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Minister Ţidan na prvem uradnem obisku v tem mandatu v Pomurju 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan je bil prejšnji teden s sodelavci na obisku v Pomurju, kjer se je sestal s 
predstavniki lokalnih enot organov v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) ter javnih zavodov in sprejel peticijo civilne 
iniciative za ukinitev lovišča s posebnim namenom Kompas Peskovci. Obiskal je tudi podjetji Pomurske mlekarne in Mlinopek. Ogledal 
si je tudi poplavljena območja in se srečal z zadrugami ter ţupani in poslanci Pomurske regije. 
Minister Ţidan je na novinarski konferenci po srečanju med ostalim poudaril, da je Slovenija zelo uspešna na področju črpanja 
evropskih sredstev in da se pripravlja tudi nov Program razvoja podeţelja za obdobje 2014-2020, ki bo osnovan na resoluciji 
Zagotovimo.si hrano za jutri in ki ga mora Slovenija v Bruselj poslati do konca leta.  
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6345/ 
 

Projektna konferenca na temo razvoja podeţelja  

Na CNVOS organizirajo prvo projektno konferenco na temo razvoja podeţelja s ciljem povezovanja nevladnih organizacij, skupnega 
nastopanja in črpanja različnih finančnih virov. Vabijo organizacije, ki lahko z delovanjem na različnih področjih, kot so sociala, 
zdravje, kultura in okolje, in medsebojnim sodelovanjem prispevajo k razvoju podeţelja in izboljšanja kakovosti ţivljenja njegovih 
prebivalcev. Prav področje razvoja podeţelja namreč ponuja številne priloţnosti sodelovanja različnih akterjev, razvoja socialnega 
podjetništva in črpanja sredstev iz različnih nacionalnih in evropskih virov. Konferenca bo 23. aprila 2013 v Ljubljani.  
Več: http://www.cnvos.si/article/id/7821/cid/74 
 

S trajnostnim razvojem nad krizo 

Zagovorniki trajnostnega razvoja v sedanji krizi vidijo priloţnost, da drţava po letih plenilskega kapitalizma krene po poti 
smotrnejšega in odgovornejšega razvoja. V časopisu Delo so se o samooskrbi z hrano pogovarjali z Anamarijo Slabe z Inštituta za 
trajnostni razvoj. Celoten pogovor je objavljen na tej povezavi: www.delo.si/revolt/video-s-trajnostnim-razvojem-nad-krizo-drugi-
del.html  
 

V Gorenji vasi so zagnali največji sirarski center  

V soboto so v Gorenji vasi, na kmetiji Pustotnik, uradno odprli vrata nove sirnice oziroma centra sirarstva in kulinarike, vrednega 
skoraj dva milijona evrov. Nova sirnica kmetije Pustonik v Poljanski dolini ponuja sijajne mlade sire, zanimive dimljene sire različnih 
okusov z zelišči, najbolj pa so ponosni na svoj sir Kosec. Sirnico, ki so jo s pomočjo evropskega denarja gradili tri leta, bodo uporabljali 
tudi za delavnice, ekskurzije, naravoslovne dneve in degustacije.  
Več: www.dnevnik.si/magazin/kulinarika/novice/v-gorenji-vasi-so-zagnali-najvecji-sirarski-center 
 

Eko kulinarika na vinskih cestah Štajerske 

Vabljeni k sodelovanju v katalogu ponudbe ekološke kulinarike na vinsko turističnih cestah Štajerske. Katalog ponudbe ekološke 
kulinarike bo prispeval k izboljšanju turistične ponudbe, povečal število obiskovalcev na obeh straneh slovensko – avstrijske meje in 
dopolnil novo prekomejno blagovno znamko Eko vino Štajerska / Biowein Steiermark, ki so jo razvili v okviru projekta VINOCOOL. 
Objava v katalogu je brezplačna. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028746 
 

Objavljena študija EU komisije o geografski označbi za značilne in tradicionalne nekmetijske 
izdelke 

