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Sejemo avtohtona slovenska semena  

 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posveča pozornost aktivnostim, ki bodo spodbudile povečano porabo lokalne hrane in zdravo 
prehranjevanje, tako s sistemskimi kot promocijsko-izobraževalnimi projekti. Zato je ministrstvo predlagalo v letošnjem letu v okviru 
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk izvedbo akcije »Sejemo avtohtona slovenska semena«. Akcija je zastavljena na način, da 
ministrstvo osnovnim šolam in vrtcem podari zavojček šestih vrečk semen, ki jih lahko učitelji in vzgojitelji posejejo z otroki. Na ta 
način mladim generacijam podajamo vedno bolj pomembna sporočila o prehranski varnosti in pomenu ohranjanja avtohtonih sort 
semen.  
Vabljeni, da spremljate rast na vrtovih naših šolarjev na spletni strani Tradicionalnega slovenskega zajtrka: http://tradicionalni-
zajtrk.si/semena/ in na socialnem omrežju Facebook: http://www.facebook.com/zajtrk?fref=ts  
 
Najbolj aktivne šole in vrtce na projektu Tradicionalni slovenski zajtrk pa v teh dneh ministrstvo nagrajuje z izletom na kmetije in 
krajinske parke, ki so nagrajene šole in vrtce z veseljem sprejele in zanje brezplačno pripravile program in pogostitev. Katere šole in 
vrtci so bili nagrajeni ter katere kmetije in krajinski parki so sprejeli otroke, pa najdete na: http://tradicionalni-
zajtrk.si/projekti/tradicionalni_slovenski_zajtrk_v_2012/najbolj_aktivni/  
 

Slovenija povečala omrežje Natura 2000 

Vlada RS je prejšnji teden na 8. dopisni seji spremenila in povečala omrežje Natura 2000 v Sloveniji. S tem je država Slovenija 
prenesla neizpolnjene zahteve Direktive o varstvu prostoživečih ptic in Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih 
živalskih in rastlinskih vrst. Obstoječe omrežje Natura 2000 je razširila za približno 480 km2 (na kopnem za 477 km2 in na morju za 3 
km2). To je povečanje za 2,4 odstotke državnega ozemlja. Več:  http://skrci.me/5kZhQ 
 

MKO predstavil projekte Obalne akcijske skupine Ribič ob dnevu Zemlje 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je 22. 4. 2013 ob Dnevu zemlje predstavilo projekte, ki jih izvaja Obalna akcijska skupina 
(OAS) Ribič v okviru 4. osi – Trajnostni razvoj ribiških območij – Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013. V avli 
poslovnih prostorov MKO, na Dunajski v Ljubljani, je postavljena razstava, ki v tematskih panojih prikazuje slovensko ribištvo nekoč in 
danes, ulov gospodarskih ribičev in različne projekte, ki jih izvaja OAS Ribič. 
S predstavitvijo projektov želi MKO opozoriti na pomen ohranjanja in podpore malega priobalnega ribolova v Sloveniji in v EU, oziroma 
svetu kot trajnostne oblike ribolova, ki je tesno povezana z življenjem obalne skupnosti. Več: http://skrci.me/M6oFI   
 

Razgrnitev predloga kalkulacij katastrskega dohodka ter poziv k podaji pripomb 

Na osnovi 9. člena Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1, Uradni list RS, št. 9/2011, 47/2012) Geodetska uprava 
Republike Slovenije (GURS) razgrinja predlog kalkulacij katastrskega dohodka ter poziva strokovno in drugo zainteresirano javnost, 
naj na objavljeni predlog pošlje morebitne pripombe in predloge. Rok za podajo pripomb je 20. 5. 2013. 
Na spletni strani GURS-a je dostopen obrazec za podajanje pripomb; metodologija ugotavljanja katastrskega dohodka (KD) in lestvica 
KD; na voljo je nabor pridelkov in povprečen KD; proizvodna območja; izračun stroškov kmetijske in gozdarske pridelave; postopek 
izračuna KD in nekaj odgovorov na pogosta vprašanja.  Več: http://skrci.me/JCmN8 
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Priložnost za sodelovanje pri mednarodnih projektih (Italija) 

