
 

    

PRePlet | 18. april | št. 16-13 
Prijava na novice: http://rkg.gov.si/BMZP/#register in www.drustvo-podezelje.si 

Arhiv novic 
  

 

  

    

:: AKTUALNO DOMA :: SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 2014 - 2020 

:: AKTUALNO IZ MEDNARODNIH ORGANIZACIJ :: RAZPISI PRP 2007 - 2013 

:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Pobuda za izvajanje programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

Na nedavnem strokovnem posvetu Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki zdruţuje 28 Lokalnih akcijskih skupin, ki delujejo v 
okviru evropskega programa LEADER, so številni udeleţenci analizirali delovanje programa LEADER v obdobju 2007 – 2013 in razpravljali 
o izvajanju tega programa v prihodnji finančni perspektivi. Med drugim so udeleţenci posvetili veliko časa razmisleku o moţnostih, ki 
jih prinaša Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development – CLLD). V zvezi s tem razmislekom so sprejeli 
sklepe in pobude, ki so jih naslovili na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na 
Ministrstvo za delo, druţino.  
Povezava na dokument: http://drustvo-podezelje.si/files/Pobuda_CLLD_MKO.pdf 
 

Podprimo morju prijazne ribiče 

Včeraj je v okviru kampanje nevladne organizacije Greenpeace potekala okrogla miza namenjena opozarjanju na teţave evropskih 
malih ribičev. Dogodek, ki se ga je udeleţila tudi drţavna sekretarka za kmetijstvo mag. Tanja Strniša, je potekal na ladji Arctic 
Sunrise organizacije Greenpeace, ki je od včeraj do tega petka zasidrana v koprskem pristanišču. Drţavna sekretarka je na dogodku 
pozdravila in podprla napore nevladne organizacije Greenpeace, ki gredo v smeri podpiranja malega trajnostnega ribolova. 
Greenpeaceova ladja bo v okviru kampanje obiskala devet drţav, poleg Slovenije še Romunijo, Bolgarijo, Grčijo, Hrvaško, Italijo, 
Španijo, Francijo in Veliko Britanijo. V vsakem pristanišču bo Greenpeace zbiral sporočila v podporo malim ribičem. Turneja poteka 
ravno v času, ko se bo v Bruslju zaključevalo sprejemanje pomembnih reform evropske ribiške politike.  
Več: http://skrci.me/nYLTT 
 

Četrta regijska konferenca o uveljavitvi načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane 
in živil v javnih zavodih 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je prejšnji teden skupaj z Mestno občino Novo mesto, Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela 
krajina ter zavodom Grm Novo mesto organiziralo regijski posvet uveljavitve načel kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in 
ţivil v javnih zavodih. Zaključki konference so bili, da naj kmetje posejejo več, da naj pridobijo informacije kaj in kdaj trg potrebuje, 
da prilagodijo svojo ponudbo potrebam kupcev in da povpraševanje na trgu obstaja – mogoče je pridelati in prodati več. Več: 
http://skrci.me/9Mg7B 
 

Minister Židan s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan se je v petek sestal s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije (TZS). Predstavili so 
mu model sodelovanja med pridelovalci in trgovino na področju zelenjadarstva. Sogovorniki so se strinjali, da je potrebna nadaljnja 
krepitev partnerstva v zelenjadarski verigi. Skupaj si bodo prizadevali za nadaljevanje razgovorov z Zadruţno zvezo Slovenije, da bi 
omenjeni model lahko zaţivel v praksi. Več: http://skrci.me/uwwTD  
 

Izšla nova številka glasila KGZS Zelena dežela 

Osrednja tema aktualne številke glasila Zelena dežela je vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike v letu 2013. Preberete lahko 
tudi: 
• Pogovor: Le znanje in kakovostno delo sta ključa za izhod iz krize - mag. Miran Naglič  
• Aktualno: Zakaj shema šolskega mleka ne deluje  
• Vabimo: Podeţelje v mestu 2013 
Povezava: https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kgzs.si/Portals/0/Dokumenti/glasilo/ZD114_w.pdf 
 

Srce Slovenije na konferenci SLOVECRO 

Predstavniki Razvojnega centra Srca Slovenije so se 11. in 12. aprila udeleţili mednarodne konference SLOVECRO, ki je potekala v 
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Biogradu na Moru. Konferenca je bila namenjena predstavitvi 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. Več www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1585  
  

 

:: Na začetek 

 

Zaključek posvetovanja o prihodnostih ekološkega kmetovanja v EU 

Evropska komisija je sporočila, da je v javnem posvetovanju o prihodnostih ekološkega kmetovanja v Evropi prejela 45.000 odzivov, 
od tega jih je bilo kar 96 % od drţavljanov. Večina je odgovorila na vprašanja spletnega vprašalnika komisije, 1.600 drţavljanov, 
zdruţenj, javnih organov in podjetij, pa je Komisiji poslalo svoja mnenja neposredno. Posvetovanje je potekalo od 15. januarja do 10. 
aprila. Več: http://skrci.me/0uKRc 
 