Pred javno obravnavo, ki bo v ponedeljek, 22. aprila v Bruslju, je Evropska komisija objavila rezultate študije, ali bi bilo dobro na 
ravni EU z geografsko označbo zaščititi tudi tradicionalne in značilne nekmetijske izdelke. Med primeri takšnega izdelka je iz Slovenije 
navedena idrijska čipka. Namen študije je bil zbrati čim več informacij o načinih pravne zaščite in ekonomski vrednosti nekmetijskih 
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zaščitenih izdelkov v različnih drţavah in za čim več različnih izdelkov. Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=299 
 

Ţiva dvorišča vabijo ustvarjalce, obrtnike in mariborske prebivalce k sodelovanju  

Ţiva dvorišča Maribora vabijo ustvarjalce, obrtnike, mojstre in mariborske prebivalce dvorišč k sodelovanju v programu za leto 2013. 
Projekt je bil nagrajen kot eden izmed najbolj inovativnih projektov v Sloveniji. Če ţelite sodelovati v programu Ţivih dvorišč 
Maribora, pošljite ponudbo s kontaktnimi informacijami na info@ziva-dvorisca.si do 20.4.2013.  
Več: http://www.ziva-dvorisca.si/wp-content/pdf/Ziva-Dvorisca-Maribora-PREDSTAVITEV.pdf 
 

Skupni projekt varovanja narave v Halozah 

Poslovni center Halo vabi vse, ki imate zemljišča na območju Natura 2000 in bi se ţeleli priključiti s svojimi površinami k projektu, da 
to informativno sporočite na elektronski naslov info@halo.si ali izpolnite obrazec v elektronski obliki. Informativni sestanek bo 23. 
aprila 2013 ob 19. uri v Cirkulanah. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028752 
 

Napoved razpisa ECO INNOVATION 2013 

V maju je predvidena objava razpisa ECO INNOVATION, ki je prvenstveno namenjen podjetjem. Razpis podpira projekte, ki 
predstavljajo prvo trţno predstavitev eko-inovativnih proizvodov, postopkov ali načinov, ki so tehnološko ţe dovršeni, zaradi določenih 
tveganj pa potrebujejo finančno spodbudo pri predstavitvi na trg. Cilj programa ECO INNOVATION je zmanjšati vpliv na okolje in razviti 
boljšo rabo virov. Prednostna področja programa so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni proizvodi, sektor hrane in pijače, 
voda in trajnostno poslovanje. 
Program ECO INNOVATION ne financira raziskovalnih projektov, temveč ideje, ki so ţe razvite, izvedljive na dolgi rok, vendar pri 
dokončnem prenosu na trg potrebujejo podporo. Prednost imajo projekti, ki jih razvijajo manjša podjetja. Rok za prijavo bo 
septembra 2013. Več: http://skrci.me/ubpc1 
 

Anketa delovanje LAS DRPSN 

LAS Društvo za razvoj podeţelja med Sneţnikom in Nanosom - DRSPN vabi k izpolnjevanju ankete, s katero ţelijo preveriti 
poznavanje in odzivnost delovanja LAS DRPSN. Pridobljene podatke bodo uporabili za izboljšanje nadaljnjega delovanja LAS. Obenem 
bo to dobra podlaga za pripravo nove Lokalne razvojne strategije in delovanja v naslednji finančni perspektivi EU 2014-2020. Anketa bo 
odprta do konca meseca aprila. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Povabilo k predstavitvi in oddaji idejnih rešitev spominkov za Deţelo kozolcev Šentrupert 

Občina Šentrupert vabi k predstavitvi idejnih rešitev za izdelavo trajnih spominkov Deţele kozolcev Šentrupert. Rok za oddajo 
idejnih rešitev je 30.4.2013. Vse informacije o povabilu in obrazce za oddajo najdete na tej povezavi: http://skrci.me/jqNuc 
 
  

 

:: Na začetek 

 

