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Poziv k čimprejšnjemu elektronskemu vnosu zbirnih vlog za leto 2013 

Letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog poteka od 26. februarja do 6. maja, v zamudnem roku pa bo vloge mogoče oddati do 31. maja. 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja poziva vse vlagatelje, ki zbirne vloge še niso oddali, da to storijo čim prej. Če 
vlagatelji za izpolnjevanje zbirne vloge potrebujejo pomoč javne sluţbe za kmetijsko svetovanje, naj se s svetovalci čim prej 
dogovorijo za termin elektronskega vnosa. Agencija letos še posebej poziva kmete k čimprejšnjemu in pospešenemu vnosu zbirnih vlog 
tudi zaradi daljših prvomajskih praznikov, ki so tik pred iztekom rednega dela kampanje. Več: http://skrci.me/ecSzv 
 

Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih 
ukrepov. Vse zainteresirane vabijo k oddaji pripomb in predlogov, ki jih pošljite do 11. aprila 2013 na e-naslov: gp.mko@gov.si ali na 
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Več: http://skrci.me/OoAgK 
 

V pripravi je lokalna razvojna strategija za Haloze za obdobje 2014-2020 

V LAS Haloze so v sklopu aktivnosti pri izvajanju programa Leader pričeli z aktivno izdelavo Lokalne razvojne strategije Haloze za 
obdobje 2014-2020. Prvi dve delavnici v Zavrču in v Vidmu pri Ptuju so ţe izvedli. Vabijo vse, ki ţelijo aktivneje sodelovati pri 
vsebinski zasnovi k sodelovanju, da pišejo na: las.haloze@halo.si  
 

Svet za inovativnost žensk 

Na povabilo iniciativne skupine je bil v 12. februarja 2013 v Ljubljani ustanovni sestanek Sveta za inovativnost žensk, ki bo kot 
neformalna organizacija podpiral njihovo sodelovanje in izmenjavo znanja. Prve dejavnosti so ţe za njimi in kaţe, da se jim bodo 
pridruţili tudi slovenski odbor ţenskega centra PEN in slovenske znanstvenice raziskovalke, ki so se prav tako pred kratkim 
organizirale. Več: www.imamidejo.si/novice/2013-03-26-Svet-za-inovativnost-zensk 
 

DZ sprejel spremembe Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev 

Državni zbor RS je prejšnji teden sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. 
Sprememba je bila nujna, saj po do sedaj veljavnem zakonu ni bilo več mogoče voditi postopkov za določitev zaščitenih kmetij. Za 
določitev zaščitenih kmetij so se namreč uporabljali podatki o primerljivih površinah, ki so se izračunali na podlagi podatkov 
zemljiškega katastra: vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda zemljiških parcel. Ti podatki se od 30. junija 2012 ne 
vodijo več, zato je bilo treba določiti nov način izračuna primerljivih površin. Več: http://skrci.me/rIcfB 
 

Projekt Omrežen.si & Omrežena.si 

Omrežen.si & Omrežena.si je projekt, ki mladim omogoča dvigovanje socialnega kapitala. Za socialni kapital je pomemben celostni 
razvoj mladega človeka, zato bodo razvili sistem zgodnjega načrtovanja in oblikovanja lastne učno-poklicne kariere. V izvajanje 
projekta je ţe vključenih 18 mladinskih organizacij, ki vsaka s svojim strokovnim znanjem prispevajo svoj del h kakovosti projekta. 
Več: http://omrezen.si/about/ 
 

Podeželje v mestu - velika noč na podeželju 

V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je sobotno dopoldne na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaţivelo v duhu 
velikonočne tradicije in kulinarike podeţelja. Ţe deveto leto zapored je potekalo Podeţelje v mestu – velika noč na podeţelju, ki ga je 
obiskalo med štiri in pet tisoč ljudi. Hladna sobota je bila naklonjena ponudbi pridelkov in izdelkov 47 kmetij, med katerimi so 
prevladovali predelovalci mesa na kmetiji. 
Naslednja prireditev Podeţelje v mestu – dobrote slovenskih kmetij – bo v Ljubljani potekala 11. maja. Več: http://skrci.me/Bkubo 
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Priročnik o socialnem podjetništvu 

