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Potek izdaje odločb za zahtevke zbirne vloge za leto 2012 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je glavnino odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za 
kmetijsko dejavnost izdala in izplačala že v letu 2012, v januarju in februarju 2013 pa bo izplačana tudi glavnina odločb za neposredna 
plačila. Okrog 1.600 upravičencev bo, zaradi sprememb davčne zakonodaje, odločbe za neposredna plačila dobilo nekoliko kasneje. 
Več: http://skrci.me/bHxE5 
 

Obrazci PRP za leto 2013 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki 
so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so skladno s 123. členom uredbe PRP za 1.3. in 4. os (Ur. list RS št. 87/2012) dolžni 
poslati letna poročila o doseganju ekonomskih ciljev z naložbo za leto 2012, da bo z letošnjim letom možna oddaja letnega poročila 
samo preko spletnega obrazca. 
Spletna aplikacija bo vlagateljem dostopna konec meseca januarja 2013. V tem času pa bodo vsi vlagatelji, ki so dolžni poročati, na 
elektronski naslov (v kolikor pa le tega niso navedli v svoji vlogi, pa na poštni naslov) prejeli vse potrebne informcije in gesla za dostop 
do spletnega obrazca. Več: http://skrci.me/ZFZt4 
 

Vabilo k naročilu biltena eNatura 

Bilten eNatura izdaja Ministrstvo za okolje in prostor enkrat mesečno v elektronski obliki. Prinaša novosti o Naturi 2000. Tiste, ki vas 
zanimajo omrežje Natura 2000, razpisi in projekti s tega področja, ali druge kratke novice o ohranjanju narave, se lahko naročite na 
brezplačni elektronski bilten eNatura. Več: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=170 
 

Elektronsko poročanje za kmete »pavšaliste« 

Nov pravilnik Davčne uprave RS  o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost ne prinaša novih davčnih obveznosti, le 
spremembo načina izpolnjevanja obstoječih za kmete, ki niso davčni zavezanci ("davčni pavšalisti") pa so v letu 2012 prodajali svoje 
pridelke. O tem morajo poročati na DURS preko elektronskega portala e-davki in ne s formularji, ki jim ga je do sedaj na dom poslala 
davčna uprava.  Rok za oddajo poročila je 31. 1. 2013.  Več: http://skrci.me/x4Jb7 
 

Kronanje nove vinske kraljice 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je udeležil kronanja 17. vinske kraljice Slovenije. Krono sta minister in predsednik 
uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec nadela Neži Pavlič iz Doberneža pri Slovenskih Konjicah. Minister Bogovič je v svojem 
nagovoru poudaril pomen institucije slovenske kraljice, ki v eni osebi združuje osnovne cilje in usmeritve na področju slovenskega 
kmetijstva, to so prenos znanja, združevanje proizvajalcev in promocija pridelkov in izdelkov. Naloga nove vinske kraljice v letu 2013 
je združevanje slovenske vinorodne dežele ter predstavitve slovenskih vin in vinogradništva. Obenem pa bo Neža Pavlič tudi poslanica 
slovenskega turizma in kulturne dediščine. Več: http://skrci.me/ulHRX 
 

Urejanje TRR v Centralnem registru strank za namen oddaje PRP vlog 

ARSKTRP obvešča vlagatelje, da bo vloge na javne razpise za ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 potrebno oddati v 
elektronski sistem ARSKTRP. Eden od obveznih podatkov za oddajo vloge je tudi davčna številka vlagatelja. Vlagatelj mora po vnosu 
davčne številke obvezno pritisniti gumb »CRS«, da lahko sistem samodejno preveri ali je stranka že vpisana v Centralni register strank 
(CRS). Več: http://skrci.me/PO28m 
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Minister za kmetijstvo in okolje gost seje sveta regije severne Primorske 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je v Ajdovščini, dne 11. 1. 2013 udeležil 56. seje Sveta regije Severne Primorske 
(Goriške statistične regije). Osrednja tema je bila problematika obstoječih odlagališč odpadkov na tem območju in stanje vloge za 
pridobitev kohezijskih sredstev projekta R CERO Nova Gorica. Govorili pa so tudi o pobudah županov, da bi Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje spremenilo razpisne pogoje za ukrep 3.2.2 - Obnova in razvoj vasi, da bi med območja pomembnega vpliva poplav vključili tudi 
kraj Vipavo ter, da bi se poiskalo najbolj ustrezne rešitve glede škode, ki jo povzročajo divje živali in poljski škodljivci. Več: 
http://skrci.me/pNeNo 
  

 

:: Na začetek 

 

