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Opomnik in opozorilo ARSKTRP: Obrazci PRP za leto 2013 - poročanje 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-
2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so, skladno s 123. členom uredbe PRP za 1., 3. in 4. os (Uradni list RS, št. 
87/2012), dolžni Agenciji poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2012, da je z letošnjim letom oddaja 
letnega poročila mogoča samo preko spletne aplikacije Program razvoja podeželja - Izplačila / Poročila.  
Rok za oddajo poročila za leto 2012 je 31. 3. 2013. Več: http://skrci.me/31omS 
 
ARSKTRP opozarja, da so po pregledu že vnesenih poročil ugotovili, da od 1.500 vlagateljev, ki so v aplikaciji označili indikator FADN, 
430 vlagateljev ni oddalo poročila. Ti vlagatelji so sicer elektronsko izpolnili poročilo, vendar so ga samo shranili, niso pa ustrezno 
kliknili na gumb "Oddaj poročilo". Zato taka poročila niso zaklenjena in jih je možno še spreminjati. 
Vse, ki so poročilo že izpolnili in označili indikator FADN, prosijo, da poročilo še enkrat pregledajo. V primeru, da v polju "Datum 
oddaje" ni vpisanega datuma za leto 2012, morajo oddati poročilo s klikom na gumb "Oddaj poročilo". Več:http://skrci.me/QlUV4 

Navodilo o posredovanju podatkov na MKO za prejemnike sredstev po ukrepih PRP 2007-2013, ki vodijo FADN knjigovodstvo: 
http://skrci.me/bpLWf 
 

Nagrajeni najbolj inovativni projekti v lokalnih skupnostih 

Na Krki pri Ivančni Gorici so bila prejšnji teden v okviru Konference o inovativnih lokalnih skupnostih podeljena priznanja za najbolj 
inovativne projekte v lokalnih skupnostih. Konferenco so organizirali Razvojni center Srca Slovenije, Občina Ivančna Gorica in 
Vibacom. Nagrajenih je bilo šest projektov; pri štirih izmed njih so pomembno vlogo oddigrala tudi sredstva Leader. Nad 
predstavljenimi slovenskimi praksami so bili med številnimi obiskovalci navdušeni tudi strokovnjaki s področja inovativnosti iz Nemčije, 
Francije, Italije, Litve, Irske, Romunije in Malte. Konferenca je organizirana v okviru projekta IN-EUR, ki je podprt v okviru programa 
INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1564 
Kriteriji za ocenjevanje inovativnih projektov na nivoju lokalnih skupnosti so predstavljeni na naslednji povezavi: 
http://skrci.me/OKdMs. 
Povezava na članek "Ustvarjalna moč lokalnih skupnostih" (povzetki vsebine in utrip vzdušja)i: www.aktualno.biz/ 
 

Vprašalnik o porabi lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah  

Razvojna agencija Sora in LAS Loškega pogorja v okviru transnacionalnega projekta EURUFU, Razvoj podeželja v Evropi, izvaja 
pilotne aktivnosti za zaposlitvene možnosti. Vabijo vas k izpolnitvi vprašalnika o porabi lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah 
(šolah, vrtcih). Vprašalnik bo v pomoč pri iskanju možnosti za učinkovitejšo uporabo lokalnih virov (prehrambnih pridelkov in izdelkov) 
na območju Gorenjske. Več: http://www.ra-sora.si/ 
 

Vseslovenski nagradni natečaj “Hrana za zdravje in delovna mesta” 

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič/nbsp;in ekipa Požen’ Evropo, v sodelovanju z Inštitutom za ekološke raziskave ERICO in Visoko 
šolo za varstvo okolja, razpisujeta vseslovenski nagradni natečaj za spodbujanje lokalne pridelave hrane “Hrana za zdravje in delovna 
mesta”, s katerim želijo povečati ozaveščenost o zdravi prehrani, promovirati dobre prakse podjetništva na področju hrane ter 
spodbujati ljubezen do zemlje in lokalne pridelave hrane. Prijavite se lahko posamezniki, ki se ljubiteljsko ukvarjate s pridelavo hrane 
na vrtovih in balkonih, kmetje, ki pridelujete hrano za lastno uporabo ali prodajo, ter šole in vrtci, ki se zavedate pomena privzgoje 
zdravega odnosa do hrane že pri otrocih. 
Prijave zbirajo do 31. marca 2013 na e-naslov: natecaj@pozenevropo.net ali po pošti: Vila Bianca, Pisarna evropske poslanke Zofije 
Mazej Kukovič, Stari Trg 3, 3320 Velenje. 
Več: http://skrci.me/l6vgg 
 

Anketa "Šolske sheme" 

Na spletišču Evropske komisije poteka javna razprava o shemah šolskega mleka ter sadja in zelenjave za obdobje 2014 - 2020. 
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pripravila povzetek gradiva Evropske komisije in anketo v slovenskem jeziku, ki je na 
voljo na naslednji povezavi: http://skrci.me/kj76N. V KGZS vabijo, da preberete gradivo in izpolnite anketo. Tako boste prispevali 
stališča in predloge, s katerimi se bodo oblikovale sheme v prid slovenskim kmetijam, da bodo lažje črpale sredstva iz tega ukrepa. 
Dolgoročno to pomeni zagotavljanje naročene in plačane pridelave kmetijam in osveščanje otrok, potrošnikov za lokalno pridelano 
hrano. Več: http://skrci.me/medp4 
  

 

:: Na začetek 

 

