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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

9. seja Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 

Dne 30. 11. 2012 se je odvila 9. seja NO PRP 2007-2013, katerega se je udeležilo 23 imenovanih članov od skupno 33 predstavnikov 
vladnih in nevladnih organizacij. Seje sta se udeležila tudi predstavnika Evropske komisije, g. Peter Kaltenegger in ga. Anna Muterko. 
Na seji so člani NO potrdili 6. spremembo PRP 2007-2013, ki so finančne narave - z namenom uspešnega in učinkovitega zaključevanja 
programa se sredstva prerazporejajo med ukrepi in osmi, posledično pa prihaja do spremembe določenih kazalnikov. Poleg tega se 
spreminjajo sredstva za Tehnično pomoč in Mrežo za podeželje. V nadaljevanju sta predstavnika Evropske komisije in Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo predstavila potek in stanje priprave programskih dokumentov za novo programnsko obdobje 2014-
2020 (Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program in Partnerski sporazum). 
 

Priprava ključnih strateških in izvedbenih dokumentov novega programiranja 

Slovenija se trenutno tako na nacionalni kot EU ravni sooča s pripravo ključnih strateških in izvedbenih dokumentov za obdobje 2014-
2020. Na nacionalni ravni se je začela priprava nove Strategije razvoja Slovenije za obdobje sedmih let, to je od 2014-2020, 
praktično sočasno pa bo pripravljen tudi njen izvedbeni dokument, to je Program državnih razvojnih prioritet in investicij za 
obdobje štirih let, ki bo definiral in finančno ovrednotil razvojne prioritete na vseh razvojnih področjih.  
Na ravni EU pa je Slovenija sredi pogajanj za novi večletni finančni okvir (VFO) za obdobje 2014-2020 in bo tako kot druge države 
članice EU, na podlagi sprejetega skupnega strateškega okvirja Evropske komisije, zavezana k pripravi partnerskega sporazuma in 
operativnih programov, ki bodo podlaga za črpanje EU sredstev za obdobje 2014-2020, ki bo vključevala programe in projekte s 
katerimi bo dosegla zastavljene razvojne cilje tako na nivoju države kot na nivoju regije. 
Razvojno načrtovanje in programiranje strateških in izvedbenih dokumentov: http://skrci.me/MOGmN 
Sodeluj pri pripravi strateških dokumentov: http://skrci.me/xEyUh 
 

Izdana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS 

Vlada RS je na včerajšnji 41. redni seji med drugim izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje 
gozdov v lasti RS. S spremembami vlada dopolnjuje pogoje, merila in postopke za podelitev koncesij hribovsko-gorskim kmetom. S tem 
se želi doseči boljše izvajanje 47. člena Zakona o gozdovih, ki določa možnosti uveljavljanja prednostne pravice hribovsko-gorskim 
kmetom pri podelitvi koncesij za izkoriščanje gozdov v državni lasti. Skladno z zahtevo Računskega sodišča RS so posodobljeni 
normativi za sečnjo, zaradi lažjega spremljanja izvajanja koncesije pa so se dopolnili tudi nekateri obrazci za poročanje. Več: 
http://skrci.me/y0aUn 
 

Sprejeta Uredba o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev 
kmetijskih proizvodov 

Vlada RS je na 40. redni seji, dne 6. 12. 2012 med drugim sprejela Uredbo o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih 
proizvajalcev kmetijskih proizvodov. Uredba določa predmet podpore, vlagatelje, upravičence, pogoje, merila, finančna sredstva, 
postopek za uvedbo in izvajanje ukrepa, dolžnosti in nadzor nad izvajanjem ukrepa pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil. 
Podpora za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov se bo namenila za naslednje sektorje: 
ekološke proizvode, hmelj, pitane prašiče, sveže sadje in svežo zelenjavo. Več: http://skrci.me/d4dEp 
 

Posvet s predstavniki Evropske komisije o kohezijski politiki 2014-2020 

Konec novembra je v Ljubljani potekal posvet na katerem so predstavniki Evropske komisije ministrstvom in ostalim pomembnim 
deležnikom v procesu črpanja evropskih sredstev predstavili stališča do razvojnih potencialov in potreb Slovenije za pripravo 
programskih dokumentov za prihodnje obdobje izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020. Več: http://skrci.me/8qiNB 
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Integracija podeželskih produktov v turistično blagovno znamko JVS 

