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Predlog Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri« 

V Ministrstvu za kmetijstvo in okolje vabimo k oddaji pripomb in predlogov na: Predlog Operativnega programa za izvedbo Resolucije 
o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri« (http://skrci.me/heS4i). 
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete najkasneje do srede, 3. 7. 2013 na e-naslov: resolucija2020.mko@gov.si. 

V nadaljevanju obravnave ţelimo spodbuditi še širšo razpravo o dokumentu, ki bo pripeljala do kakovostne podlage za nadaljnje 
ukrepanje kmetijske in drugih politik za konkurenčen in trajnostni razvoj kmetijstva in ţivilstva. V ta namen organiziramo javno 
razpravo, ki bo potekala v sredo, 12. junija 2013 v Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s 
pričetkom ob 9.00 uri. Povezava ma vabilo: http://skrci.me/ET2nv  
 

Seja Nadzornega odbora PRP za obdobje 2007-2013 

Izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (PRP 2007–2013) poteka tekoče, predvidena 
razpoloţljiva sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so na večini ukrepov ţe dodeljena, potreben pa bo 
še napor za dejansko in ustrezno realizacijo zastavljenih projektov do leta 2015. To je bilo glavno sporočilo 10. seje Nadzornega 
odbora Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki je tudi potrdil Poročilo o napredku v okviru PRP 
2007–2013 za leto 2012. 
Iz poročila med drugim izhaja, da je bilo od začetka izvajanja PRP 2007–2013 pa do konca leta 2012 upravičencem izplačanih 788,8 
milijona € sredstev oz. 67 % razpoloţljivih sredstev programa. V letu 2012 je bilo v okviru 4. osi LEADER aktivnih vseh 33 LAS-ov, 
izboljšal se je sistem sprotnega vrednotenja PRP 2007–2013. Več: http://skrci.me/kg7dG 
 

Vzpostavljen je spletni iskalnik ekoloških certifikatov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potrošnike, da je na svoji spletni strani objavilo Spletni iskalnik ekoloških 
certifikatov, ki so jih izdale vse tri slovenske organizacije za kontrolo in certificiranje, ki so s strani ministrstva, pooblaščene za 
izvajanje kontrole nad ekološko pridelavo in predelavo. Namen iskalnika je, da potrošniki lahko preverijo verodostojnost certifikata, ki 
so jih izdale zgoraj omenjene organizacije za kontrolo in certificiranje, za posamezne ekološke proizvode.  
Povezava: https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/informacije.php 
 

Trgovine "S kmetije" v Šentjerneju  

Kmetijska zadruga Krka je v Šentjerneju odprla trgovino z izključno domačo, lokalno ponudbo ţivil in sadik. Zadruga ţeli s tem 
zagotoviti slovenskemu potrošniku na enem mestu kakovostna, sveţa in okusna ţivila ter sadike slovenskih kmetij, obenem pa podpreti 
slovensko kmetijstvo in lokalne pridelovalce. Trgovina z imenom "S kmetije" je odprta od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro ter ob 
sobotah med 8. in 12. uro.  
Več: www.lokalno.si/2013/04/22/96162/zgodba/KZ_Krka_v_Sentjerneju_odprla_trgovino_s_kmetije/ 
 

Novo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2013 

Novo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2013 je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: 
www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=620. Na tej spletni strani so objavljene tudi vse obvezne priloge 
javnega povabila. 
 

Na Muljavi odprli šolski muzej 

V počastitev praznika Občine Ivančna Gorica je 29. maja potekalo slovesno odprtje šolskega muzeja na Podruţnični šoli Muljava. Stare 
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učbenike, šolske klopi, mize, didaktične pripomočke, slike, vse to in še več si sedaj lahko ogledate v kletnih prostorih šolske stavbe, ki 
bodo sluţili tudi kot dodatna turistična ponudba v kraju.  
Šolski muzej je nastal v okviru projekta PODRUŢNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA, ki se izvaja pod okriljem Lokalne akcijske skupine 
»Soţitje med mestom in podeţeljem«. Več: www.ivancna-gorica.si/aktualno/ 
 

Predstavitev »EU in podeželje » v sklopu projekta Europe Direct Gorenjska 

Razvojna agencija Sora v okviru Informacijske točke Europe Direct Gorenjska organizira stojnično predstavitev EU in podeţelje, v 
sklopu Trţnice kmetijskih pridelkov in izdelkov ţe 11. Tedna podeželja na Loškem. Informacijska točka Europe Direct Gorenjska se bo 
skupaj z ekipo Požen‘ Evropo predstavljala z informativnimi materiali in aktualnimi informacijami ter programi za podeţelje. Več: 
www.ra-sora.si 
 