LEADER dogodek Evropske mreže za razvoj podeželja 

V Bruslju bo 17. in 18. aprila 2013 potekal 3. dogodek LEADER v organizaciji Evropske mreže za razvoj podeželja - ENRD. Cilj dogodka, 
ki so ga podnaslovili "Grajenje mostov za prihodnost", je podpora procesu uspešnega programinga CLLD (t.i. lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost) na nacionalni in lokalni ravni. Več: http://skrci.me/b7kWo 
 

Poziv za sodelovanje pri projektu programa Alpine Space 

Italijanski LAS “Due Laghi” (Barzio) išče partnerja za sodelovanje pri projektu programa Alpine Space. Osrednja tema projekta je 
konkurenčnost in privlačnost teritorija. Več: http://skrci.me/jgJ2J in http://skrci.me/r141y 
Kontakt: direzione@mt-consulting.it 
  

 

:: Na začetek 

 

Konferenca o uveljavljanju načela kratkih verig pri dobavi lokalne hrane in živil 

Danes, 28. marca 2013 od 10. ure dalje v Postojni poteka 3. regijska konferenca »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega 
naročanja hrane in živil v javnih zavodih«, ki jo organizirajo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje skupaj z RRA Notranjsko-kraške 
regije, Občino Postojna in LAS Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Na konferenci se predstavljajo smernice za 
naročanje hrane v javnih zavodih (v teh se uporablja le manjši del lokalno pridelane in proizvedene hrane), možnosti dobave hrane in 
živil ter primeri dobrih praks z območij, kjer se že izvaja lokalna samooskrba. Več: http://www.rra-nkr.si/o-
rra/aktualno/novice&idn=463 
 

6. Konferenca DAES 

Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije - DAES organizira 18. in 19. 4. 2013 v Krškem konferenco z naslovom "Orodja za podporo 
odločanju v kmetijstvu in razvoju podeželja". Osrednji cilj konference je spodbuditi razvoj novih in tudi slovenskim razmeram 
prilagojenih orodij za podporo odločanju v kmetijstvu in razvoju podeželja. Poleg osrednje teme želijo osvetliti tudi druga vprašanja, 
ki zadevajo širša vprašanja kmetijske politike, organizacije in trženja pridelave in predelave hrane ter razvoja podeželja ter preostalih 
aktualnih problematik. Več: www.daes.si/KONF2013_info.html#bookmark2 
 

Predavanje "Kako naravno pridelana hrana podpira zdrav način življenja" 

Vabljeni na predavanje »Kako naravno pridelana hrana podpira zdrav način življenja«, ki bo 3. aprila 2013 na Biotehniškem centru 
Naklo. Predstavljen bo primer dobre prakse ekološke kmetije iz Avstralije. Predaval bo dr. John Fielder, ki z družino že od leta 1967 
na posestvu Clohesy River na severu Avstralije goji ekološke pridelke ter izvaja prakso naravne higiene. Delavnica se izvaja v okviru 
programa Podeželsko razvojno jedro – Podjetništvo na podeželju. Več: http://skrci.me/rgRe8 
 

Pregled dogodkov 

28. 3. Konferenca »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih. Postojna. Več: 
http://www.rra-nkr.si/o-rra/aktualno/novice&idn=463 
3. april - Predavanje "Kako naravno pridelana hrana podpira zdrav način življenja". Naklo. Več: http://skrci.me/rgRe8 
13. april - Mladi in kmetijstvo - državno tekmovanje. Sv. Juriju ob Ščavnici.Več: http://skrci.me/nCgH 
18. in 10. april - 6. Konferenca DAES. Krško. Več: www.daes.si/KONF2013_info.html#bookmark2 
22. april - Projekt »Jem lokalno«. Gornja Radgona. Več: www.pora-gr.si/projekti_det.asp?id=1585 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktivnosti ARC2020 

Mednarodna nevladna organizacija Agrucultural and Rural Convention - ARC2020 je v sklopu svoje mednarodne kampanje Go M.A.D. 
(Go Meet A Deputy) ob zasedanju Evropskih poslancev v Strasbourgu, na katerem je potekala zaključna razprava in glasovanje o 
reformi SKP, javno izrazila svoja stališča za pravičnejšo in bolj zeleno kmetijsko politiko. Čeprav so bili nad izidom glasovanja 
razočarani, pa so prepričani, da bi brez prisotnosti civilne družbe v Strasbourgu ter skozi celotno kampanjo, lahko bilo še slabše. 
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V mesecu aprilu ARC2020 načrtuje izvedbo 10-dnevnega potujočega predavanja po evropskih prestolnicah z naslovom "Tour on Land-
grabbing", s katerim želiijo opozoriti javnost na socialne, okoljske in ekonomske vplive lakomnega kupovanja zemljišč s strani tujih in 
nacionalnih podjetij. 
Več: www.arc2020.eu/front/march-2013/ 
  

 

:: Na začetek 

 

Objava razpisa PRP za prilagoditve na nove izzive v kmetijstvu v vrednosti 8 mio evrov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek v Uradnem listu RS objavilo javni razpis iz 
naslova ukrepa - 121 v okviru PRP 2007–2013 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«. Predmet javnega razpisa so naložbe, 
namenjene prilagoditvam kmetijskih gospodarstev na nove izzive v kmetijstvu. Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na 
Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. 4. do vključno 15. 5. do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 8 mio 
evrov od tega 5 mio za naložbe povezane z mlečno proizvodnjo in 3 mio za ostale vrste novih izzivov. Več: http://skrci.me/GYJZQ 
 

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 

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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