Nameni operacije "Integracija podeželskih produktov v turistično blagovno znamko JVS", katere nosilec je Razvojni center Novo mesto, 
so nadgradnja obstoječe regijske turistične blagovne znamke s produkti podeželja JVS, dopolnitev turistične ponudbe regije s produkti 
podeželja JVS, povečanje prepoznavnosti in potenciala regije JVS, ter spodbuditi pridelavo in promocijo produktov podeželja, ki bodo 
pozitivno vplivali na biotsko raznolikost okolja. 
Povezava na delovno verzijo dokumenta: http://skrci.me/qAGR3 
 

Pod dežnikom kulturne dediščine 

Razvojna agencija Kozjansko je skupaj s projektnima partnerjema Knjižnico Šentjur in Občino Šentjur zaključila projekt »Pod 
dežnikom kulturne dediščine v turizmu«, cilj katerega je bil izdelati promocijske turistične materiale, s katerimi so zastopane 
vsebine iz področja kulturne, naravne in sakralne dediščine območja občine Šentjur. Projekt je sofinanciran iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. 
Več: http://skrci.me/zK4Np  
 

Zaključevanje projekta DART 

Projekt DART, »Declining, Ageing and Regional Transformation« (upadanje, staranje in regionalne spremembe) se počasi izteka. Uradni 
zaključek projekta bo 31. 12. 2012. Poročilo o triletnem zbiranju statističnih podatkov na področju demografskih sprememb, 
izmenjav znanja, izkušenj in dobrih praks med štirinajstimi partnerji iz enajstih evropskih držav in trinajst evropskih regij si lahko 
preberete v krajši verziji na tej povezavi: www.bsc-kranj.si/index.php 
 

Dve novi poročili o monitoringu izbranih vrst živali 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletnih straneh objavilo dve novi poročili o monitoringu izbranih vrst živali. Izvajanje 
monitoringa nam omogoča spremljanje stanja biotske raznovrstnosti okolja in omogoča izvajalcem vrednotenja Programa razvoja 
podeželja 2007-2013 oceno prispevka programa k ohranjanju okolja. Izvajanje monitoringa za spremljanje stanja ohranjenosti vrst 
državam članicam nalaga tudi 11. člen Direktive o habitatih  ter 4. in 12. člen Direktive o pticah, o rezultatih pa je potrebno poročati v 
rednih intervalih. Monitoring ureja tudi 108. člen Zakona o ohranjanju narave. Z izvajanjem monitoringa se hkrati povečuje obseg 
podatkov, ki so podlaga za oceno vplivov na naravo v okviru presoje sprejemljivosti planov in zbrani podatki v določenih primerih že 
omogočajo izbor variant.  
- Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Primož Kmecl idr., 
DOPPS, 2012  
- Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali 
Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012  
Povezava: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=211 
 

Dvanajsti praznik topliškega jabolka 

Na 12. prazniku topliškega jabolka so se predstavili pridelovalci jabolk in drugih vrst sadja. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je 
organiziral in pripravil veliko razstavo sadja številnih sadnih vrst, ki uspevajo v Sloveniji. Predstavila so se društva, rokodelci in drugi 
zanimivi ponudniki domače in umetnostne obrti. Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim 
zavodom Novo mesto pripravilo razstavo kulinaričnih dobrot in izvedlo ocenjevanje najboljšega jabolčnega zavitka. Na prireditvi so 
izbrali najtežje »Topliško jabolko« . Več: http://skrci.me/BppUj 
  

 

:: Na začetek 

 

Evropska unija, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2012 

 
Evropska unija je dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je v odzivu na 
odločitev norveškega odbora za Nobelovo nagrado, da to prestižno priznanje letos prejme EU, izpostavil, da je "nagrada velika čast za 
celotno EU, za vseh njenih 500 milijonov državljanov, za vse njene članice in za vse institucije". Najvišji predstavniki evropskih 
institucij so priznanje prejeli na slovesnosti 10. decembra v Oslu. Voditelje EU so na podelitvi nagrade v Oslu spremljali štirje mladi 
Evropejci, zmagovalci natečaja Mir, Evropa, Prihodnost, na katerem so z risbami in kratkimi besedili povedali, kaj njim pomeni mir v 
Evropi. Več: http://ec.europa.eu/slovenija/hp/2012-1012-nobelova_nagrada_sl.htm  
 

Izšla nova številka EU Rural Review 

Evropska mreža za razvoj podeželja je izdala novo številko EU Rural Review, katere osrednja tema so mreže in aktivnosti mreženja na 
področju razvoja podeželja. Povezava: http://skrci.me/1U8sY   
 

