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LAS iz Estonije želi obiskati slovenske LAS in se seznaniti z uspešno izvedenimi Leader projekti 

LAS Tartu iz Estonije načrtuje strokovni izlet v Slovenijo med 24. in 27. aprilom. Ţelijo obiskati slovenske LAS in se seznaniti z 
uspešnimi Leader projekti, predvsem s področja učinkovite izrabe lokalnih virov, energije ter s področja turizma in prehrane. Kontakt: 
kristiina.liimand@tas.ee 
Več informacij o LAS: www.tas.ee 
 

Predstavljen triletni program informiranja in promocije sveže zelenjave  

GIZ Slovenska zelenjava je na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila program informiranja in promocije sveţe zelenjave s 
ciljem povečanja porabe zelenjave, ki je financiran s prispevkom Evropske unije in Slovenije. Z intenzivno promocijo in akcijami 
informiranja ţelijo spodbuditi k razmišljanju o sveţi zelenjavi, z informiranjem prek različnih medijev pa bodo skušali vplivati na 
nakupno odločitev potrošnika pri nakupu sveţe zelenjave. Velik poudarek bodo dali tudi pospeševanju prodaje na prodajnih mestih. 
Promocija bo potekala v trgovinah, na trţnicah in prodaji na domu. Več: http://skrci.me/IoKXh  
 

Poročanje o doseženih naložbenih ciljih za prejemnike sredstev na posameznih ukrepih PRP za 
leto 2012  

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeţelja 2007-2013, 
ki so svoje investicije v preteklih letih ţe zaključili in so, skladno s 123. členom uredbe PRP za 1., 3. in 4. os (Uradni list RS, št. 
87/2012), dolţni Agenciji poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naloţbe za leto 2012, da bo z letošnjim letom oddaja 
letnega poročila mogoča samo prek spletnega obrazca. Rok za oddajo poročila za leto 2012 je 31. 3. 2013. Več: 
http://skrci.me/mbQ9W 
 

Vseslovenski nagradni natečaj "Hrana za zdravje in delovna mesta" 

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič in ekipa Poţen' 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". Posebno pozornost namenjajo štirim avtohtonim slovenskim kmetijskim kulturam, ki zaradi masovnega uvoza hrane iz tujine 
počasi izginjajo. To so ajda, česen in kmetijske rastline iz skupin stročnic in jagodičevja, ki so včasih pogosto krasile našo domovino. 
Z nagradnim natečajem ţelijo povečati ozaveščenost o zdravi prehrani, širiti dobre prakse podjetništva na področju hrane ter 
spodbujati ljubezen do zemlje in lokalno pridelane hrane. Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s 
pridelavo hrane na vrtovih in balkonih, kmetje, ki pridelujejo hrano za lastno uporabo ali prodajo, ter šole in vrtci, ki se zavedajo 
pomena privzgoje zdravega odnosa do hrane ţe pri otrocih. Več: http://skrci.me/DejAZ 
 

V LAS Goričko podpisali pogodbe o sofinanciranju projektov NIP 2012 

Iz LAS Goričko sporočajo, da so s projektnimi nosilci NIP 2012 podpisali pogodbe o sofinanciranju projektov zajetih v NIP LAS Goričko 
za leto 2012. NIP 2012 zajema 9 projektov v skupni višini 181.845,81 eur LEADER sredstev. Več: www.las-goricko.si/las-goricko/ 
 

LAS za razvoj organizira delavnico za vodenje projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER 

 

LAS za razvoj organizira delavnico za predstavnike projektov, ki so uvrščeni v Načrt izvedbenih projektov 2012 (NIP 2012). Na 
delavnici ţelijo udeleţence podrobneje seznaniti s pravili izvajanja projektov, ki jih sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeţelja in Republika Slovenija. Delavnica bo 18. 3. 2012 v Tolminu. Več: www.prc.si/novice/administrativno-in-financno-vodenje-
projektov 
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LAS Sožitje med mestom in podeželjem: potrjeni še zadnji projekti 2007 - 2013 

Las Soţitje med mestom in podeţeljem je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejelo Odločbo, s katero je potrjenih vseh osem 
projektov iz zadnjega Načrta izvedbenih projektov. Za izvedbo je dodeljenih skupaj 259.291,05 eur evropskih sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeţelja. Seznam Izbranih projektov najdete na naslednji povezavi: www.ciza.si/index.html 
 

LAS Dolenjska in Bela krajina: potrjen zadnji NIP 2007-2013 

Iz LAS Dolenjska in Bela krajina sporočajo, da so s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli odločbo, s katero so potrjeni vsi 
projekti opredeljeni v drugem Načrtu izvedbenih projektov za leto 2012. Sprejetih projektov je sedem, skupna vrednost prijavljenih 
izvedbenih projektov znaša 825.070,14 €, od tega je 325.495,22 € zaprošenih sredstev LEADER. Več: http://skrci.me/zoeaN 
 

