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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Kratek opomnik za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2013  

V kratkem opomniku za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike so zbrane informacije o rokih, pomembnih za uveljavljanje ukrepov, o 
postopku oddaje vlog in o novostih pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike. Rok za oddajo zbirnih vlog 2013:  
- redni rok: 26. 2. - 6. 5. 2013  
- zamudni rok: 7. 5. - 31. 5. 2013 
Več: http://skrci.me/HPFnM 
 

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2013 

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2013 najdete na naslednji povezavi: http://skrci.me/on2cV 
 

Uporabniška navodila za elektronsko izpolnjevanje zbirne vloge in zahtevkov za leto 2013  

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila priročnik namenjen uporabnikom na svetovalni službi kot tudi 
posameznikom pri vnosu vlog v računalniški sistem Zajem 2013. Povezava: http://skrci.me/PJdir 
 

Shema šolskega sadja in zelenjave ter shema šolskega mleka 

Prejšnji teden je potekal delovni sestanek pri Evropski komisiji v Bruslju, kjer sta najprej potekali dve delovni skupini glede 
distribucije pridelkov v shemi šolskega sadja in zelenjave ter mleka. V minulem letu je bilo vključenih v shemo šolskega sadja in 
zelenjave kar 80 odstotkov slovenskih osnovnih šol, v letu 2013 pa 90 odstotkov. Shema šolskega mleka pa ne deluje, saj je v ta 
projekt vključenih le nekaj posameznih šol.  
V zaključkih obeh delovnih skupin je bilo poudarjeno, da izkušnje Slovenije nakazujejo, da bi združevanje sheme šolskega mleka in 
sheme šolskega sadja in zelenjave lahko škodovale obema shemama, zato je nujno temeljito preučiti vse možnosti in dolgoročno 
vzpostaviti tudi v obdobju 2014 – 2020 učinkovite sheme, ki bodo omogočile učinkovitejše izvajanje sheme šolskega mleka, krepile 
kmetijstvo in promovirale večje uživanje sadja in zelenjave. Več: http://skrci.me/PupGg 
 

Osnutek uredbe o spremembah Nature 2000 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000). Največje spremembe so v Vzhodnem in Zahodnem Kozjaku, Osrednjih Slovenskih goricah, dolini Vipave, 
Polhograjskem hribovju, Vitanju – Oplotnici ter na Krasu. MKO vabi vse zainteresirane k oddaji pripomb in predlogov do 29. marca 
2013. Osnutek je pripravil Zavod RS za varstvo narave in je rezultat usklajevanj z občinami in drugimi deležniki, ki so tekla od oktobra 
2012 dalje. Več: http://skrci.me/5LOxD 
 

Delovno srečanje v sklopu programa LEADER za leto 2013 v Halozah 

Poslovni center Halo vabi na delovni srečanji, na katerih bodo predstavili predvidene aktivnosti in možnosti sodelovanja pri izvajanju 
projekta v sklopu Leader programa v letu 2013 v Halozah. Na delovnem srečanju bo tekla tudi razprava o Programu razvoja 
podeželja za obdobje 2014-2020 in evidentiranje projektnih predlogov za vključitev v Lokalno razvojno strategijo Haloze za obdobje 
2014-2020.  
Delovni srečanji bosta potekali 27. 3. v Goričaku in 28. 3. v  Vidmu. Več: /www.halo.si/aktualno?id=000028720 
 

Mednarodni dan gozdov, 21. marec 

Mednarodna skupnost gozdovom posveča vedno več pozornosti in se s številnimi aktivnostmi pridružuje prizadevanjem za krepitev 
zavesti o potrebnosti trajnostnega razvoja območij, ki jih prekrivajo gozdovi. Gozdovi bistveno prispevajo k ohranjanju okolja in 
narave ter so za številne ljudi glavni vir dohodka pa tudi hrane. Slovenija sodi med najbolj gozdnate države, slovenski način 
gospodarjenja z gozdovi temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Več: http://skrci.me/LvJ5X 
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Svetovni dan voda, 22. marec 

Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila leto 2013 za Mednarodno leto sodelovanja za vodo. Vodenje in koordiniranje 
vseh aktivnosti na mednarodni ravni so zaupali organizaciji UNESCO, zaradi multidisciplinarnega značaja te organizacije. Svetovni dan 
voda, 22. marec bo posvečen predstavitvam različnih oblik mednarodnega sodelovanja za vodo.  
Agencija RS za okolje ob mednarodnem dnevu voda bo danes, 21. marca organizirala dogodek za zainteresirano javnost in medije, na 
katerem bodo predstavljene aktivnosti mednarodnega sodelovanja za vode. Več: 
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N10277  
 

Nov turistični portal www.izvirna-vipavska.si 

LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa obvešča, da bo v kratkem zaživel novi turistični portal www.izvirna-vipavska.si, 
kjer bo predstavljena turistična ponudba Vipavske doline ter objavljeni aktualni dogodki in novice. Portal je nastal v okviru projekta 
Na kolesu po Vipavskem, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Več: www.izvirna-
vipavska.si/sl/newsletter 
 