Izšla je nova številka časopisa S podeželja (št. 30) 

Osrednje teme tokratne številke časopisa S podeţelja so namenjene aktualnem dogajanju na podeţelju, v kmetijstvu in zadruţništvu. 
Povezava na publikacijo: www.spodezelja.si/pdf/s_podezelja_30.pdf 
 

Reportaže ETV - Perspektive zasavskega podeželja 

Na naslednji povezavi si lahko ogledate vseh pet reportaţ ETV, ki so nastale v sklopu izvajanja projekta LAS »Ustvarimo pogoje za 
razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeţelju«: 
www.youtube.com/user/TelevizijaETV/videos?query=perspektive+zasavskega+pode%C5%BEelja 
 

LAS Mežiške doline vabi k sodelovanju 

LAS Mežiške doline vabi k sodelovanju pri procesu priprave Lokalne razvojne strategije za območje Meţiške doline za obdobje 2014 – 
2020. Posveti za pripravo LRS, ki jih bodo organizirali po vseh štirih občinah Meţiške doline bodo 10., 11. ,12. in 13. 6. 2013. Več: 
http://skrci.me/8wMXz 
 

Oblečena drevesa v Šaleški dolini 

LAS Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline je prejšnji teden v sodelovanju s partnerji izvedel projekt iz programa Leader "Iz 
preteklosti v prihodnost z modnimi velikani". Tako so številna drevesa v Topolšici in Šoštanju ţarela odeta v vesele barve in različne 
vzorce, ki so jih spletli, ustvarili ali sešili udeleţenci. Projekt ohranja domačo obrt, stare običaje (pletenje, kvačkanje, šivanje), 
spodbuja zanimanje za volno, oblikovanje izdelkov iz nje in ekološko predelavo starih pletenih izdelkov.  
Več: www.rtvslo.si/lokalne-novice/video-oblecena-drevesa-v-saleski-dolini/309904 
 

Film o lesostrugarskem srečanju 

Rokodelski center Duo Škofja Loka in Razvojna agencija Sora obveščata, da je objavljen kratek film o Lesostrugarskem srečanju, ki je 
bilo 20. aprila 2013 na Visokem pri Poljanah nad Škofjo Loko. Povezava za ogled filma: https://vimeo.com/67377907 
 

Integralna zelena Slovenija 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je od 21. do 24. maja gostilo prof. Ronnieja Lessema, soavtorja integralne ekonomije, ki deluje v 
okviru Centra za integralni razvoj Trans4m v Ţenevi. Profesor je na petih posvetih predstavil moţnosti za implementacijo modela 
integralne ekonomije v povezavi z zelenim gospodarstvom, socialnim podjetništvom in druţbeno odgovornostjo v Sloveniji, kot 
alternativa enostranski in v drugih drţavah neuspešni politiki varčevanja. Več: http://skrci.me/IRVud 
  

 

:: Na začetek 

 

Evropska iniciativa na temo CLDD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) 

Na ravni EU se pod koordinacijo Madžarske mreže za razvoj podeželja in Evropske mreže za razvoj podeželja oblikuje prostovoljna 
(na lastne stroške) tematska iniciativa (delovna skupina) na temo CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), v aktivnosti katere se 
lahko vključijo člani nacionalnih mreţ. 
Pripravljen je prvi delovni dokument - Mapping report, ki med drugim prikazuje trenutno stanje glede odločitev/namenov posameznih 
drţav članic o načinu izvajanja CLLD in izzivih, s katerimi se soočajo drţave članice.  
Povezava na dokument: http://skrci.me/XFjeV 
 

Poletni festival LAS v Biogradu na moru 

Hrvaški LAS LAura skupaj s partnerji vabi na mednarodni poletni festival lokalnih akcijskih skupin, ki bo potekal med 5. in 7. julijem 
2013 v Biogradu na moru na Hrvaškem. S sodelovanjem na dogodku bodo akterji razvoja podeţelja imeli priloţnost predstaviti svoje 
izdelke in storitve tudi okoli 20.000 turistom. 
Več: http://skrci.me/xRLXs 
 

Publikacija o ENRD Leader dogodku 2013 

Evropska mreţa za podeţelje je izdala publikacijo, posvečeno ENRD dogodku LEADER 2013, ki je potekal v sredini aprila v Bruslju. 
Več: http://skrci.me/qnqmQ 
  

 

:: Na začetek 
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Otvoritev Dežele kozolcev v Šentrupertu 