Predstavitev ENRD 

Evropska mreţa za razvoj podeţelja je izdala predstavitveno zloţenko, ki je na voljo v 22 jezikih, tudi v slovenščini.  
Povezava: http://skrci.me/baMrn 
  

 

:: Na začetek 

 

4. Eko konferenca ob svetovnem dnevu zemlje 

Tudi letos bo ob svetovnem dnevu zemlje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala Eko konferenca, ki jo organizira društvo 
Planet zemlja v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana. Dvodnevna brezplačna konferenca, namenjena tako mladim kot 
stroki, se bo odvijala 22. in 23. aprila 2013 med 9.30 in 14. uro. Tema letošnje ţe četrte konference pa bodo »Energenti prihodnjih 
generacij«, med katerimi bo posebnega poudarka deleţna voda.  
Več: http://www.cnvos.info/article/id/7879/cid/94 
 

LAS Istra: Projekt za spodbujanje trajnostnega razvoja in aktivnega varovanje naravne ter 
kulturne dediščine porečja Dragonje 

Zavod Eko-Humanitatis s partnerji v aprilu pričenja z izvajanjem “Projekta za spodbujanje trajnostnega razvoja in aktivnega varovanje 
naravne ter kulturne dediščine porečja Dragonje” (LAS Istra, program LEADER). V aprilu in maju bo potekal sklop brezplačnih 
praktičnih delavnic “Šola permakulture in trajnostne rabe lokalnih virov“, v okviru katere bodo vzpostavili pilotni primer učne 
permakulturne točke na območju Dragonje.  
Več: http://skrci.me/Ctd5c 
 

LAS Zasavje: Projekt "Na vasi nekoč" 

Iz Društva za razvoj podeželja Zasavje sporočajo o aktivnostih v okviru LEADER projekta "Na vasi nekoč", katerega nosilec je Društvo 
kmetic, ţena in deklet na podeţelju. Društvo kmečkih ţena in deklet Podkum pripravlja razstavo dobrot v nedeljo, 21. aprila, ki bo na 
ogled in pokušino na terasi ţupnišča Podkum. Več: http://www.las-zasavje.si/dokumenti/13_Podkum.pdf 
 

LAS za razvoj: Zaključni dogodek v okviru projekta Podpri 

V okviru projekta Podpora prireditev na območju LAS za razvoj – Podpri (NIP 2011) vas vabijo na zaključni dogodek Podprimo 
prireditve ob Smaragdni poti, v soboto, 20. aprila, s predstavitvijo zaključnih rezultatov projekta in predstavitvijo društev. Prireditev 
se bo odvijala v prostorih Hotela Cerkno. 
Več: www.prc.si/novice/zakljucni-dogodek-v-okviru-projekta-podpri  
 

LAS Haloze: Delavnice za trženje in povezovanje ponudnikov 

V LAS Haloze v okviru projekta Znanje za razvoj Haloz pripravljajo tri delavnice v sklopu Delavnic za trţenje in povezovanje 
ponudnikov:  
- Varovanje narave 23. 4. ob 19. uri v Cirkulanah 
- Turizem: 24. 4.ob 19. uri v Majšperku 
- Vinogradništvo 25. 4. ob 19. uri v Vidmu. 
Več: www.halo.si/aktualno?id=000028766 
 

Srce Slovenije: Usposabljanje za rokodelce, obrtnike in vse, ki ustvarjajo  

Razvojni center Srce Slovenije vabi na usposabljanje vse, ki jih zanima pletenje košar, kvačkanje, oblikovanje keramike ali nakita, 
izdelovanje lesenih izdelkov. Tradicionalna rokodelska znanja in sodobno umetnostno ustvarjanje je odlična priloţnost za razvoj 
podjetniških zgodb na podeţelju. Delavnice bodo potekale 25. 4. ob 16. 00 na Turistični kmetiji Fajdiga, Temenica, Ivančna Gorica in 
8. 5. od 16.00 na Domačiji Pr' Krač, Dolsko, Dol pri Ljubljani. Več: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1586 
 

Posvet »Podeželska krajina kot razvojni potencial« 
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Društvo krajinskih arhitektov Slovenije organizira posvet na temo »Podeželska krajina kot razvojni potencial«, ki bo 18. aprila 2013 v 
muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, Grad Fuţine. Posveta se bo udeleţil tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan 
Ţidan. Več: http://skrci.me/eBkRY 
 

Umetnost struženja lesa - prvič v Sloveniji 

Na Visokem pri Poljanah se bodo v okviru čezmejnega sodelovanja v projektu DUO Kunsthandwerk v soboto, 20. aprila 2013 srečali 
strugarji s slovenskega in čezmejnega območja. Gre za 1. srečanje lesostrugarjev na Slovenskem, kjer bodo mojstri prikazali različne 
tehnike struţenja in izdelave struţenih izdelkov z ţeljo, da pokaţejo širši javnosti umetnost struženja lesa.  
Povezava: www.skofja-loka.com/domov/lesostrugarskosrecanjenaslovenskem.aspx 
 