LAS Obsotelje in Kozjansko: potrjen tudi drugi NIP za leto 2012 

Iz LAS Obsotelje in Kozjansko sporočajo, da so s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli odločbo s katero so potrjeni trije 
projekti iz drugega Načrta izvedbenih projektov za leto 2012. Tako so s projektnimi nosilci NIP 2012 podpisali pogodbe o sofinanciranju 
projektov zajetih v NIP LAS Obsotelje in Kozjansko za leto 2012. Več: http://skrci.me/jxoDo 
  

 

:: Na začetek 

 

Tretji ELARD-ov program izmenjave med predstavniki LAS 

Po dveh uspešnih izvedbah se je Evropsko Leader združenje za razvoj podeželja - ELARD odločilo še tretjič organizirati mednarodno 
izmenjavo predstavnikov LAS. Program omogoča priložnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter promocijo mednarodnih sodelovanj 
med lokalnimi akcijskimi skupinami v Evropi. Prijave zbirajo do 31. maja 2013. Več: http://skrci.me/RP131 
 

Priložnosti za sodelovanje pri mednarodnih projektih 

Lokalna akcijska skupina Silale iz Litve išče partnerja za prijavo na razpis za ukrep 421 Litovskega Program razvoja podeželja 2007-
2013. Namen projekta je spodbuditi rokodelsko podjetništvo in promocija tradicionalnega rokodelstva. Več: http://skrci.me/SHdt1 
Nemška LAS pa išče partnerja z izušnjami organske pridelave naravnih barvil ter eko-tekstila. Več: http://skrci.me/kMvMd 
 

Mnenje Evropskega gibanja za podeželje o strategiji EU 2020  

Evropsko gibanje za podeželje, v katero je vključenih dvanajst mednarodnih organizacij, je predstavilo svoje mnenje glede strategije 
EU 2020, v katerem izpostavljajo pomembno vlogo podeželja. Več: http://skrci.me/Faa1K 
 

Mednarodni sejem AGROTRAVEL na Poljskem 

Poljska mreža za razvoj podeželja vabi na peti mednarodni sejem podeželskega turizma - AGROTRAVEL 2013, ki bo potekal med 5. in 
7. aprilom v Kielcu. Gre za najpomembnejši, specializirani dogodek na Poljskem, ki združuje sektor turizma s evropskimi podeželskimi 
regijami. Več: http://skrci.me/tUm6F 
  

 

:: Na začetek 

 

Posvet: Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje Slovenije 

Ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije  organizirata 
razpravo z naslovom "Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje Slovenije". Posvet bo 25. marca 2013 ob 
10.00 uri v prostorih GZS. V razpravi bosta sodelovala tudi predsednik države Borut Pahor in evropski komisar za okolje dr. Janez 
Potočnik. Več: http://skrci.me/cN8rk 
 

Prvo Podeželje v mestu letos 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) vabi na letošnjo prvo (od šestih) prireditev Podeželju v mestu – Velika noč na 
podeželju, ki bo v soboto, 23. marca 2013 na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. S prireditvami Podeželje v mestu KGZS predstavlja 
ponudbo in promocijo kakovostnih proizvodov slovenskega podeželja ter  pomen uživanja in ohranjanja tradicije lokalne hrane. Več: 
http://skrci.me/9L344 
 

Spomladanski kmetijsko - obrtni sejem v Komendi 

Letošnji 18. spomladanski kmetijsko - obrtni sejem v Komendi bo potekal od 22. - 24. marca 2013. Tudi letos bodo na ogled vsi 
najnovejši kmetijski stroji, hlevska oprema, gradbena mehanizacija, poudarek bo na ogrevalni tehniki na biomaso. Predstavile se bodo 
tudi turistične kmetije in obrtniki različnih dejavnosti. Več: www.kk-komenda.si/ 
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LAS DBK: Seminar "Tematske poti - Od dobre ideje do kakovostnega vodenja"  

LAS Dolenjska in Bela krajina v okviru projekta "Tematski naravoslovni dan - obora Ruperč vrh" organizira seminar  "Tematske poti - 
Od dobre ideje do kakovostnega vodenja". Seminar bo izveden v dveh delih: teoretični bo 22. marca 2013 v Novem mestu in Metliki; 
praktični del pa v mesecu aprilu 2013. Namen seminarja je zagotoviti uspešno delo na zasnovi, opremljanju, vodenju in promociji 
temastkih poti. Več: http://skrci.me/lJnNq 
 

LAS Zasavje: aktivnosti v projektu "Etno Medved" 

Društvo za razvoj podeželja Zasavje prireja v okviru LEADER projekta "Etno Medved" delavnico izdelave velikonočnih butaric, ki bo na 
domačiji Medved v Podkumu, 23. marca 2013. Namen delavnice je predvsem v ohranjanju in prenašanju prazničnih običajev in izročil 
prednikov na mlade. Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/Izdelava%20butaric%202013.pdf  
 

