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Strokovni posvet lokalnih akcijskih skupin 

17. in 18. januarja je v Zgornjem Posočju potekal strokovni posvet slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Udeležilo se ga je preko 50 
predstavnikov iz več kot 20 LAS. Prvi dan posveta, ki je potekal v Tolminu, je bil namenjen obravnavi problematike delovanja lokalnih 
akcijskih skupin (LAS) in upravljanja s sredstvi LEADER v programskem obdobju 2007 – 2013. Nadaljevanje posveta je potekalo v Bovcu, 
kjer so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) in ugledni strokovnjaki predstavili izhodišča za pripravo na naslednje 
programsko obdobje. Z zaključki posveta (o čemer bomo podrobneje poročali v prihodnji številki prepleta) so lokalne akcijske skupine 
pristojnemu ministrstvu in širši javnosti podale svoja stališča k oblikovanju prihodnjega programa LEADER. Posvet je ponudil dobro 
priložnost za izmenjavo izkušenj med LAS. Udeleženci so videli nekaj posoških posebnosti in okusili kulinarične mojstrovine Zgornjega 
Posočja.  
Izjava za javnost je dostopna na naslednji povezavi: http://skrci.me/Globt 
 

Poziv za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za oblikovanje usmeritev in 
javnega razpisa v okviru Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo si hrano za jutri 2011-
2020" v letu 2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v podporo strateškemu razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in ribištva, 
pripravlja izhodišča za oblikovanje usmeritev in javnega razpisa za izvajanje in financiranja sektorskega Ciljnega raziskovalnega 
programa (CRP) "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" za leto 2013. V skladu z določili Pravilnika o CRP-ih, Ministrstvo poziva za 
posredovanje predlogov prednostnih tem oziroma vsebinskih sklopov z navedbo ciljev, ki jih je potrebno z raziskavo doseči. Zbrani 
predlogi s strani posameznikov in skupin, ki so pristojni za razvojna vprašanja na področjih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in varne 
hrane, bodo podlaga za pripravo izhodišč sektorskega CRP in javnega razpisa v letu 2013. Več: http://skrci.me/0FpBy 
 

Poročilo o izvedenih aktivnostih LAS Dolenjska in Bela krajina 

Poročilo o izvedenih aktivnostih Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina za leto 2012, si lahko preberete na naslednji 
povezavi: http://skrci.me/J3b9i 
 

Zaključek projekta "Z revitalizacijo mlinov do zelene energije" 

V projekt »Z revitalizacijo mlinov do zelene energije«, ki ga je izvedla občina Črnomelj, v sodelovanju s Krajinskim parkom Kolpa in 
občino Semič, je vključenih 14 mlinov ob Kolpi, Lahinji in Krupi. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot 100.000 evrov, od tega 
64.000 evrov sredstev Leader in LAS Dolenjske in Bele krajine. Namen projekta, ki so ga na pobudo lastnikov večinoma propadajočih 
mlinov začeli lani, je zaustavitev propadanja pomembnih objektov kulturne dediščine oziroma mlinov ob belokranjskih vodotokih, med 
katerimi so nekateri razglašeni za kulturne spomenike, so sporočili s črnomaljske občine. Več: http://skrci.me/GkRhn 
 

Vinska klet Metlika odprla novo polnilnico 

Kmetijska zadruga Metlika je v svoji Vinski kleti konec novembra slovesno odprla novo sodobno avtomatsko polnilnico steklenic. Nova 
polnilnica bo na uro lahko napolnila 2.700 steklenic. Novost te sodobne polnilnice je polnjenje vina v steklenice z navojnimi zamaški, 
kar je v zadnjih letih trend v vinarski industriji. Zadruga je investicijo krila z lastnim vložkom in s 40 odstotkov evropskih sredstev. Ob 
otvoritvi je direktor Kmetijske zadruge Jože Cajnar povedal: »Odločitev za naložbo v teh težkih časih je bila zelo hrabra, toda Vinska 
klet je pomemben steber in člen kmetijske zadruge, zato je bila po drugi strani odločitev za investicijo veliko lažja.« Več: 
http://skrci.me/hqGkl  
 