Slovenija bo dobila svojo Deželo kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem. To je edinstven muzej na prostem, v katerega so prenesli 
stare kozolce in jih obnovili. Velikost Deţele kozolcev je 2,5 hektarja, med kozolci pa je za 1 kilometer sprehajalnih poti. Deţela 
kozolcev je v zadnjem letu gostila veliko obiskovalcev iz številnih drţav. Projekt pa igra izredno pomembno vlogo tudi na področju 
ohranjanja slovenske kulturne dediščine. Iz sredstev Leader je bila sofinancirana Vstopna točka muzeja. Uradno odprtje Deţele 
kozolcev bo v četrtek, 6. junija, ob 17. uri v Šentrupertu na Dolenjskem.  
Več: www.las-dbk.si/novice/dezela-kozolcev-otvoritev-06062013-1700/113 
V sklopu prireditev občinskega praznika bo odprt tudi Center za ohranjanje kulturne dediščine, ki se nahaja v neposredni bliţini 
muzeja Deţela kozolcev in predstavlja enega od treh sklopov muzeja. Slednji bo uradno odprt v nedeljo, 9. junija 2013, ob 11. uri. 
Več: www.las-dbk.si/novice/center-za-ohranjanje-kulturne-dediscine-09062013/114 
 

KGZS Zavod Ptuj praznuje 60 let obstoja 

V čast okrogle obletnice v KGZS Ptuj, 7. 6. 2013 prirejajo vrsto zanimivih dogodkov in predstavitev. Tako se bodo predstavile 
najuspešnejše kmetije, ki so svojo osnovno dejavnost nadgradile z dopolnilno dejavnostjo in različna društva s katerimi KGZS Zavod 
Ptuj vrsto let zelo uspešno sodeluje, kar dokazuje da zavod ni zgolj upravljalec nalog, ki jih določata MKO in KGZS, marveč aktivno in 
ustvarjalno sodeluje s podeţeljem ter pozitivno vpliva na skupen razvoj območja. Pripravljajo tudi regijsko razstavo ţivali, ki je bila 
kot projekt prijavljena na LAS-ov javni poziv in je delno sofinancirana iz LEADER programa in sredstev EKSRP. LAS Bogastvo podeželja 
ob Dravi in v slovenskih goricah pripravlja predstavitev projekta "Bogastvo okusov podeţelja" ter gosti LAS društvo za razvoj 
podeželja med Snežnikom in Nanosom. Več: http://skrci.me/Uh3aj 
 

Na Ptuju bodo odprli vrata največjega slovenskega vrta 

V petek, 22. junija bodo v Selekcijsko poskusnem centru Semenarne Ljubljana na Ptuju odprli vrata največjega slovenskega vrta. V 
njem si boste lahko ogledali posevke zanimivih in posebnih vrtnin, cvetlic in zelišč, moţnosti kombinacij posevkov v vrtu in novosti, ki 
so vam jih pripravili v letošnjem letu. Posebno pozornost so namenili domačim in avtohtonim sortam vrtnin iz vrečk Semenarne 
Ljubljana. Za strokovne in praktične nasvete boste lahko povprašali priznano strokovnjakinjo Mišo Pušenjak.  
Več: http://skrci.me/FSh1n 
 

Podeželje v mestu Koper 

V okviru prireditve Podeželje v mestu 2013, ki jo ţe vrsto let organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (promocija 
slovenskega podeţelja), bo v soboto, 8. junija potekala prireditev Podeţelje v mestu Koper, Pri Taverni. 
Več: www.kgzs.si/gv/promocija/sejmi-in-prireditve/podezelje-v-mestu.aspx 
 

Vidovi dnevi 

Na Vidmu pri Ptuju se bodo med 6. in 16.junijem 2013 odvijali tradicionalni Vidovi dnevi, ki so odlična priloţnost za obisk kulturne, 
naravne in etnografske dediščine ter prireditev na območju Haloz in okolice. Posebej vabljeni vsak večer v Vidovo klet na dneve 
vinogradnikov, kjer so skupaj z vinogradniki pripravili pestro ponudbo vrhunskih vin z zaščitenim geografskim poreklom Haloze. Več: 
http://skrci.me/h93sB 
 

Razstava slovenskih narodnih vezenin 

Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivnica, Sekcija ročnih del »Ivančice« vabi na letno razstavo vezenin na temo Slovenske narodne 
vezenine. Otvoritev razstave s pestrim kulturnim programom bo v petek, 7. junija 2013 ob 18.00 uri v OŠ Koprivnica. Razstava bo na 
ogled tudi v soboto in nedeljo, 8. in 9. junija 2013 od 10.00 do 18.00 ure. Več: http://skrci.me/LFqvp 
 

