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Sprejeti Uredbi 

Vlada RS je na 37. redni seji vlade, 15. 11. 2012 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013. Uredba določa ukrepe, upravičene 
naložbe, aktivnosti, stroške, upravičence, pogoje za pridobitev sredstev, merila za izbor projektov, nadzor nad izvajanjem, višino 
razpoložljivih finančnih sredstev za posamezen ukrep ter finančna merila za izvajanje. S spremembami in dopolnitvami Uredbe PRP se 
izboljša vsebino predpisa in na ta način zagotovi še uspešnejše izvajanje ukrepov. 
Sprejeta je bila tudi Uredba o spremembi Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. Ta se sprejema zaradi uskladitve sistema kontrol in sankcij za kmetijsko okoljske podukrepe s 
sistemom kontrol in sankcij zahtev navzkrižne skladnosti, skladno z določbami Uredbe Komisije št. 65/2011/ES. Uredba določa, da se v 
Prilogi 4 - Katalog kršitev in sankcij v poglavju B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a, v četrtem odstavku v preglednici pri II. 
skupini kršitev črta naslednje besedilo: Register prašičev na gospodarstvu se ne vodi oziroma iz tega registra ni mogoče preveriti 
točnosti podatkov o turnusni reji prašičev iz obrazca staleža rejnih živali na KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 
politike za tekoče leto. Navedena zahteva se preverja že pri kontroli navzkrižne skladnosti.  
Povezava na objavo v Uradnem listu RS: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012087.pdf#!/u2012087-pdf 
 

Skupnostno oživljanje zapuščenih kmetij kot priložnost za ekološko kmetovanje in tudi zeleni 
turizem 

V Sloveniji je približno 50.000 opuščenih kmetij in kmetijskih zemljišč. Medgeneracijske zadruge so rešitev za oživitev gospodarskih 
poslopij, nova delovna mesta in samopreskrbo ter reševanje socialnih težav, kot so oskrba starejših, varstvo otrok in zaposlovanje. 
»Otroci danes zapuščajo kmetije, ker nočejo imeti tako težkega življenja kot njihovi starši. Delo na kmetiji bi se moralo spremeniti; 
uvesti bi bilo treba dvoizmensko delo in si ga razdeliti; vsak bi moral nekaj prispevati, da bi od tega tudi kaj imel. Ljudi je treba 
ozaveščati o potencialih neizkoriščene zemlje, mlade pa je treba privabiti nazaj – danes so prometne in elektronske povezave tako 
dobre, da si vedno povezan, ne glede na to, kje živiš,« pravi Majda Buda, ki v zapuščenih kmetijah vidi priložnost za mala podjetja, 
razvoj turizma in ekokmetovanje.  
Več: www.delo.si/gospodarstvo/okolje/opuscena-kmetija-bo-ozivela-s-sodelovanjem.html 
 

Uspešno izveden dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk 

Dan slovenske hrane, ki ga je Vlada Republike slovenije razglasila na vsak tretji petek v novembru, je letos, 16. novembra, lepo uspel. 
Sodelovali so javni zavodi, šole, vrtci, domovi upokojencev in drugi. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk so vsi sodelujoči vzeli kot 
svojega. Opravljenega je bilo veliko dela. Vsem sodelujočim se lepo zahvaljujemo.  
Več o projektu Tradicionalni slovenski zajtrk najdete na socialnem omrežju Facebook: http://www.facebook.com/zajtrk  
in spletni stani: http://tradicionalni-zajtrk.si/, kjer so posebej zanimive rubrike Novice in Mnenja. 
 

Izpolnite anketni vprašalnik o PRePletu in 2. Slovenskem podeželskem parlamentu 

Mreža za podeželje ponovno vabi k izpolnitvi anonimnega anketnega vprašalnika, katerega namen je pridobiti mnenja bralcev 
PRePleta glede njegovih vsebin ter mnenja udeležencev 2. Slovenskega podeželskega parlamenta. Za odgovore boste potrebovali manj 
kot 3 minute. Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje. Povezava na vprašalnik: www.1ka.si/a/20052 
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Pri LAS Haloze na obisku predstavnik LAS Moslavina 

V okviru programa PREPARE je bil v tednu od 12.11. do 16.11.2012 na obisku pri LAS Haloze predstavnik LAS Moslavina. Udeležil se je 
delavnice za nevladne organizacije, ki je bila v četrtek, 15.11.2012 na Vidmu. Veliko časa so preživeli tudi na terenu, da je podrobneje 
spoznal primere dobrih praks- izvedene projekte v okviru programa Leader, se srečal z izvajalci in z njimi izmenjal izkušnje s 
programom Leader.  
Več: www.haloze.org/index.php/2-novice/75-v-las-haloze-na-obisku 
 

Vabilo k partnerstvu pri pobudi vladi Za zeleni razvojni preboj!  

