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Obdavčitev kmetijske dejavnosti z dohodnino 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H, Ur. l. RS, št. 106/2010), je s 1. januarjem 2013 predvidel obvezen 
prehod na ugotavljanje davčne osnove na podlagi računovodskih podatkov oziroma evidenc za davčne namene (v nadaljevanju vodenje 
računovodstva), če skupni obdavčljivi dohodki članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v 
predhodnem koledarskem (ki je enako davčnem) letu presežejo 7.500 evrov. Obdavčljivi dohodki so katastrski dohodek in obdavčljiva 
plačila za ukrepe kmetijske politike (v letih 2010 do 2013 še v 50% deležu). Računovodstvo morajo voditi vsaj pet let.  
Več: http://skrci.me/OWyz8 
 

Projekt "KROG"- 6 navodil za opravljanje dejavnosti  

LAS za razvoj obvešča, da je v okviru projekta Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni 
poti - »KROG«, nastalo informativno gradivo, ki nudi osnovne informacije o neposredni prodaji, o registraciji dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah ter o registraciji domače in umetnostne obrti. Projekt KROG se izvaja v okviru programa LEADER, LAS za razvoj, NIP 2011 
in je sofinanciran je s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
Več: www.icra.si/content/view/1577/208/ 
 

Krajinske značilnosti v sistemu navzkrižne skladnosti v letu 2013 

Z letom 2010 so krajinske posebnosti postale obvezen element navzkrižne skladnosti v okviru preverjanja standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje. S spremembami Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev pri 
kmetovanju za leto 2013, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) krajinske posebnosti preimenovali v krajinske značilnosti in 
v skladu s predpisi ter dobro kmetijsko prakso, dopolnili Standard za ohranjanje krajinskih značilnosti. Nacionalne smernice za 
krajinske značilnosti so postale del te uredbe in bodo objavljene na spletni strani MKO hkrati z objavo uredbe. Krajinske značilnosti, ki 
se bodo v okviru navzkrižne skladnosti preverjale v letu 2013 so med ostalim posamezna drevesa, drevesa v liniji, skupine dreves, 
balvani in skalni osamelci kot naravne vrednote. Bistvena novost dopolnitve Standarda za ohranjanje krajinskih značilnosti so (zgoraj 
navedene) definirane krajinske značilnosti, povzete iz Registra naravnih vrednot. Več: http://skrci.me/gSNq 
 

Bogastvo podeželja ob smaragdni poti 

Uresničene zamisli in želje iz vseh kotičkov območja LAS za razvoj so strnili v knjižici. V njej so zapisani pomembnejši mejniki v 
delovanju LAS za razvoj in je predstavljenih vseh 54 projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER. LAS za razvoj čestita vsem nosilcem in 
projektnim partnerjem za uspešno delo in se zahvaljuje za podporo tudi strokovnim inštitucijam in občinam. Na teh izkušnjah bodo 
skupaj gradili Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti tudi v prihodnjem sedemletnem obdobju.  
Več: www.prc.si/dodatno/promocija-las 
 

Minister Bogovič na obisku na Avstrijskem Koroškem 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je bil na povabilo Skupnosti južnokoroških kmetov dne 18. 12. na obisku na 
Avstrijskem Koroškem (Celovec, Podklošter, Tinj, Pliberk, Podjuna). V okviru obiska se je seznanil s položajem slovenskih kmetov na 
Koroškem, izvajanjem letnih programov sodelovanja med MKO in Skupnostjo južnokoroških kmetov ter Kmečko izobraževalno 
skupnostjo (KIS), srečal pa se je tudi z deželnim svetnikom za kmetijstvo Wolfgangom Waldnerjem in deželno svetnico za okolje dr. 
Beato Prettner ter si ogledal sežigalnico odpadkov v Podkloštru. S predstavniki južnokoroškega kmetijstva se je pogovarjal tudi o 
reformi SKP, dopolnilnih dejavnostih, nastopih na sejmih in aktivnostih na področju gozdarstva. Več: http://skrci.me/Bc8dv 
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ENRD vzpostavil nov portal namenjen raziskavam in inovacijam 