32. Festival idrijske čipke 

32. Festival idrijske čipke bo potekal od 14. - 16. 6. 2013 v Idriji. Prava paša za oči so vedno odlično pripravljene domače in tuje 
razstave čipk, na katerih je moţno ogledati nove načine uporabe idrijske čipke, sodobne izdelke z idrijsko čipko in tradicionalne čipke. 
Klekljarice in klekljarji so vabljeni na strokovne delavnice klekljanja za odrasle v organizaciji Čipkarske šole Idrija.  
Več: http://skrci.me/kKpf9 
 

LAS Ovtar Slovenskih goric vabi na posvet 

LAS Ovtar Slovenskih goric vabi na posvet, ki bo v torek, 11. junija 2013, ob 9. uri v Lenartu. Na posvetu bosta na aktualna vprašanja 
o prodaji produktov na domu (vinogradnik, vinotoč, razne dopolnilne dejavnosti na kmetiji) in na lokalnih prireditvah, ki se 
organizirajo z občinami, odgovarjali inšpektorici Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje Tatjana Košar in Marija Habjanič.  
Več: www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/vabilo-na-posvet 
 

Pregled dogodkov 

2. - 8. junij - Teden podeželja na Loškem. Škofja Loka. Več: www.ra-sora.si/ 
6. junij - Odprtje Dežele kozolcev. Šentrupert na Dolenjskem. Več: www.las-dbk.si/novice/dezela-kozolcev-otvoritev-06062013-
1700/113 
6. - 16. junij - Vidovi dnevi. Videm pri Ptuju. Več: http://skrci.me/h93sB 
7. junij - Prireditve ob 60. obletnici KGZS Ptuj. Več: http://skrci.me/Uh3aj 
7. junij - Razstava slovenskih narodnih vezenin. Koprivnica. Več: http://skrci.me/LFqvp 
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8. junij - Podeželje v mestu Koper. Več: www.kgzs.si/gv/promocija/sejmi-in-prireditve/podezelje-v-mestu.aspx 
11. - 13. junij - LINC 2013 na Finskem. Več: http://www.info-linc.eu/ 
11. junij - Posvet LAS Ovtar Slovenskih goric. Lenart. Več: www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/vabilo-na-posvet 
12. junij - Javna obravnava Predloga Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Novo mesto. Več: http://skrci.me/ET2nv  
14. - 16. junij - 32. Festival idrijske čipke. Idrija. Več: http://skrci.me/kKpf9 
20. in 21. junij - LeaderFEST. Češka. Več: http://skrci.me/S61BK 
22. junij - Odprtje vrat največjega slovenskega vrta. Ptuj. Več: http://skrci.me/FSh1n 
5. - 7. julij - Poletni festival LAS v Biogradu na moru, Hrvaška. Več: http://skrci.me/xRLXs 
 
  

 

:: Na začetek 

 

MKO uspešno izvedlo 6 delavnic na temo bodočega PRP 2014–2020  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo zaključke in predstavitve s 6 delavnic, ki so v maju potekale na 
temo priprave bodočega Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014–2020). Delavnice so obravnavale strateško orientacijo 
bodočega PRP 2014–2020, rezultatsko usmerjenost, spodbujanje vertikalnega in horizontalnega povezovanja preko PRP 2014–2020, 
pomen prenosa znanja in inovacij ter spremembe na področju izvajanja pristopa LEADER. 
Več: http://skrci.me/PI6Pw 
 

EU dosegla sprejemljiv dogovor o reformi SRP 

Prejšnji teden je bil v Bruslju po skoraj dveh letih pogajanj doseţen velik korak v smeri končnega dogovora o reformi Skupne ribiške 
politike. Irski minister za ribištvo in predstavnik Sveta ministrov EU, Simon Coveney, ter predstavnica Evropskega parlamenta, Ulrike 
Rodust, sta po pogajanjih predstavila kompromis, ki zadeva glavna izhodišča reforme. Doslej sta bila Evropski Parlament in Svet 
ministrov nasprotnega mnenja o tem, kako ambiciozna naj bo Skupna ribiška politika EU. Jedro dogovora sta obnova ribjih staleţev ter 
podpora trajnostnemu ribolovu. Prvič v zgodovini je EU priznala pomen malih priobalnih trajnostnih ribičev in izpostavila potrebo po 
upoštevanju druţbenih in okoljskih kriterijih pri dodeljevanju ribolovnih kvot.«  
Več: www.cnvos.info/article/id/8180/cid/94 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske druţbe, samostojne 
podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013. Rok za vnos vlog v prijavni obrazec in predložitev vlog: 12. 6. 2013 do 24. ure. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1078 

 Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem. Traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.  
Več: http://skrci.me/zjbWX  

  

 

:: Na začetek 

  
  

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. 

 
Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 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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