ENRD LEADER Event 2013 

Evropska mreţa za razvoj podeţelja (ENRD) organizira v Bruslju 17. in 18. aprila vseevropsko srečanje lokalnih akcijskih skupin "ENRD 
LEADER EVENT 2013: Building Bridges for the Future”: selection of LAGs/partnerships". Namen srečanja je podpora procesom 
programiranja t.i. lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development - CLLD) oz. v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeţelja imenovan kot pristop LEADER. Dogodek bo omogočil izmenjavo mnenj in izkušenj vseh 
udeleţenih, ki so vključeni v programiranje prihodnjega programskega obdobja. Dogodek se lahko spremlja tudi preko računa twitter - 
#LEADER2013 in preko facebooka. 
Ob dogodku se bo izvedel tudi sestanek Leader pododbora, na katerem se bo pregledal napredek, ki je bil doseţen v končni fazi 
sedanjega programskega obdobja in pregled kakovosti izvajanja programa Leader. V nadaljevanju se bo oblikoval predlog dela za 6. 
leto delovanja ENRD, ki je zadnje leto dejavnosti za obdobje 2007–2013. Iz Slovenije se bodo dogodka udeleţili predstavniki iz 6 
lokalnih akcijskih skupin in predstavnik mreţe za podeţelje.  
Več o dogodku: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-
event-2013_en.cfm  
Več o dogodku, ki se je izvedel v 2012: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-
event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm  
 

LINC 2013 na Finskem 

Ţe 4. mednarodni dogodek lokalnih akcijskih skupin - LINC 2013, 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.linc-finland.fi 
  

 

:: Na začetek 
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Delavnici "Turistični spominek" občine Vipava 

Center za razvoj podeţelja TRG Vipava organizira v mesecu aprilu dve izobraţevalni delavnici na temo “Turistični spominek” občine 
Vipava, za katerega bo v kratkem razpisan natečaj. Delavnice bodo v četrtek, 18. 4. in 25. 4. ob 18 uri v Vipavi.  
Več: http://skrci.me/P3GUo 
 

Drţavni kviz "Mladi in kmetijstvo"  

Zveza slovenske podeţelske mladine in Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije vabita na drţavni kviz "Mladi in kmetijstvo", ki bo v 
soboto, 13. aprila 2013 v Sv. Juriju ob Ščavnici. Več: http://skrci.me/YjbAC 
 

20. obletnica Zveze slovenske podeţelske mladine 

Zveza slovenske podeţelske mladine - ZSPM vabi na slovesnost ob 20. obletnici delovanja ZSPM, ki bo v petek 12. 4. 2013 s pričetkom 
ob 17.00 v kongresnem centru Brdo pri Kranju. Slavnostni gost prireditve bo g. Borut Pahor,  predsednik Republike Slovenije, 
slovesnosti pa se bo udeleţil tudi minister mag. Dejan Ţidan. http://skrci.me/FPnzC 
 

Srečanje s potrošniki, skupinami potrošnikov in kmetovalci 

Zveza zdruţenj ekoloških kmetov Slovenije – Zveza Biodar vabi na akcijo programa Bio uţitek »Srečanje s potrošniki, skupinami 
potrošnikov in kmetovalci« v četrtek, 11. 4. 2013 ob 16.00 uri, na ekološki kmetiji Gregor Šlibar, Cesta na Hudo 23, Trţič. S to akcijo 
ţelijo predstaviti različne moţnosti in načine prodaje nadzorovanih ekoloških izdelkov in hrane. Informacije: pokličite na telefonsko 
številko 01 230 1201 ali pišite na info@biouzitek.si. Več: http://skrci.me/9v0HI   
 

Usposabljanje za dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

Razvojni center Srca Slovenije (prej Center za razvoj Litija) organizira usposabljanja z vsebinami, ki bodo opogumile in pomagale na 
poti do uspeha tistim, ki se odločijo za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Tradicionalna znanja, povezana s pridelavo hrane in drugimi 
kmečkimi deli so odlična priloţnost za razvoj podjetniških zgodb na podeţelju.  
Usposabljanje bo potekalo v treh sklopih: 
- "Priloţnosti, ki jih prinaša dopolnilna dejavnost na kmetiji" bo 11. aprila 2013 od 15.00 do 17.30 na Kmetiji Erjavec v Gorenji vasi; 
- "Kako do zgodbe o uspehu" bo 17. aprila 2013  v Jelši, Šmartno pri Litiji in 
- Strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks: junij 2013. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1579  
 