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je sredi oktobra povabila k sodelovanju pri pobudi vladi Za zeleni razvojni 
preboj. Vlada prav v teh tednih hiti s pripravo nove Strategije razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje 
2014-2020. Takšna priložnost pride na vsakih sedem let. Priložnost, da država strateško odgovori na temeljne izzive sedanjega časa in 
potrebe prihodnjih generacij. Obstaja pa resna nevarnost, da pri oblikovanju nove strategije razvoja moč argumentov in javni interes 
ne bosta zmagala. V Umanoteri vabijo, da se kampanji pridružite. Več na: www.tretjiclen.si/slo/zrp  
 

LAS Pri dobrih ljudeh obiskala LAS Spodnje Savinjske doline 

Dne 15.11. 2012 je 25 članov LAS Spodnje Savinjske doline obiskalo LAS Pri dobrih ljudeh. Ogledali so si Otok ljubezni v Ižakovcih, kjer 
jim je bil predstavljen projekt Zakladnica Beltinskega podeželja ter projekt Skrivnostni večeri pod Gumlo. Nato se je pot nadeljevala v 
Odrance, kjer so si ogledali Muzej kovaštva in žganjarne, ki sta bila zgrajena v okviru javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh, ter jim je 
bil predstavljen projekt Ajda - od njive do ust s strani Društva žena Odranci.  
Več: www.las-pridobrihljudeh.si/aktualno/ 
  

 

:: Na začetek 

 

Finančni inštrumenti za razvoj podeželja 

V najnovejši številki revije EU Rural Review Evropske mreže za razvoj podeželja si lahko preberete več o finančnih inštrumentih, ki 
ponujajo nove priložnosti za razvoj podeželja ter pomagajo pri premagovanju gospodarske krize.  
Več: http://skrci.me/XXvCN 
 

Konferenca EIP o trajnostnem razvoju kmetijstva 

Evropsko partnerstvo za inovacije (European Innovation Partnership - EIP) želi povezati inovativne kmete z raziskovalci z namenom 
izboljšanja kmetijske produktivnosti in trajnostnega razvoja kmetijstva. V ta namen so organizirali dogodek, ki je potekal 19. 11. 2012 
v Bruslju.  
Več: http://skrci.me/xuclW 
 

ENRD poziva k izpolnitvi aketnega vprašalnika 

Evropska mreža za razvoj podeželja - ENRD poziva k izpolnitvi anketnega vprašalnika o njihovi spletni strani. Pred kratkim je spletna 
stran ENRD doživela temeljito prenovo, dodane so bile nove tematske strani. Ker želijo, da bi bila spletna stran uporabniku prijazna, 
informativna in interaktivna, jih zanima mnenje svojih uporabnikov. Povezava na vprašalnik: www.enrd.ec.europa.eu/en/enrd-
website-users-feedback_en.cfm 
  

 

:: Na začetek 

 

Prodaja na tržnici – uvodno predavanje za nove ponudnike (Idrija) 

Uvodno predavanje za vse tiste, ki bi želeli svoje pridelke ali izdelke prodajati v pokriti tržnici v Idriji ali pa o tem šele razmišljate in 
iščete dodatne informacije bo v četrtek, 22. 11., ob 17. uri v Idriji. Na predavanju boste izvedeli: zakaj se splača kmetu neposredno 
prodajati, kakšni so pogoji, ki jih mora kmet zagotavljati in izpolnjevati pred, med in po prodaji, ter kakšen je način delovanja pokrite 
tržnice v Idriji. Izobraževanje bo izvedeno v okviru projekta KROG, ki je financiran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.  
Več: www.icra.si/content/view/1556/154/ 
 

3. slovenski sadjarski kongres (Krško) 

3. slovenski sadjarski kongres z mednarodno udeležbo bo potekal v Krškem od 21. do 23. novembra 2012. Želja organizatorjev in 
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udeležencev kongresa je pregledati rezultate zadnjih štirih let in začrtati kratkoročne in dolgoročne strateške cilje razvoja sadjarstva, 
ponuditi optimalne tehnologije pridelave ter organizacijske oblike, ki bodo omogočile normalen razvoj sadjarjem. Na kongresu se 
boste lahko seznanili z novostmi s področja pridelave sadja (domače in tuje izkušnje), pozornost bo namenjena različnim načinom 
pridelave (ekološka, integrirana…) ter o ukrepih s strani EU in države. Več: https://sites.google.com/site/sadjarskikongres2012/vabilo 
 