LAS DRPSN sklicuje redni zbor članstva 2013 

LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom sklicuje 6. redni zbor članstva, ki bo potekal v torek, 26. marca 2013 
na Razdrtem. Na zboru članstva bo pregledano delo za preteklo leto in predlog Programa za leto 2013, predstavili bodo tudi Obiske 
dobrih praks v Evropi. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Niz strokovnih konferenc o potencialih lesne biomase na območju Prlekije 

Projekt MOBILES, ki se izvaja v okviru programa LEADER za območje LAS Prlekija, se posveča mobilizaciji potencialov lesne biomase za 
povečanje energetske samooskrbe na območju Prlekije. V tem mesecu se v okviru projekta pripravlja niz treh strokovnih konferenc na 
temo možnosti samooskrbe z lesno biomaso v Apačah, Križevcih pri Ljutomeru in v Ormožu. Več: http://skrci.me/SMrYe 
 

Pregled dogodkov 

21. marec - LAS Zasavje:  "Perspektiva zasavskega podeželja". Več: http://www.las-zasavje.si 
21. marec - Pogovorni večer na temo ekološke pridelave hrane. Škofja Loka. Več: http://skrci.me/hLcdv 
21. marec - Konferenca o inovativnih lokalnih skupnostih. Krka. Več: www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/inlocom-konferenca  
21. marec - »Spletno komuniciranje v turizmu«. Vipava. Več: http://skrci.me/RcL04 
22. marec- -LAS DBK: Seminar "Tematske poti". Novo mesto, Metlika. Več: skrci.me/lJnNq 
22. - 23. marec - 10. festival potic. Prebold. Več: www.obcinaprebold.si/aktualne-novice/9-novice/300-10-festival-potic 
22. - 24. marec - Spomladanski kmetijsko - obrtni sejem v Komendi. Več: www.kk-komenda.si/ 
23. marec - Podeželje v mestu. Ljubljana. Več: http://skrci.me/spVF1 
23. marec - LAS Zasavje: aktivnosti v projektu "Etno Medved". Podkum. Več: www.las-
zasavje.si/dokumenti/Izdelava%20butaric%202013.pdf  
do 25. marca - Mladi in kmetijstvo. Regijsko tekmovanje. Več: http://skrci.me/nCgHh 
26. marec - Posvet: Voda kot priložnost za trajnostni razvoj. Več: skrci.me/cN8rk 
26. marec - Premiera dokumentarnega filma "Drevesa pripovedujejo - kostanj". Več: http://skrci.me/t0mWD 
26. marec - LAS DRPSN: zbor članov 2013. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
13. april - Mladi in kmetijstvo. Državno tekmovanje. Več: http://skrci.me/nCgH 
22. april - Projekt »Jem lokalno«. Gornja Radgona. Več: www.pora-gr.si/projekti_det.asp?id=1585 
  

 

:: Na začetek 

 

Ministri EU dosegli splošen dogovor glede reforme SKP do 2020 

Na zasedanju Sveta kmetijskih ministrov je bil ta teden dosežen splošni dogovor Sveta glede reforme Skupne kmetijske politike do 
leta 2020. Zaradi podaljšanja kvot za sladkor do leta 2017, ne da bi države, ki so opustile pridelavo sladkorne pese prejele kvot za 
ponovno proizvodnjo, je bila Slovenija primorana glasovati proti pogajalskem mandatu Sveta za nadaljevanje pogajanj z Evropskim 
parlamentom. Slednji je sicer v drugih točkah ugoden za Slovenijo, zlasti glede večje prožnosti pri izbiri novega modela neposrednih 
plačil, ozelenitve ter predlaganih rešitvah na področju razvoja podeželja. Na slednjem je Slovenija v zaključku pogajanj za zahodno 
regijo uspela zagotoviti enako stopnjo intenzivnosti pomoči za naložbe, kot za manj razvito vzhodno regijo. Tudi sicer je Slovenija 
zadovoljna z doseženim na tem delu, saj bo predvideni nabor ukrepov omogočil pripravo programa razvoja podeželja, s katerim bo 
mogoče nasloviti specifične razvojne in strukturne probleme slovenskega kmetijskega sektorja. Več: http://skrci.me/QGGKM 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem. Traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. Več: 
http://skrci.me/zjbWX 

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja. Rok za oddajo: 29. 3. 2013. Več: http://skrci.me/JLyZQ 
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Javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter 
agrarne in pašne skupnosti za leto 2013. Rok za oddajo: 3. 4. 2013. Več: http://skrci.me/MAA9M 

V. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet 
podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. Rok za prejem ponudb: 
30.04.2013. Več: http://skrci.me/un7up 
  

 

:: Na začetek 

  
  

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

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  

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

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 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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