Dogodek: Eko socialna kmetija Korenika 

V okviru projekta Slovenija zniţuje CO2: dobre prakse, LAS Goričko vabi na dogodek Eko socialna kmetija Korenika "Z lokalnimi viri 
do samooskrbe in novih delovnih mest socialne ekonomije v soţitju z naravo". Predstavitev in ogled bo 18. april 2013 na Kmetiji 
Korenika v Šalovcih. Ekosocialna kmetija je odličen primer celovitega trajnostnega razvoja, ki ob socialni dimenziji upošteva tudi 
okoljsko in gospodarsko trajnost. Več: www.las-goricko.si/obvestila/?stran=1#CmsC17E1C104E3 
 

Dnevi evropske kulturne dediščine 

LAS DRPSN se skupaj z Zavodom Znanje iz Postojne vključuje v projekt "Dnevi evropske kulturne dediščine 2013" (DEKD). S to 
vseevropsko pobudo ţelijo ustvarjati priloţnosti, da se občani v skupnih akcijah še tesneje poveţejo s svojim urbanim in podeţelskim 
ţivljenjskim prostorom. V ta namen je Zavod za kulturno dediščino Slovenije v aprilu in maju 2013 organiziral dvanajst regionalnih 
srečanj po vsej Sloveniji. Eno izmed srečanj bo organizirano tudi v Postojni in sicer 18. aprila 2013, ob 12.00 uri v prostorih 
Notranjskega muzeja. Več: www.razvoj-podezelja.si/images/stories/2013/vabilo_DEKD_2013.pdf 
  

 

:: Na začetek 

 

Ministvo za kmetijstvo in okolje pripravlja prve osnutke novega programa razvoja podeţelja za 
obdobje 2014-2020 

V okviru Direktorata za kmetijstvo MKO, natančneje v okviru Sektorja za podeţelje, poteka priprava novega Programa razvoja 
podeţelja RS za obdobje 2014-2020. Pripravljavci programa sledijo predlogom evropskih uredb in nacionalnim strategijam, zlasti 
Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in ţivilstva do leta 2020 "Zagotovimo.si hrano za jutri". Z namenom 
čim bolj kvalitetne priprave osnutka vsebin novega programa so bili konec marca k sodelovanju povabljeni številni slovenski 
strokovnjaki iz zadevnega področja, ki so na prve osnutke nekaterih delov programa podali ţe prve komentarje in predloge za 
izboljšanje. Odprta javna razprava osnutka programa pa ministrstvo predvideva v juliju in avgustu 2013. 
 

Scoping (vsebinjenje) za pripravo Okoljskega poročila za Program razvoja podeţelja 2014-2020  

Pripravljavec strateške presoje vplivov na okolje (okoljsko poročilo), Oikos d.o.o. s partnerji, organizira danes, 11. 4. 2013, t.i. 
scoping (vsebinjenje) za pripravo okoljskega poročila za Program razvoja podeţelja 2014-2020. Namen scopinga oziroma delavnice s 
posvetom je, da se v širšem krogu s predstavniki ključnih institucij opredeli področja za podrobnejšo obdelavo. Strateška presoja 
vplivov na okolje poteka vzporedno s pripravo samega Programa razvoja podeţelja RS 2014-2020 in s procesom predhodnega 
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vrednotenja programa. Priprava okoljskega poročila za Program razvoja podeţelja RS 2014-2020 je dokaj specifična, saj gre za 
program, ki obsega zelo raznolika področja, od kmetijstva do kakovosti ţivljenja na podeţelju in je prostorsko usmerjen na podeţelje, 
vendar bo dejansko izvajanje odvisno od upravičencev oziroma vlagateljev.  
 

Minister Ţidan z zdruţenjem pridelovalcev sladkorne pese o njeni pridelavi v Sloveniji 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan se je v ponedeljek sestal s predstavniki Zdruţenja pridelovalcev sladkorne pese 
(ZPSP). Srečanje je bilo namenjeno seznanitvi s stanjem pogajanj o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) na področju skupne trţne 
ureditve za sladkor. Več: http://skrci.me/KV12y 
  

 

:: Na začetek 

 

Okvirni terminski načrt objave JR za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 do septembra 2013 

MKO je na svojih spletnih straneh objavil okvirni terminski načrt objave JR za ukrepe 1. in 3. osi  PRP 2007-2013 do septembra 2013. 
Objava je na naslednjih povezavah: 
www.mko.gov.si/si/javne_objave/obvestila/ in  
www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/ 
 

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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