S podeželja.si št. 29 

Izšel je nov izvod časopisa S PODEŢELJA.SI, katerega osrednje teme so tokrat namenjene posvetu zadruţnikov v Portoroţu ter 
aktualnem dogajanju na podeţelju, v kmetijstvu in zadruţništvu. Celotna publikacija je na voljo obliki na tej povezavi: 
http://www.spodezelja.si/pdf/s_podezelja_29_2013.pdf 
  

 

:: Na začetek 

 

ENRD objavila gradivo v povezavi s pripravo lokalnih akcijskih strategij 

Na spletni strani Evropske mreţe za razvoj podeţelja je objavljena vsebina, namenjena pripravam na novo programsko obdobje - 
Minimalne vsebine lokalnih razvojnih strategij. Predstavljene vsebine temeljijo na dobrih praksah in zaključkom dela Fokusne 
skupine 4 LEADER pododbora, ki bodo nadgrajene s skupnimi smernicami Evropske Komisije za organe upravljanja in LAS-e. Povezava: 
http://skrci.me/K3ZR2 
 

Ekonomske koristi Nature 2000 

Evropska komisija je izdala brošuro: The Economic benefits of the Natura 2000 Network (pdf, 74 strani). Povezava: 
http://skrci.me/UUBJL 
 

Hrvaške LAS imajo prvič priložnost kandidirati za sredstva IPARD-a 

Hrvaško ministrstvo za kmetijstvo in Agencija za kmetijstvo, ribištvo in razvoj podeţelja sta najavili razpis za ukrepe IPARD programa. 
Obenem je 1. marca objavljen razpis za izvedbo ukrepa 202 - "Priprave in izvedba lokalnih strategij razvoja podeţelja". Več: 
hmrr.hr/1650.aspx 
 

Evropska mreža za podeželje je objavila končna poročila dela Foksune skupine Okoljske storitve 
(Environmental services)  

Fokusna skupina, ki je z delom pričela decembra 2011 in ga zaključila na začetku letošnjega leta, je identificirala poglede, ki so 
kritični do maksimizacije prenosa okoljskih storitev. Obenem je skupina ponudila priporočila za oblikovanje in implementacijo 
Programov razvoja podeţelja v prihodnjem obdobju (2014-2020). Več: http://skrci.me/1Umth 
 

Priložnost za sodelovanje pri mednarodnem projektu (LAS Sardinija) 

LAS iz Sardinije (Italija) išče LAS iz Evrope za sodelovanje pri Programu razvoja podeţelja Sardinije 2007-2013. Njihov namen je razviti 
skupni projekt za promocijo lokalnega okolja s fokusom na turizmu in kulturni dediščini. Podrobnejše informacije o projektu: 
http://skrci.me/u53nc 
Dodatne informacije: http://skrci.me/TaH3Z 
 

EK objavila študijo o pomoči kmetom 

Evropska komisija je objavila študijo z naslovom "Support on farmers cooperatives", katere glavni zaključek je, da kooperanti oz. 
kmetijske zadruge pomembno pomagajo kmetom pri zagotavljanju dodane vrednosti v prehranski verigi. Povezava na študijo: 

http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/support-farmers-coop_en.htm 
  

 

:: Na začetek 

 

Pogovorni večer na temo ekološke pridelave hrane 

V okviru projekta "Moj eko vrt« LAS Pogovorje s partnerji vabi na pogovorni večer na temo ekološke pridelave hrane z dr. Martino 
Bavec, vodjo direktorata za kmetijstvo na MKO. Pogovorni večer, ki ga bo vodil publicist Miha Naglič, bo v četrtek, 21. marca 2013, ob 
19.00 uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu. 
V okviru LEADER projekta »Moj eko vrt« se izvajajo izobraţevalna predavanja o ekološki pridelavi sadja in zelenjave, tokratni večer pa 
je posvečen predvsem ozaveščanju pridelovalcev in potrošnikov hrane.  
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Dotaknili se bodo tem o prednostih in smiselnosti ekološke pridelave hrane ter smernic tovrstne pridelave zelenjave in sadja za 
prihodnost. Več: http://skrci.me/hLcdv 
 

Delavnice Razvoj novih lokalnih produktov - dobrote Dolenjske 

Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, v okviru projekta Dobrote Dolenjske vabi vse zainteresirane, da se udeleţijo 
delovnih srečanj v torek, 12. marca 2013 v Trebnjem, na katerih bodo izvedli tri delavnice. Več: http://skrci.me/xTpXV 
 

Kako izkoristiti sejem kot učinkovito prodajno orodje in trženje na spletu 

LAS "Od Pohorja do Bohorja" vabi na predavanje »Kako izkoristiti sejem kot učinkovito prodajno orodje in trţenje na spletu«, ki ga 
organizira Razvojna agencija Kozjansko, v sredo, 13. 3. 2013 v Šentjurju. Več: http://skrci.me/i7qzr 
 