Društvo mladinski ceh je izdalo priročnik Socialno podjetništvo - gre za prvi tak priročnik v slovenskem jeziku. S knjigo Socialno 
podjetništvo ţelijo splošni javnosti predstaviti ključne pojme in akterje na tem področju. Hkrati pa ţelijo bodočim socialnim 
podjetnikom ponuditi orodje, s pomočjo katerega bodo laţje naredili prve korake do uspešnega socialnega podjetja. Več: 
http://socialni-inovatorji.si/blog/vsebina/123 
 

Zbor članstva LAS DRPSN 

V LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom so konec marca izpeljali 6. redni Zbor članstva, na katerem so 
potrdili poročilo o delu za leto 2012 in sprejel program dela društva za 2013. Ugotovili so, da pristop Leader uspešno deluje, saj je v 
dosedanjem obdobju LAS sofinanciral kar 98 projektov, ki so na področje LAS investirali skupno 2,4 milijona EUR. 
V mesecu aprilu najavljajo šolanje za turistične vodnike Zelenega krasa. Več: http://www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Pogovor z Aleksandro Gradišek, direktorico RC Srce Slovenije 

Pogovor z Aleksandro Gradišek, direktorico RC Srce Slovenije si lahko ogledate na naslednji povezavi: 
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AU6whqAmiSQ 
  

 

:: Na začetek 

 

ELARD-ov program izmenjave med predstavniki LAS 

Po dveh uspešnih izvedbah se je Evropsko Leader zdruţenje za razvoj podeţelja - ELARD odločilo še tretjič organizirati mednarodno 
izmenjavo predstavnikov LAS. Program omogoča priloţnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter promocijo mednarodnih sodelovanj 
med lokalnimi akcijskimi skupinami v Evropi. Še vedno se lahko prijavite za sodelovanje - prijave zbirajo do 31. maja 2013. Več: 
http://skrci.me/RP131 
 

Študije s področja agrarne ekonomike 

Madţarski Raziskovalni inštitut agrarne ekonomike je izdal novo številko zbornika študij s področja agrarne ekonomike, ki je na voljo 
na naslednji povezavi: www.aki.gov.hu/studies 
  

 

:: Na začetek 

 

Nacionalno srečanje projekta Mladi o okolju 

Nacionalno srečanje projekta Mladi o okolju bo potekalo v četrtek in petek, 4. in 5. aprila 2013 v Mladinskem centru Velenje. 
Srečanja, ki ga organizira Mladinski svet Slovenije se bo udeleţil tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan. Nacionalno 
srečanje projekta Mladi o okolju je nadaljevanje 12 lokalnih srečanj, ki so se med novembrom 2012 in marcem 2013 odvijali v različnih 
lokalnih skupnostih, kjer so mladi imeli priloţnost podati rešitve za izboljšanje poloţaja na področju okolja in zdravega ţivljenjskega 
sloga mladih v njihovem okolju. Več: www.mss.si/sl/novice/842/1/ 
 

Podeželje - gostovanje dr. Michaela Woodsa 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na predavanja prof. dr. Michaela Woodsa, enega vodilnih 
evropskih strokovnjakov za podeţelje, ki prihaja z Univerze v Aberystwythu (Wales, Zdruţeno kraljestvo). Dr. Woods bo predaval v 
zadnjem tednu aprila, vsa predavanja bodo na Oddelku za geografijo (Aškerčeva 2, Ljubljana – 2. nadstropje). Predaval bo trem 
različnim skupinam: doktorskim (ponedeljek, 22. 4. 2013) in magistrskim študentom (sreda, 24. 4. 2013), javno predavanje pa je 
namenjeno raziskovalcem, strokovni javnosti in vsem, ki jih zanima sodobno podeţelje (torek, 23. 4. 2013). Predavanja bodo v 
angleškem jeziku. Več: http://skrci.me/8KMO6 
 

