 30. junija 2012 ne vodijo veń v 
zemljiģkem katastru. S spremembo in dopolnitvijo zakona se uvaja nov kriterij za dolońitev obsega zaģńitene kmetije in s tem omogońa 
izvajanje Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev kot pomembnega instrumenta kmetijske politike. Veń: http://skrci.me/qCM5j  
 

Razvojne usmeritve za Srce Slovenije po letu 2013  

Center za razvoj Litija  bo v prvi polovici leta 2013 izvedel serijo sreńanj (delavnic), na katerih bodo v sodelovanju z lokalnimi 
razvojnimi akterji opredelili vizijo, razvojne prioritete in strateģke cilje ter kljuńne programe in projekte obmońja za naslednje 7-
letno obdobje. Le to 2013 je tako na nacionalnem kot tudi na regionalnem nivoju namenjeno pripravi novih strateģkih in programskih 
dokumentov za prihodnjo finanńno perspektivo 2014-2020,  ki bodo osnova za ńrpanje nacionalnih in evropskih razvojnih sredstev.  
Vse zainteresirane, posebej nosilce razvoja za posamezna podrońja vabijo, da se delavnic udeleĥijo in s svojimi idejami prispevajo k 
skupnemu nańrtovanju razvoja za to obmońje. Program delavnic na temo: "Okolje", 11. 2. v Dolskem; "Podjetniģtvo", 18. 2. v Ivanńni 
Gorici;  "Turizem", 5. 3. v Mengģu in "Okolje", 6. 3. 2013. Veń: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1510  
 

 

S pomońjo evropskih sredstev in vizionarske podpore Obńine Ivanńna Gorica do uspeģne 
nadgradnje trĥnice 

Nadgradnja lokalne trĥnice v Ivanńni Gorici ima velik pomen za razvoj tako urbanega kot tudi ruralnega dela obńine. Mońno se je 
poveńalo ģtevilo lokalnih ponudnikov kmetijskih pridelkov ter ģtevilo obiskovalcev trĥnice, ģe posebno ob vsakomeseńnih tematskih 
trĥnih dnevih, ki jih je bilo v lanskem letu kar deset.  Trĥnica v Ivanńni Gorici je prispevala tudi k prepoznavnosti lokalnih kmetov , ki 
si tako pridobivajo nove stranke. Nadgradnjo lokalne trĥnice v Ivanńni Gorici ocenjujejo kot uspeģno, zato ĥelijo, da se trĥni dnevi 
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