LINC 2013 na Finskem 

Ţe 4. mednarodni dogodek lokalnih akcijskih skupin - LINC, ki promovira mreţenje med evropskimi LEADER območji, bo letos potekal 
med 11. in 13. junijem na Finskem. Dogodek, ki se vsako leto organizira v drugi drţavi, sestavljajo delavnice, druţabno-športna 
tekmovanja ter strokovni izleti. Prijave sprejemajo do 30. aprila. Več o dogodku si lahko preberete na naslednji povezavi: www.info-
linc.eu 
 

18. sejem Flora 

Mednarodni sejem vrtnarstva, cvetličarstva in krajinske arhitekture FLORA bo letos potekal od 15. - 17. marca 2013 v Celju. Sejem 
prinaša bogat raznovrstni program ter koristne nasvete strokovnjakov o gojenju sadnega drevja, o negi in vzgoji vrtnih rastlin, o novih 
trendih urejanja vrtov in zelene okolice doma. Več: http://skrci.me/HDzXO 
 

Gregorjev sejem 

Kmetijska zadruga Krka bo tudi letos organizirala tradicionalni Gregorjev sejem, največji spomladanski kmetijski sejem v Sloveniji, 
na katerem se predstavlja vrtičkarstvo, vinogradništvo in kletarstvo, številna društva in rokodelci. Sejem bo odprl kmetijski minister 
Franc Bogovič, potekal pa bo od 8. - 10. marca 2013 na Grabnu v Novem mestu. Več: www.kz-krka.si/19_gregorjev_sejem.html 
 

Pregled dogodkov 

8. - 10- marec - Gregorjev sejem. Novo mesto. Več: www.kz-krka.si/19_gregorjev_sejem.html 
11. marec - Registracija prostorov za predelavo živil. Bukovje. http://www.razvoj-podezelja.si/ 
12. marec - Delavnice "Dobrote Dolenjske". Trebnje. Več: http://skrci.me/xTpXV 
15. - 17. marec - 8. sejem Flora. Celje. Več: http://skrci.me/HDzXO 
18. marec - Higiena živil, označevanje, tehtanje, pakiranje. Bukovje. Več: http://www.razvoj-podezelja.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 
23. marec - Podeželje v mestu. Ljubljana. Več: http://skrci.me/spVF1 
do 25. marca - Mladi in kmetijstvo. Regijsko tekmovanje. Več: http://skrci.me/nCgHh 
13. april - Mladi in kmetijstvo. Drţavno tekmovanje. Več: http://skrci.me/nCgH 
  

 

:: Na začetek 

 

Zakaj shema šolskega mleka v Sloveniji ne deluje 

Evropska komisija je konec januarja odprla javno razpravo o pregledu dveh programov – Evropske sheme šolskega mleka in Evropske 
sheme šolskega sadja. Programa sta namenjena zagotavljanju mleka in mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave otrokom v šolah. 
Namen pregleda je oceniti vpliv obeh programov ter analizirati njun prihodnji razvoj v smislu izbire ponujenih proizvodov za otroke ali 
podpiranja izobraţevalnih ukrepov. Javna razprava se bo zaključila 22. aprila 2013.  
V okviru poročila Komisije o izvajanju evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah je drţavni sekretar Branko Ravnik izpostavil 
uspešno izvajanje te sheme v Sloveniji. Navaja, da je vanjo trenutno vključenih 80 % vseh osnovnošolskih otrok. Glede sheme šolskega 
mleka pa je Slovenija pri koriščenju evropskih sredstev med manj uspešnimi, saj v shemi sodeluje le 10 osnovnih šol. Na Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje ocenjujejo, da bomo v Sloveniji v letu 2013 izkoristili le okoli 15.000 evrov. In kje so razlogi za takšno stanje? 
Več preberite na tej povezavi: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=296 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Objava razpisa tehnične pomoči za čebelarje – vloge se lahko oddajo od 6. marca naprej 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da je 1. marca v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za 
oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 339.940 evrov. 
Rok za oddajo vlog je začel teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu, torej od 6. 3. 2013 in traja do zaprtja javnega 
razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske 
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politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trţenja čebelarskih proizvodov. Več: http://skrci.me/Gxiw8 
 

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 izobraţevanja. 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. Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma dne 8. 3. 2013, objavilo popravek javnega razpisa, s katerim se 
bo spremenil datum zaprtja javnega razpisa, in sicer iz 27. 3. 3013 na 30. 4. 2013, ter datum vnosa vlog v prijavni obrazec, ki bo 
dejansko potekal od 10. 4. 2013 do vključno 30. 4. 2013 do 24. ure. Več: http://skrci.me/un7up 
  

 

:: Na začetek 

  
  

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

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreţe za podeţelje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeţelja.  

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

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeţelja 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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