Projekt Agrar Network 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico avstrijske Koroške iz Celovca in Lokalno 
akcijsko skupino Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah iz Ptuja sodelovala v dvoletnem projektu Agrar Network 
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iz programa Leader, ki se je zaključil konec leta 2012. Cilj projekta je bila izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks iz obeh strani 
meje, med drugim tudi s področja zavarovanj v kmetijstvu. Več: http://skrci.me/968dZ 
 

Zbiranje receptov tradicionalnih loških jedi 

Razvojna agencija SORA na škofjeloškem območju izvaja Leader projekt Okusi loškega podeželja, v okviru katerega želijo lokalne 
gostinske ponudnike spodbuditi, da na svoje jedilnike vključijo tradicionalne jedi, narejene iz kakovostnih lokalno pridelanih živil in jih 
oblikovati v različne sezonske jedi. Rok za oddajo receptov je 15. februar 2013. Več: http://www.ra-sora.si/ 
 

45. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na 45. seji pretekli četrtek, 17. 1. potrdila spremembe in dopolnitve Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati 
iz kmetijskih virov ter sprejela soglasje k Pravilniku o prometu z nepremičninami in k Pravilniku o spremembah Pravilnika o prometu z 
nepremičninami. Vlada je na seji tudi potrdila besedilo odgovorov na opomina Evropske komisije ter sprejela stališče Republike 
Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki 
izhajajo iz njihove uporabe v Uniji in Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in 
pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti. Več: http://skrci.me/rRDGr 
  

 

:: Na začetek 

 

5. skupščina ELARD 

 

Evropsko LEADER združenje za razvoj podeželja - ELARD je decembra lani v Bruslju organiziralo 5. skupščino, ki se je je udeležil tudi 
predsednik Društva za razvoj podeželja - DRSP. Zapisnik skupščine je na voljo na naslednji povezavi: http://skrci.me/IB4Nd 
 

Poročilo DG AGRI o razvoju podeželja v EU v letu 2012 

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI) je ob koncu lanskega leta izdal statistično in gospodarsko poročilo  o 
implementaciji politike razvoja podeželja v Evropski uniji v letu 2012. Poročilo povzema najnovejše relevantne informacije za 
odločevalce, raziskovalce in aktiviste na področju razvoja podeželja. Poročilo je dostopno na naslednji povezavi: 
http://skrci.me/wcuUy 
 

LEADER program na Škotskem 

Konec lanskega leta je v Glasgowu potekala konferenca o prihodnosti programa LEADER na Škotskem. Rezultate, poročila in video 
prispevke z omenjene konference si lahko ogledate na tej povezavi: www.ruralgateway.org.uk/en/news/futureofleader 
 

Alternative škodljivim biogorivom v evropskem prometu 

Evropa lahko učinkovito nadomesti nafto z obnovljivimi viri v prometu brez zatekanja k škodljivim biogorivom, ugotavlja novo poročilo 
nizozemskega raziskovalnega inštituta CE Delft. Poročilo Trajnostne alternative biogorivom iz kmetijstva v Evropski uniji se ukvarja s 
scenariji, ki priporočajo, da dajemo prednost učinkoviti rabi energije in pospeševanju rabe obnovljive elektrike ter trajnostnih 
biogoriv, kot npr. tistih, ki so proizvedena iz odpadkov. To bi pomenilo veliko spremembo trenutne politike EU. Več: 
www.cnvos.info/sl/index/article/id/7276/cid/94 
  

 

:: Na začetek 

 

Naj pot 2012 

Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije ter s Pohodništvo in kolesarjenje GIZ vabi na razglasitev 
regijskih Naj poti na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču, v soboto 26. januarja 2013. Več: 
http://skrci.me/FcMUN 
 

Vabilo na predavanje: Zakaj in kako razvijati lokalno kulinariko  

Icra Idrija organizira delavnico na temo "Kako razvijati lokalno kulinariko", ki jo bo vodila priznana zgodovinarka. Tema predavanja bo, 
kako lahko z domačimi prepoznavnimi jedmi bolje predstavili svojo kulturo, navade in okuse obiskovalcem svojega kraja. Predavanje 
bo 31. januarja 2013 v Tolminu. Izvedeno bo v okviru projekta KROG, ki je financiran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Več: http://www.icra.si/content/view/1592/154/ 
 

