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Šole se lahko v shemo šolskega sadja prijavijo do 25. januarja 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos izvaja ukrep brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah. 
Šole se na ukrep za naslednje šolsko leto (2013-2014) lahko prijavijo do 25. januarja. Ministrstvo pa poleg tega izvaja tudi ukrep – 
Shema šolskega mleka. Vlagatelji na ta ukrep, ki so vrtci, osnovne in srednje šole, se lahko v to shemo prijavijo preko celega leta. 
Več: http://skrci.me/WTDLR 
 

Rezultati spletne ankete naročnikov PRePleta 

Društvo za razvoj podeželja je ob koncu lanskega leta izvedlo spletno anketo z namenom pridobiti informacije glede zadovoljstva 
naročnikov PRePleta z novicami ter glede zadovoljstva udeležencev Slovenskega podeželskega parlamenta.  
Rezultati ankete so pokazali, da ste naročniki zadovoljni tako z uporabnostjo podanih informacij kot z njihovo oblikovno zasnovo. 
Najbolj pomembne se vam zdijo informacije, ki prihajajo iz domačega okolja, tako na lokalni kot na državni ravni. Prav tako so vam 
pomembne novice, ki se nanašajo na Skupno kmetijsko politiko v prihodnjem obdobju ter novice o prihajajočih dogodkih in 
prireditvah. Med drugim ste tudi izrazili željo po predstavitvi več primerov dobrih praks, zato v Mreži za podeželje in DRSP apeliramo 
na lokalne akcijske skupine in druge akterje s področja razvoja podeželja, da nam pošljete informacije o uspešnih projektih, ki jih 
bomo z veseljem predstavili v PRePletu! 
V drugem delu ankete so udeleženci 2. Slovenskega parlamenta, ki je bil oktobra lani v Zrečah, zelo pozitivno ocenili konferenco. Bili 
so zadovoljni tako s samo organizacijo, z delavnicami, kot tudi z izbiro lokacije dogodka. 
 

Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije 

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) je javna listina, s katero imetnik dokazuje delovno, poklicno oziroma strokovno 
usposobljenost za opravljanje poklica. Kandidat v postopku sistematično zbere dokazila o usposobljenosti in dosedanje dosežke. 
Certifikat odpira možnost razvoja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, torej samozaposlitve oziroma zaposlitve drugje. Pomeni tudi 
ohranjanje tradicionalnih znanj in izdelkov in bogatitev ponudbe s kmetij. V spomladanskem roku 2013 se kandidati, ki želijo pridobiti 
certifikat lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem roku pošljejo prijave na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije do 28. januarja 2013, v 
drugem roku pa do 20. maja 2013.  Več: http://skrci.me/26aDp  
 

Visoke globe za vse, ki opravljajo dejavnost, pa zanjo nimajo ločenega TR 

Davčna uprava Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila novico, v kateri vse poslovne subjekte poziva, da morajo 
najkasneje do 15. januarja 2013 za opravljanje dejavnosti odpreti ločen račun pri domačih ponudnikih plačilnih storitev, oziroma 
sporočiti podatke o teh transakcijskih računih, odprtih v tujini, sicer jih čakajo visoke globe. Tudi kmetije, ki so registrirane kot s. p. 
ali imajo dopolnilno dejavnost, morajo imeti za opravljanje dejavnosti ločen transakcijski račun. V KGZS svetujejo, da vsi, ki 
zapadejo pod to obveznost in tega še niso postorili, do predvidenega roka davčnemu uradu sporočjo predpisane podatke. Samostojni 
podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se namreč za prekršek kaznuje z globo od 800 do 10.000 evrov. Več: 
http://skrci.me/2DEGV 
 

Projekt LIFE Upravljanje Nature 2000 na spletu 

Projekt Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (SI Natura 2000 Upravljanje - LIFE11 
NAT/SI/880) je dobil svojo spletno stran, kjer so objavljene tudi novice: www.natura2000.gov.si/index.php 
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Malo kmetijstvo ključno za razvoj podeželja, ugotavljajo na Danskem 

Trajnostna pridelava hrane visoke kakovosti v malem kmetijstvu je poglavitna za razvoj podeželja na Danskem. Tako trdi skupina, ki 
trenutno razvija vizijo danskega urbanega in ruralnega razvoja do leta 2030. Skupino, ki združuje male in velike kmete, umetnike in 
direktorje raziskovalnih centrov, je ustanovilo dansko Ministrstvo za mesto in podeželje z namenom izboljšati finančno in kulturno 
neravnovesje na Danskem. Več: www.arc2020.eu/front/2012/12/small-scale-agriculture-central-for-rural-development/ 
 