5. dogodek v okviru projekta "Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem 
podeželju" 

Peti dogodek v okviru projekta LAS »Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeţelju« bo 9. maja 2013 s 
pričetkom ob 10. uri v gasilskem domu Čeče (občina Trbovlje). Tematika bo vezana na moţnosti koriščenja obnovljivih virov in 
ekološke pridelave hrane. Več: http://skrci.me/d3Gyf 
 

Dan odprtih vrat v Biotehniškem centru Naklo Moj vrt... 

Biotehniški center Naklo vabi na dan odprtih vrat v torek, 23. 4. med 14. in 19. uro, kjer bodo pripravili brezplačna predavanja s 
področja oblikovanja in urejanja vrta (tudi s pomena naravovarstva in medonosnih rastlin), strokovne nasvete in predstavitve, vzorčne 
zasaditve cvetličnih korit, svetovanje o izbiri in kombiniranju sadik zelenjave in zelišč. Več: http://skrci.me/2TicF   
 

Vabilo na 6. redni Zbor članov LAS Obsotelje in Kozjansko 

LAS Obsotelje in Kozjansko vabi na 6. redni Zbor članov v četrtek, 18. aprila 2013 v Rogaški Slatini. Več: http://skrci.me/lfppO 
 

Mednarodna sejma lovstva in ribištva ter aktivnosti in oddiha v naravi 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan bo odprl 8. mednarodni sejem lovstva in ribištva, ki poteka skupaj z 2. mednarodnim 
sejmom aktivnosti in oddiha v naravi Naturo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni od 19. - 21. 4. 2013.  
Več: http://www.pomurski-sejem.si/ 
 

Razstave Društva krajinskih arhitektov Slovenije na Goričkem 

Društvo Krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) vabi na otvoritev razstave "Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske 
politike Slovenije" z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu oblikovanja in poseganja v krajino. Razstavo bo v petek, 19. aprila 2013 
ob 18.00 v Viteški dvorani gradu pri Gradu na Goričkem odprl Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Razstavljena dela 
bodo na ogled do 30. junija 2013. Več: http://skrci.me/7x7Mn  
 

Pregled dogodkov 

17. 18. april - LEADER Event 2013: Building Bridges for the Future. Bruselj. Več: http://skrci.me/b7kWo  
18. april - Eko socialna kmetija Korenika. Šalovci. Več: www.las-goricko.si/obvestila/?stran=1#CmsC17E1C104E3 
18. april - Dnevi evropske kulturne dediščine. Postojna. Več: www.razvoj-podezelja.si/images/stories/2013/vabilo_DEKD_2013.pdf     
18. in 19. april - 6. Konferenca DAES. Krško. Več: www.daes.si/KONF2013_info.html#bookmark2 
20. april - 1. srečanje lesostrugarjev na Slovenskem. Na Visokem pri Poljanah. Več: www.skofja-
loka.com/domov/lesostrugarskosrecanjenaslovenskem.aspx 
22. in 23. april - 4. Eko konferenca ob svetovnem dnevu zemlje. Več: http://www.cnvos.info/article/id/7879/cid/94 
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   
23. april - Projektna konferenca na temo razvoja podeželja . Ljubljana. Več: http://www.cnvos.si/article/id/7821/cid/74 
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 

 

Sestanek s predstavniki Evropske komisije o napredku v procesu priprave programskih 
dokumentov za koriščenje sredstev evropske kohezijske politike obdobje 2014 -2020 

Prejšnji teden je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in 
Kohezijski sklad, potekal sestanek z Evropsko komisijo. S predstavniki ministrstev, ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske 
politike v Sloveniji (tudi za kmetijstvo in razvoj podeželja) in organa upravljanja, so se pogovarjali o napredku v procesu priprave 
programskih dokumentov za obdobje 2014-2020. Sestanka se je udeleţil tudi g. Jean-Marie Seyler, direktor Generalnega direktorata 
za regionalno politiko pri Evropski komisiji. Mag. Franci Klužer v. d. generalnega direktorja Direktorata za Evropsko kohezijsko 
politiko na MGRT je povedal, da v Sloveniji aktivno pripravljamo dokumente, ki bodo podlaga za črpanje evropskih sredstev v 
naslednjem sedemletnem obdobju: Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020, Drţavni razvojni program prioritet in investicij, Partnerski 
sporazum, Operativne programe, Regionalne razvojne programe in dogovore o razvoju regij. Več: http://skrci.me/YU1AW  
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:: Na začetek 

 

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 vnos vlog v prijavni 
obrazec in predložitev vlog: 30. 4. 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 vnos 
vlog v prijavni obrazec in predložitev vlog: 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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