Izobraževanja v okviru projekta Okusi loškega podeželja  

LAS loškega pogorja vabi na izobraževanje o tem kako izboljšati tehnologijo predelave, kako izdelke ustrezno deklarirati in embalirati 
ter kako doseči nivo kvalitete in tega tudi ohraniti. Predavanji na temo Pomen ohranjanja kakovosti pridelkov in izdelkov bosta dne 
4. 2. 2013 in 6. 2. 2013 v Škofji Loki. Več: http://www.ra-sora.si/ 
 

Dobrote slovenskih kmetij 2013 
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska svetovalna služba, Mestna občina Ptuj in KGZS - Zavod Ptuj, prirejajo 24. razstavo 
in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov Dobrote slovenskih kmetij. Razstava bo od 16. do 19. maja 2013 v Minoritskem 
samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo priznanja za 
kakovost. Za vse tiste, ki želijo sodelovati na razstavi je zadnji rok za prijavo 15. februar 2013. Več o razpisu za sodelovanje preberite 
na tej povezavi: http://skrci.me/HBOS9  
 

Pregled dogodkov 

24. januar - Delavnica Kmetija kot podjetje. Cerkno. Več: www.prc.si/novice/kmetija-kot-podjetje_2 
24. - 27. januar - sejem Alpe Adria Turizem in prosti čas. Ljubljana. Več: www.alpeadria-tip.si/za-obiskovalce/domov/ 
25. januar - Podelitev priznanj "Naj lastnik gozda in Naj delavec ZGS". Ljubljana. Več: http://skrci.me/N8NQ1 
26. januar - Razglasitev regijskih Naj poti. Ljubljana. Več: http://skrci.me/FcMUN 
31. januar - Predavanje "Zakaj in kako razvijati lokalno kulinariko. Tolmin. Več: http://www.icra.si/content/view/1592/154/ 
1. februar - Irska po 40 letih: pridobitve, priložnosti in izzivi članstva EU. Dublin. Več: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-ireland-40 
4. in 6. februar - Predavanje "Pomen ohranjanja kakovosti pridelkov in izdelkov". Škofja Loka.  Več: http://www.ra-sora.si/ 
januar - februar - Izobraževanja za turistične ponudnike. Dol pri LJubljani. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1509 
januar - april - Ukrep 111 - brezplačna usposabljanja za delo v kmetijstvu in živilstvu. Naklo. Več: www.bc-
naklo.si/index.php?id=2079 
  

 

 
 

:: Na začetek 

 

Razpis za ukrep 125 

Predvidoma jutri, 25. 1., bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo nov 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. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4 milijone evrov.  
Več: http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6209/c8ff82bce94f78d74a44039047321b12/ 
 

Prestavljen datum objave razpisa za pomoč čebelarjem 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča čebelarje, da javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem 
za leto 2013 ne bo objavljen 25. 1., kot je bilo predvideno. Novi datum objave javnega razpisa za sklop tehnična pomoč čebelarjem bo 
MKO pravočasno sporočil po objavi spremembe uredbe. Več: http://skrci.me/qN8vw 
 

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. 

  

 
 

http://skrci.me/HBOS9
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=827:pregled-domaih-dogodkov&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.prc.si/novice/kmetija-kot-podjetje_2
http://www.alpeadria-tip.si/za-obiskovalce/domov/
http://skrci.me/N8NQ1
http://skrci.me/FcMUN
http://www.icra.si/content/view/1592/154/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-ireland-40
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-ireland-40
http://www.ra-sora.si/
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1509
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2079
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2079
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1252:razpis-za-ukrep-125&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6209/c8ff82bce94f78d74a44039047321b12/
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1244:prestavljen-datum-objave-razpisa-za-pomo-ebelarjem&catid=74:razpisi-mkgp
http://skrci.me/qN8vw
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=264:aktualni-odprti-javni-razpisi-mkgp&catid=74:razpisi-mkgp
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/
http://www.drustvo-podezelje.si/
http://www.mko.gov.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm
http://drustvo-podezelje.si/index.php?subid=1482&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=97&key=99029ed9f47960b391b89636e3d9c01f