Študijski obisk na Finskem v organizaciji projekta LEADER iniciativa v Srbiji 

V organizaciji projekta LEADER iniciativa v Srbiji se je v času med 18. in 23. 11. 2012 odvijal študijski obisk na Finskem, na katerem 
so sodelovali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo R. Srbije. Glavni namen obiska je bil osredotočen na LEADER proces 
na Finskem, ki je vsem sodelujočim omogočil dobiti jasno sliko o vlogi, odgovornosti in vplivu le tega na splošni razvoj podeželja. 
Udeleženci dogodka so si med drugim ogledali primere dobrih praks LEADER projektov.  
Več: www.li-serbia.rs/site/content/2/100/232.html 
Več o LEADER iniciativi v Srbiji : www.li-serbia.rs/site/content/2/84.html 
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:: Na začetek 

 

Božično-novoletni tržnici (Ilirska Bistrica in Postojna) 

 
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi to soboto, 15. decembra in naslednjo soboto, 22. decembra 2012 na 
Božično novoletni bolšji tržnici, ki jih organizirajo v Ilirski Bistrici in Postojni. V Ilirski Bistrici bo 15. 12. poleg že sedaj bogate 
sejemske ponudbe potekal tudi zabavno animacijski program od 10.00 do 12.00 ure, sicer pa bo tržnica obratovala od 8.00 do 14.00. 
Več: www.razvoj-podezelja.si/  
 

Tretja razstava poprtnikov (Dobrepolje) 

Otvoritev razstave poprtnikov bo v petek, 14. decembra 2012, ob 19.00 uri, v prostorih Društva upokojencev v Jakličevem domu 
Dobrepolju. Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=282 
 

Predavanje Dopolnilne dejavnosti na kmetiji in možnosti opravljanja osebnega dopolnilnega dela 

ICRA razvojna agencija Idrija v četrtek, 13. 12. vabi na predavanje "Dopolnilne dejavnosti na kmetiji in možnosti opravljanja 
osebnega dopolnilnega dela".  Na predavanju bo govora o vrstah dejavnosti na kmetiji, pogojih in pridobitvah dovoljenja in o 
registraciji dopolnilnih dejavnosti ter o finančnih vidikih obeh dejavnosti. Več: www.icra.si/content/view/1572/154/ 
 

Srečanje "Pod kozolcem" 

Biotehnični center Naklo vabi na srečanje, ki bo v ponedeljek 17.12. in torek 18.12. v šolski prodajalni 'Pod kozolcem" ob zaključku 
leta 2012. Druženje bo potekalo v smislu izmenjave izkušenj, mnenj, skupne pokušine kvalitetnih EKO mlečnih proizvodov, šolskih 
piškotov in sladoleda ter pokušine proizvodov dobaviteljev, ki se ukvarjajo z EKO pridelavo hrane. Več: tecaji@bc-naklo.si 
 

Pregled domačih dogodkov 

13. december - Predavanje "Dopolnilne dejavnosti na kmetiji". Idrija. Več: www.icra.si/content/view/1572/154/ 
14. december - Predavanje "Socialna varnost kmetov – zavarovanja in socialne pomoči". Idrija. Več: www.prc.si/novice/socialna-
varnost-kmetov 
14. december - Tretja razstava poprtnikov. Dobrepolje. Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=282 
15. december - Božično-novoletna tržnica. Ilirska Bistrica. Več: www.razvoj-podezelja.si/  
17. in 18. december - Srečanje "Pod kozolcem". Naklo. Več: tecaji@bc-naklo.si 
22. december - Božično-novoletna tržnica. Postojna. Več: www.razvoj-podezelja.si/  
  

 

:: Na začetek 

 

ENRD-jev seminar "Uspešno programiranje" 

Evropska mreža za razvoj podeželja je v začetku decembra organizirala seminar "Uspešno programiranje", ki so se ga udeležili številni 
akterji razvoja podeželja iz cele Evrope ter tudi komisar Ciolos. Gradivo s seminarja je dostopno na tej povezavi: 
http://skrci.me/Lm0Ev 
 

ELARD-ova izjava ob nižanju proračuna EU za razvoj podeželja 

V luči zaključevanja pogajanj za prihodnji večletni finančni okvir (MMF) v letu 2013 je Evropsko LEADER združenje za razvoj podeželja 
- ELARD pozvalo pogajalske strani, da razmislijo o negativnih vplivih, ki ga bodo imeli nadaljnji rezi v drugem stebru Skupne kmetijske 
politike na podeželska območja ter na preživljanje milijonov prebivalcev Evrope. V obdobju gospodarske recesije in vse višje stopnje 
brezposelnosti ter stagnacije rasti, manjšanje proračuna za razvoj podeželja za 9,3 % ELARD označuje kot veliko strateško napako, ki 
lahko EU še bolj oddalji od Strateških ciljev 2020.  
ELARD-ovo izjavo si lahko preberete na tej povezavi: http://skrci.me/gcN9g 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
  

 

:: 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.  
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Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
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