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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Uspešno zaključen projekt za zeleni razvoj porečja Dragonje 

Zavod Eko-Humanitatis in partnerji so uspešno zaključili “Projekt za spodbujanje trajnostnega razvoja in aktivnega varovanja 
naravne ter kulturne dediščine porečja Dragonje” (LAS Istra, program LEADER). Glavni namen projekta je bil po načelu “od spodaj 
navzgor” spodbujanje varovanja okolja in novih trajnostnih dejavnosti oz. produktov na podeželju Istre. O aktivnostih in rezultatih 
projekta najdete na: www.eko-humanitatis.org/780/ 
 

Brošura LAS BARJE z zaledjem 

V LAS Barje z zaledjem so pripravili brošuro, v kateri se predstavljajo kmetije Barja in zaledja. Dvojezična brošura (slo in ang) je 
narejena v sklopu projekta "Prodajamo dobrote naših kmetij", ki je bil predlagan za sofinanciranje iz Leader programa na pobudo 
kmetij, ki so želele pridobiti dodatna znanja s področja dopolnilnih dejavnosti in neposredno prodajati svoje pridelke in izdelke.  
Povezava na brošuro: http://skrci.me/CgaQ4 
 

Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti - Po 1. januarju 2014 obvezno 
vodenje knjigovodstva za davčne namene za določena kmečka gospodinjstva 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim 
vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zakon o dohodnini v 47. členu določa, da so člani kmečkega gospodinjstva, katerega 
povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti preseže 7.500 evrov, dolžni določiti nosilca dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od odhodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. 
Več: http://skrci.me/neoiL 
 

Kmetijska zemljišča ohraniti za pridelavo hrane 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
ki je bil v javni razpravi do sredine novembra 2013, nadaljujejo pa se usklajevanja z deležniki iz različnih dejavnosti. Za Slovenijo je 
pomembno, da ohranja kmetijska zemljišča in s tem možnosti za pridelavo hrane, zato je treba v zakonu urediti trajno varovana 
kmetijska zemljišča, namenjena pridelavi hrane, ter jih zaščititi pred pozidavo in spremembo njihove namembnosti. 
Več: http://www.spodezelja.si/  
 

32. številka S podeželja 

Osrednje teme 32. številke časopisa S podeželja so namenjene aktualnemu dogajanju na podeželju, v kmetijstvu in zadružništvu. 
Povzetek vsebine: 
• Intervju z mag. Dejanom Židanom, ministrom za kmetijstvo in okolje 
• Zadruge vključene v podporno okolje za podjetništvo 
• Predlog osnutka Programa razvoja podeželja poslan Bruselj 
• 2014 Mednarodno leto družinskega kmetovanja 
• Zadružna izobraževanja 
• O vzdrževanju gozdnih cest in prevoznicah za les 
• Slovenija ima že 19 zaščitenih proizvodov 
• Začimbe, najbogatejši vir antioksidantov 
• Prva opravila na vrtu 
Povezava: www.spodezelja.si/pdf/s_podezelja_32.pdf 
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Dobro preverite svoj ekoizdelek 

Ker so kupci pripravljeni za boljšo hrano plačati več, je treba paziti na tiste prodajalce, ki v želji po hitrem zaslužku goljufajo svoje 
stranke. 
Na tržnicah ali mobilnih prodajnih mestih se je v zadnjem času razbohotila prodaja ekoloških pridelkov in izdelkov, ki jih nekateri 
prodajajo po vratolomno visokih cenah. Ker si kupci želijo priti do hrane, pridelane brez pesticidov in umetnih gnojil, prodajalce 
zamika, da zlorabijo oznako "eko". Žal je nadzor nad tistimi, ki niso v sistemu certificirane pridelave, precej šibek. 
Več: www.rtvslo.si/slovenija/dobro-preverite-svoj-ekoizdelek/325651 
 

80. dopisna seja Vlade RS 

Vlada je na 80. dopisni seji, dne 27. 12. 2013, obravnavala pet točk, ki sodijo v področje dela Ministrstva za kmetijstvo in okolje:  
- Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS 
- Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu 
- Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
- Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014 
- Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2012 
Več: http://skrci.me/9CRkT 
 

Gorenjska: Z zbiranjem hišnih imen ohranjajo dediščino in narečja 

Na Gorenjskem že več let zbirajo stara hišna imena, ki se tako ohranjajo kot del nesnovne kulturne dediščine. Do zdaj so jih zbrali že 
več kot 4.500. Akcijo zbiranja starih hišnih imen s projekti, podprtimi z evropskimi sredstvi Leader, že pet let vodi Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske Ragor. Sprva se ji je pri akciji priključilo pet občin, nato pa se je število sodelujočih razširilo na 12 gorenjskih občin 
in 93 naselij v teh občinah. Več kot 4.500 hišnih imen so zbrali v 24 knjižicah z zgodbami in starimi fotografijami. Klemen Klinar iz 
Ragorja pravi, da so zdaj uredili še spletni leksikon hišnih imen in upa, da se bo s pomočjo obiskovalcev spletnega leksikona baza 
informacij o hišnih imenih bogatila, širila in nadgrajevala. Več: http://skrci.me/GqICI 
  

 

:: Na začetek 

 

Razprava »Strukturni skladi do leta 2020: Nujno na pot pametnega razvoja« 

Slovensko društvo evalvatorjev, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani vabijo na 
razpravo z naslovom »Strukturni skladi do leta 2020: Nujno na pot pametnega razvoja«, ki bo potekala v četrtek, 23. januarja 2014, ob 
13. uri v predavalnici P19 na Fakulteti za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana. 
Več: www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/2156-vabilo-na-razpravo-z-naslovom-rstrukturni-skladi-do-leta-2020-nujno-na-pot-
pametnega-razvojal 
 

Village Folk - Ljudje podeželja: Šinjorina Smokvica 

V desetem delu dokumentarne oddaje Village folk - Ljudje podeželja, ki bo na sporedu v nedeljo, 5. 1. na TV SLO 1 bo predstavljena 
Sandra, novinarka in glasbena urednica. Na vrtu svojih staršev v Dalmaciji so jo vedno znova navdihovala drevesa smokve s sladkimi 
plodovi, iz katerih je pripravljala marmelado. In odločila se je da spelje projekt povezan s smokvami.  
Več: www.rtvslo.si/villagefolk/# 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Ukrep 121 - namakanje in mreže proti toči 
Rok za prejem ponudb: 05.02.2014 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1117  

 2. javni razpis ukrep 132 Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane  
Rok za prejem ponudb: odprt 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1114  

 Javni razpis za ukrep predelava in trženje  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1105  

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1088  

  
  

 

:: Na začetek 
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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. 
 

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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