LAS iz Sardinije (Italija) išče partnerske LAS iz Evrope za sodelovanje pri projektu socialnega vključevanja ljudi z ovirami. Projekt nosi 
ime Terra Mater. Podrobnejše informacije o projektu: http://skrci.me/oJR6t 
Kontakt: info@primaidea.com 
 

2. mednarodno srečanje LAS v Litvi 

Litovska mreža za razvoj podeželja vabi na 2. mednarodno srečanje LAS, ki bo med 23. in 26. majem 2013 v Litvi. Osrednja tema 
letošnje prireditve je "Od generacije do generacije, ohranjanje regionalne identitete". Na dogodek so poleg predstavnikov nacionalne 
Mreže za podeželje vabljeni tudi do 3 predstavniki od vsake LAS. 
Vabilo s programom: http://skrci.me/NVHKV 
Registracija predstavnikov LAS: https://docs.google.com/forms/d/1MafLmz_FyBE5rTAhYYRKOl_8ZJux1wrXDsuCqwCX934/viewform  
Registracija predstavnikov NRN: https://docs.google.com/forms/d/1-gHrRftDiXS0PgeAufhZAoxe4dDUxi69tfF9CKRbLsE/viewform  
Rok za registracijo je 2. 5. 2013. 
Kontakti: Jelena.Dokudovic@zum.lt, Zaneta.Jucaityte@zum.lt 
 

LINC 2013 na Finskem 

Finska mreža za podeželje vabi k udeležbi na 4. mednarodnem dogodku LINC - Leader Inspired Network Community, ki bo 11. - 13. 6. 
2013. Tokratna tema je "well-being" v različnih kontekstih, ki bo obravnavana v delavnicah in na ogledih dobrih praks. Zelo pomemben 
element LINC dogodkov pa so tudi športne aktivnosti, kjer se udeležnci lahko spoznajo in vzpostavljajo nove povezave. Gostitelji so: 
LAS Ylä-Savon Veturi, LAS Kalakukko, LAS Mansikka in Finska mreža za podeželje.  
Rok za prijavo je 30. 4. 2013. Več: http://www.info-linc.eu/  
 

Novi generalni direktor DG AGRI - Jerzy Plewa 

Jerzy Bogdan Plewa je s 16. 4. 2013 nastopil funkcijo generalnega direktorja DG AGRI in tako nasledil g. Joséja Manuela Silva 
Rodrigueza. Jerzy Plewa je bil do sedaj namestnik generalnega direktorja za področje politike razvoja podeželja. Na ta položaj je bil 
kot vršilec dolžnosti imenovan g. José Manuel Sousa Uva, vodja direktorata G - horizontalna vprašanja na področju razvoja podeželja. 
Več: ec.europa.eu/dgs/agriculture/director-general/plewa_en.htm 
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Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 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.  
Več: http://skrci.me/z3aJN 
 

Brezplačno usposabljanje za rokodelski poklic-pletar 

V okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija projektni partner ZRP Pomelaj z.o.o. razpisuje brezplačno usposabljanje za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za rokodelski poklic - pletar. Uvodno srečanje bo 6. 5. 2013 ob 10. uri na sedežu ZRP 
Pomelaj z.o.o. v Mali Polani. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028772 
 

LAS Ovtar: vabilo na delavnice 

LAS Ovtar Slovenskih goric vabi na delavnice prikazov znanj domače in umetnostne obrti, ki se bodo izvajale v Centru Slovenskih goric 
v Lenartu. Delavnica na temo "Suho cvetje in šopki" bo 13. maja 2013; "Od pridelka do izdelka pozabljenih poljščin (lan in pira)" pa 25. 
maja 2013. Več: http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/delavnice-domacih-mojstrov   
 