Mednarodna konfereca SLOVECRO 

Namen mednarodne konferece SLOVECRO, ki bo potekala med 11. in 13. aprilom 2013 v hrvaškem Biogradu na Moru, je predstavitev 
primerov dobrih praks črpanja evropskih sredstev na področjih turizma, zaposlovanja, gospodarstva, socialnega podjetništva, 
komunalne infrastrukture, okolja, športa, izobraţevanja, energetike, kulture, kmetijstva in mladih v finančni perspektivi 2007 – 2014 v 
Sloveniji. Konferenca je namenjena predstavnikom hrvaških in slovenskih lokalnih skupnosti, podjetij in nevladnih organizacij in širši 
zainteresirani javnosti. 
Prijave sprejemajo na e-naslov: slovecro@gmail.com. Več: www.inea-see.si 
 

Problemska konferenca »Umiranje čebel – znak za ukrepanje« 

V prostorih Mestne občine Nova Gorica bo danes, 4. 4.  ob 16. uri potekala problemska konferenca z naslovom »Umiranje čebel – znak 
za ukrepanje«, v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije, ki se je bo udeleţil tudi predstavnik MKO – Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. Več: www.czs.si/novice_podrobno.php?sif_no=2779 
 

Razvojni forum obalno-kraške regije 
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Plan B za Slovenijo in Zavod Eko-Humanitatis v sodelovanju s partnerji vabita na Regijski razvojni forum »Izzivi ekološkega 
kmetijstva, lokalne samooskrbe in socialnega podjetništva za zeleni razvojni preboj Obalno-Kraške regije", ki bo danes, 4. 4. od 9.30 
dalje na Fakulteti za Humanistične študije v Kopru.  
Na forumu bo govora o aktualnih temah na področju ekološkega kmetijstva, lokalne samooskrbe in socialnega podjetništva ter o vlogi 
nevladnih organizacij kot nosilkah zelenega razvojnega preboja. Več: www.eko-humanitatis.org/  
 

Pregled dogodkov 

4. april - Razvojni forum obalno-kraške regije. Koper. Več: www.eko-humanitatis.org/  
4. april - Konferenca »Umiranje čebel – znak za ukrepanje«. Nova Gorica. Več: www.czs.si/novice_podrobno.php?sif_no=2779 
4. -5. april - Nacionalno srečanje projekta Mladi o okolju. Velenje. Več: www.mss.si/sl/novice/842/1/ 
11. - 13. april - Konfereca SLOVECRO. Biograd na moru. Več: www.inea-see.si 
13. april - Mladi in kmetijstvo - državno tekmovanje. Sv. Juriju ob Ščavnici.Več: http://skrci.me/nCgH 
17. 18. april - LEADER Event 2013: Building Bridges for the Future. Bruselj. Več: http://skrci.me/b7kWo 
18. in 19. april - 6. Konferenca DAES. Krško. Več: www.daes.si/KONF2013_info.html#bookmark2 
22. - 24. april - Predavanja dr. Michaela Woodsa o podeželju. Ljubljana. Več: http://skrci.me/8KMO6 
22. april - Projekt »Jem lokalno«. Gornja Radgona. Več: www.pora-gr.si/projekti_det.asp?id=1585 
24.-25. april - 2. Evropski seminar o trajnostnem razvoju urbano ruralnih partnerstev. Varšava. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rurban/2013/index_en.cfm 
  

 

:: Na začetek 

 

 

Zaprtje razpisa za ukrep trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je 29. 3. 2013 zaprlo javni razpis, ki se izvaja v okviru Operativnega 
programa za razvoj ribištva v RS (OP) 2007-2013, in sicer javni razpis za ukrep »Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti«. Več: 
http://skrci.me/KKe3T 
 

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 

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 

III. Javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naloţbe na področju novih izzivov. Rok za 
prejem ponudb: 15. 5. 2013. Več: http://skrci.me/eVaku 
  

 

:: 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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