Najboljši projekti LIFE za leto 2011 

Države članice EU, zastopane v Odboru LIFE, so skupaj z enoto LIFE Narava Evropske komisije razglasile 13 najboljših projektov LIFE 
Narava 2011, ki so predstavljeni na naslednji povezavi: ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2011/index.htm, izdana 
pa je tudi brošura The best LIFE Nature projects 2011, ki je na voljo na tej povezavi: http://skrci.me/viCZs 
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Vabilo na predstavitev novih javnih razpisov PRP 2007-2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi na predstavitev štirih javnih razpisov, in sicer 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, dva 
javna razpisa iz naslova ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi.  
Predstavitve potekajo danes, 10. 1. 2013, od 9. ure dalje v veliki sejni sobi Slovenijalesa (pritličje levo), Dunajska 22, 1000 
Ljubljana.  
Več si lahko preberete na naslednji povezavi: http://skrci.me/LxUaE 
 

Posvet lokalnih akcijskih skupin 2013 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja vabi na dvodnevni posvet Lokalnih akcijskih skupin, ki bo v četrtek, 17. in petek 18. 
januarja 2013 v Tolminu, Kobaridu in Bovcu. Tokratni gostitelj posveta lokalnih akcijskih skupin bo LAS za razvoj. 
Posvet je namenjen vsem lokalnim akcijskim skupinam v Sloveniji in drugim zainteresiranim za razvoj podeželja. Na posvetu bodo 
obravnavali problematiko delovanja LAS v programskem obdobju 2007 – 2013 in se seznanili z izzivi programskega obdobja 2014 – 2020. 
Z zaključki posveta želijo prispevati k oblikovanju prihodnjega programa LEADER. 
Vabilo s programom: http://skrci.me/HOyil 
Prijavnica: http://skrci.me/GjMil 
 

Kronanje vinske kraljice 

Kronanje 17. slovenske vinske kraljice bo v petek, 11. januarja 2013 v Radencih. Za leto 2013 je bila izbrana Neža Pavlič iz 
Slovenskih Konjic, ki bo tako pričela svoje popotovanje v vse tri slovenske vinorodne dežele in prek njihovih meja. Dogodka se bo 
udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Več: www.kmetija.si/Novica/kronanje-vinske-kraljice 
 

Pregled dogodkov 

10. januar - Predstavitev novih javnih razpisov PRP 2007 - 2013. Ljubljana. Več: http://skrci.me/LxUaE 
11. januar - Kronanje vinske kraljice. Radenci. Več: www.kmetija.si/Novica/kronanje-vinske-kraljice 
17. in 18. januar - Posvet lokalnih akcijskih skupin 2013. Bovec, Tolmin, Kobarid. Več: skrci.me/biIJY 
24. - 27. januar - sejem Alpe Adria Turizem in prosti čas. Ljubljana. Več: www.alpeadria-tip.si/za-obiskovalce/domov/ 
1. februar - Irska po 40 letih: pridobitve, priložnosti in izzivi članstva EU. Dublin. Več: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-ireland-40 
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Pričela veljati evropska Uredba o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil 

Evropska komisija je konec leta 2010 pripravila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih 
proizvodov in živil, ki je pomemben element Skupne kmetijske politike in je pričela veljati 3. 1. 2013. Predlog je podprla tudi 
Slovenija, saj je bil namen predloga izboljšanje komunikacije med kmeti, kupci in potrošniki o kakovosti kmetijskih izdelkov, 
povečanje usklajenosti instrumentov EU glede politike kakovosti kmetijskih proizvodov, skrajšanje postopkov registracije kmetijskih 
proizvodov pri Komisiji ter poenostavitev uporabe za kmete, proizvajalce in potrošnike ter s tem lažje razumevanje različnih shem 
kakovosti in označevanj. Uredba uvaja tudi novo shemo »gorski proizvod«, kot neobvezno navedbo kakovosti, saj se proizvodi gorskih 
kmetij zaradi tradicionalnih, lokalnemu okolju prilagojenih načinov pridelave in predelave, ponašajo s posebno kakovostjo. Več: 
http://skrci.me/2247O  
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http://www.kmetija.si/Novica/kronanje-vinske-kraljice
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http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1190:priela-veljati-evropska-uredba-o-shemah-kakovosti-kmetijskih-proizvodov-in-ivil&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020
http://skrci.me/2247O


 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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