Raziskave in inovacije so pomembna vodila razvoja podeželja; njihov pomen bo postal še večji, saj predstavljajo osrčje strategije 
Evropa 2020, ki cilja na pameten in trajnostni razvoj. Evropska mreža za razvoj podeželja želi z novim portalom vzpostaviti bolj 
aktivno povezovanje med predstavniki skupnosti za razvoj podeželja, ki so vključeni v raziskave in razvoj. Portal zagotavlja 
informacije iz različnih evropskih organizacij, ki se osredotočajo na raziskovalne in inovacijske projekte, študijske primere, publikacije 
ter avdio-vizualno gradivo. 
Več: http://skrci.me/lNyxq 
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Festival penin (Portorož) 

V Portorožu med 8. in 30. decembrom ob sobotah in nedeljah poteka 1. Festival penin pred hotelom Kempinski Palace Portorož. K 
prazničnemu vzdušju prispeva božično-novoletna tržnica s kulinarično ponudbo, za katero je poskrbela Gostilna Slovenije in drugi 
ponudniki. Obiskovalci tako lahko poleg različnih penin okušajo tudi dobrote Slovenske Istre, domače vino in oljčno olje, kupijo pa 
lahko tudi različna ročno izdelana in unikatna darila. Več: www.portoroz.si/4266 
 

Pregled dogodkov 

29. in 30. december - Festival penin. Portorož. Več: www.portoroz.si/4266 
1. februar 2013 - Irska po 40 letih: pridobitve, priložnosti in izzivi članstva EU. Dublin. Več: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-ireland-40 
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Zgodba o SKP dosegla 500.000 ljudi 

Evropski projekt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Direktorata za kmetijstvo Evropske komisije Skupna kmetijska 
politika – kakovost, varnost, blaginja, razvoj se zaključuje. Nastala je očarljiva slovensko evropska zgodba, ki prikazuje dosežke, ki 
so plod dela in usmeritev skupne kmetijske politike. Cilj projekta je bil, da zgodba o dinamičnem partnerstvu med kmeti in Evropo, ki 
jo usmerja skupna kmetijska politika, doseže vsaj 500.000 oseb oziroma 25 % prebivalcev Slovenije. Naloge so se lotili s pripravo 
logotipa projekta, promocijskih materialov, propagandnega gradiva, razstave, izvedbo prireditev in medmrežnih aktivnosti.Več: 
http://skrci.me/t6Ugx 
 

Ministri zaključili krog razprav o reformi Skupne kmetijske politike pod ciprskim predsedstvom 

Na petem in tudi zadnjem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov pod ciprskim predsedstvom, ki je potekala 20. 12. v Bruslju, so se 
ministri seznanili s poročilom predsedstva o napredku pri obravnavi zakonodajnih predlogov reforme SKP do leta 2020. Slovenija je na 
zasedanju ocenila, da je v poročilu o napredku ustrezno zajeta dosedanja razprava v Svetu in da so vključene tudi ključne zahteve, ki 
jih je v razpravi izpostavila Slovenija. Izrazila je posebno zaskrbljenost glede predlaganega znižanja sredstev za razvoj podeželja, ki bi 
pod vprašaj lahko postavilo tudi doseganje ciljev SKP. Poleg navedenega ostaja ključno vprašanje za Slovenijo še vedno predvideno 
notranje poenotenje neposrednih plačil. Ministri so se tudi seznanili s poročilom Komisije o razmerah na trgu in pogojev za postopno 
odpravljanje sistema mlečnih kvot. Komisija je poročala tudi o zaključkih Skupine na visoki ravni glede sadilnih pravic za vinsko trto. 
Več: http://skrci.me/p9t9r 
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Objava štirih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti skoraj 23 milijonov 
evrov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes, 28. 12. 2012 v Uradnem listu RS objavilo 
štiri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, in sicer iz ukrepov - 125 »Izboljšanje infrastrukture, 
povezane z razvojem kmetijstva - namakanje«, 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja 
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane«, 142 »Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za 
leto 2013, 2014 in 2015« ter 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«. 
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS.  
Več: http://skrci.me/jKZ6N 
 

 

Najava treh novih razpisov iz PRP 2007-2013 v januarju 2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) tudi obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 4. 1. 2013 v Uradnem listu RS objavilo še tri 
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javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, in sicer dva javna razpisa iz naslova ukrepa - 121 
»Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« ter javni razpis iz naslova ukrepa 322 »Obnova in razvoj vasi«. 
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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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