Pregled dogodkov 

24.-25. april - 2. Evropski seminar o trajnostnem razvoju urbano ruralnih partnerstev. Varšava. Več: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rurban/2013/index_en.cfm 
6. maj - Usposabljanje za rokodelski poklic - pletar. Mala Polana. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028772 
13. maj - "Suho cvetje in šopki". Lenart. Več: http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/delavnice-domacih-mojstrov 
16. - 19. maj - Dobrote slovenskih kmetij. Ptuj. Več: http://skrci.me/z3aJN 
23. - 26. maj - 2. mednarodno srečanje LAS v Litvi. Več: http://skrci.me/NVHKV 
11. - 13. junij - LINC 2013 na Finskem. Več: http://www.info-linc.eu/ 
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Tranzicijske določbe o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP 

V Uradnem listu EU je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 335/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o 
podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP). Spremembe, ki jih opredeljuje Uredba (EU) št. 335/2013, bodo državam članicam omogočile lažje 
izvajanje programov razvoja podeželja 2007–2013 v zaključni fazi in lažji prehod na programe razvoja podeželja 2014–2020. 
Z uredbo se zvišuje odstotek sredstev, ki ga država članica v okviru sprememb PRP 2007–2013 lahko poljubno prenese med osmi znotraj 
koledarskega leta, z 1 % na 3 %. Spremembe so tudi pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov, ter ukrepu kmetijsko okoljskih plačil.   
Opredeljen je presečni datum, ki določa, da države članice prenehajo prevzemati nove obveznosti do upravičencev po pravilih za 
obdobje 2007–2013, ko začnejo prevzemati obveznosti do upravičencev v skladu s pravnim okvirom za programsko obdobje 2014–2020 
(prevzemanje obveznosti ne more potekati po starih in novih pravilih istočasno). Obdobje 2007–2013 se lahko zaključuje na ravni 
posameznega ukrepa ali pa na ravni celotnega PRP. Več:http://skrci.me/RC6a5 
 

Srečanje EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan se je v ponedeljek udeležil srečanja EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo. Ob robu 
zasedanja Sveta EU se je minister sestal s hrvaškim ministrom Tihomirjem Jakovino, ki je ministra mag. Židana seznanil z dogajanjem 
na Hrvaškem glede vina Teran, ki ga je Slovenija zaščitila v EU. Minister se je ob robu zasedanja sestal tudi z nemško ministrico Ilse 
Aigner in evropskim komisarjem Dacianom Ciolosom. 
Ministri so se na zasedanju Sveta EU seznanili s poročilom predsedstva o poteku prvih pogajanj z Evropskim parlamentom o reformi 
Skupne kmetijske politike. Komisija je predstavila predlog uredbe o prehodnih ukrepih, s katerimi naj bi se omogočil nemoten prehod 
pri izvedbi reforme SKP. Tako je predvideno, da se bo novi sistem neposrednih plačil začel izvajati s 1. 1. 2015, v letu 2014 pa se 
bodo neposredna plačila dodeljevala po sedanji ureditvi. Za Slovenijo je še pomembno, da bodo države članice v letu 2014 lahko 
izvajale ukrepe za območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje in kmetijsko okoljske ukrepe po pravilih sedanjega programa razvoja 
podeželja. Več: http://skrci.me/j4XOp 
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Objava javnega razpisa iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim 
proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 

 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma 26. 4. 2013, objavilo nov javni 
razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, 
zadruge in zavode za leto 2013. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 14.000.000 evrov. 
Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi 
enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa: uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; uvajanje učinkovitega 
trženja proizvodov; stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; uvajanje izboljšav s 
področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. Več: http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/  
 

Objava 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 112 - pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 
2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma 26. 4. 2013, objavilo nov javni 
razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 
5.000.000 evrov. 
Cilj podpore je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, 
povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij. Več: http://skrci.me/awqlf 
 

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 naložbe na področju novih izzivov. Rok za vnos 
vlog v prijavni obrazec in predložitev vlog: 15. 5. 2013. Več: http://skrci.me/eVaku 
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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. 
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