Posvet "Možnosti za razvoj zelenjadarstva v Sloveniji (Novo mesto) 

Z namenom povečati samooskrbo z zelenjavo, izboljšati povezanost pridelovalcev in najti različne poti pri prodaji zelenjave, Kmetijska 
zadruga Krka ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) v sodelovanju z Ambasado Kraljevine Nizozemske, organizirajo strokovni 
posvet z naslovom "Možnosti za razvoj zelenjadarstva v Sloveniji". Strokovni posvet bo v četrtek, 29. novembra 2012 na Zavodu GRM 
Novo mesto.  
Več: http://skrci.me/5R1Lf 
 

Tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja (Novo mesto) 

Posvet "Javna služba kmetijskega svetovanja in Skupna kmetijska politika v letih od 2014 do 2020" bo potekal  v ponedeljek, 26. 
november 2012 na Grmu Novo mesto - Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto. Več: http://skrci.me/MbBPS 
 

Strokovno predavanje "Prehranska varnost" (Prem) 

LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi na predavanje dr. Antona Komata na temo prehranske varnosti. Na 
strokovnem predavanju bodo predstavljeni pereči problemi na področju samooskrbe s prehrano v Sloveniji in varovanja našega okolja 
ter kratkoročni in dolgoročni prijemi za zadostno pridelavo lastne prehrane in hkrati ohranitev čistega okolja. Predavanje bo v petek, 
30. 11. 2012 ob 17.00 uri bo v prostorih eko kmetije TURN. 
Več: http://skrci.me/HBBeJ 
 

Pregled domačih dogodkov 

21-23. november - 3. slovenski sadjarski kongres. Krško. Več: https://sites.google.com/site/sadjarskikongres2012/vabilo 
22. november - 3. dogodek LEADER projekta LAS Zasavje. Podkum. Več: http://skrci.me/P5Emu 
22. november - Prodaja na tržnici – uvodno predavanje za nove ponudnike. Idrija. Več: www.icra.si/content/view/1556/154/ 
26. november - Tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja. Novo mesto. Več: http://skrci.me/MbBPS 
29. november - Posvet "Možnosti za razvoj zelenjadarstva v Sloveniji". Več: http://skrci.me/5R1Lf 
30. november - Strokovno predavanje "Prehranska varnost". Prem. Več: http://skrci.me/HBBeJ 
november, december - Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem 2012. Več: www.ra-rod.si/hrami12 
november - Brezplačna predavanja na temo pridelave sadja in zelenjave. Loško pogorje. Več: http://skrci.me/4BSJI 
5. - 7. december - Lombergarjevi dnevi. Hoče. http://skrci.me/xj6qN 
 

Pregled dogodkov v tujini 

16. november - Mednarodni seminar "Trajnostni razvoj partnerstva med urbanim in ruralnim okoljem". Metz, Francija. Več: 
http://skrci.me/gyTU7 
22. - 24. november - Mednarodna konferenca “The effect of rural development subsidies on rural areas”. Buč, Slovaška. Več: 
http://skrci.me/wY8oh 
29. november - Javni posvet "2014-2020: kakšna bo prihodnost otoških in gorskih regij?". Bruselj. Več: http://skrci.me/7zj8L  
7. december - Seminar o programu razvoja podeželja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Zasedanje Višegrajske skupine na Poljskem 

Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Branko Ravnik se je 15. 11. 2012 v Varšavi udeležil srečanja ministrov 
Višegrajske skupine. Na tokratnem drugem zasedanju skupine V4 ter Bolgarije, Romunije in Slovenije pod predsedstvom Poljske, je bila 
razprava osredotočena na ključna vprašanja reforme SKP, vključno z vprašanji vezanimi na pogajanja o naslednjem finančnem 
okviru.Vse države so se strinjale, da bo treba za doseganje ciljev SKP potrebno zagotoviti ustrezna sredstva v pogajanjih o novem 
večletnem finančnem okviru. Državni sekretar Ravnik je povedal, da je zadnji predlog predsedstva, ki zmanjšuje skupni obseg za 75 
milijard EUR od predloga Komisije zaskrbljujoč, zlasti zato, ker se znižujejo sredstva predvsem za razvojne politike, med njimi tudi 
politiko razvoja podeželja. Več: http://skrci.me/uu83A 
  

 

:: Na začetek 
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Objava razpisa za mlade prevzemnike kmetij za leto 2012 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 30. 11. 2012, objavilo nov javni 
razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10 
milijonov evrov. Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.  
Več: http://skrci.me/KEZQK 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
  

 

:: 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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