Vrh kmetijskih ministrov v Berlinu v okviru sejma "Zeleni teden" 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se bo na povabilo zvezne ministrice za prehrano, kmetijstvo in varnost potrošnikov 
Zvezne republike Nemčije, Ilse Aigner danes in jutri udeležil 5. Vrha kmetijskih ministrov ter Globalnega foruma za prehrano in 
kmetijstvo. Dogodka bosta potekala ob robu otvoritve največjega mednarodnega sejma prehrane, kmetijstva in hortikulture na svetu 
»Zeleni teden« v Berlinu, ki letos poteka od 18. do 27. januarja. Na sejmu se z razstavnim prostorom predstavlja tudi Slovenija. Kot 
osrednja vsebina bo predstavitev slovenskih naravnih parkov, s čimer MKO želi pritegniti obiskovalce k odkrivanju slovenskih 
posebnosti in skrivnosti naših parkov, ki nudijo možnosti za aktivni oddih. Na razstavnem prostoru bodo, v sodelovanju z Združenjem 
turističnih kmetij Slovenije, obiskovalcem predstavili tudi turistične kmetije. Ob robu sejemskega dogajanja bo potekalo tudi 
več dvostranskih srečanj ministra, minister pa se bo srečal tudi s tam živečimi Slovenci. Več: http://skrci.me/gFiNC 

Na Mednarodnem Zelenem tednu v Berlinu bo na razstavnem prostoru DG AGRI prisotna tudi Evropska mreži za podeželje, ki se ji bodo 
pridružili tudi kmetje ter podeželski podjetniki  z namenom predstaviti politiko razvoja podeželja v praksi. 
 

Komisija začenja javno posvetovanje o prihodnosti ekološke pridelave 

Evropska komisija je s 15. januarjem začela javno spletno posvetovanje o ekološko pridelani hrani, ki bo potekalo do 15. aprila 
2013. Evropski predpisi o ekološki pridelavi zajemajo celotno pridelovalno verigo "od vil do vilic". Pridelovalci, ki spoštujejo te 
predpise, imajo pravico, da svoje proizvode označijo z evropskim logotipom za ekološke izdelke. Dacian Cioloş, evropski komisar za 
kmetijstvo in razvoj podeželja, je izpostavil, da je "javno posvetovanje velika priložnost za evropske državljane, da sodelujejo pri 
pripravi prihodnosti evropskega ekološkega kmetijstva, kar je pravi trenutek, da se poudari naša zavezanost k najvišjim standardom 
za ekološko pridelavo, pa tudi priložnost, da si ogledamo ekološke predpise, da bi videli, kako ustvariti najboljše možne pogoje za 
spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva v Evropi. " Več: http://skrci.me/A0wj8 
 

Nova številka ENRD Magazine 

Na spletnem portalu ENRD je objavljena najnovejša številka ENRD Magazine, v kateri lahko preberete prispevke na temo mreženja ter 
zadnje novosti o aktivnostih nacionalnih mrež za razvoj podeželja iz celotne Evrope. Povezava: http://skrci.me/zbxf6 
 

Razpis EK za diplomante 

V začetku meseca se je odprl razpis za diplomante, ki jih zanima uradno pripravništvo na Evropski komisiji in ki bi radi spoznali 
njeno delo in njene institucije. Gre za pripravništva v obdobju od 1. oktobra do konca februarja naslednjega leta. Tisoč tristo izbranih 
kandidatov bo tako pet mesecev nabiralo delovne izkušnje v različnih organih Evropske komisije. Razpis je odprt do 31. januarja, 
več podatkov pa najdete na povezavi http://ec.europa.eu/stages/ 
  

 

:: Na začetek 

 

Izobraževanja za nove potencialne ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov 

Razvojna agencija SORA vabi vse tiste, ki razmišljajo o pridelavi sadja in zelenjave ali predelavi v okviru različnih dopolnilnih 
dejavnosti oz. bi radi svoja znanja s področja tehnologije še izboljšali, da se udeležijo izobraževanj v okviru projekta Okusi loškega 
podeželja. Predavanje na temo Tehnologija in označevanje izdelkov bo v ponedeljek, 21. 1. 2013 v Škofji Loki.  
Več: http://www.ra-sora.si/ 
 

Svet za kmetijstvo in podeželje RS 

V ponedeljek, 21. januarja bo na MKO potekala 8. Seja Sveta za kmetijstvo in podeželje v RS, na katerem bodo med drugim 
razpravljali o spremembah Zakona o kmetijstvu in Strategiji razvoja kmetijstva in živilstva 2014-2020 po panogah. Seja sveta je zaprta 
za javnost. 
 

Delavnica Kmetija kot podjetje 

LAS za razvoj in Posoški razvojni center vabita na predavanje, oz. delavnico "Kmetija kot podjetje", ki bo 24. 1. 2013. v Cerknem. 
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Delavnica je namenjena proizvajalcem in ponudnikom storitev, ki nameravajo povečati proizvodnjo ali želijo razširiti območje 
prodaje. Izobraževanje bo izvedeno v okviru projekta KROG, ki je financiran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Več: http://www.prc.si/novice/kmetija-kot-podjetje_2 
 

Izobraževanje za turistične ponudnike  

Center za razvoj Litija obvešča, da bo v mesecu januarju in februarju potekalo izobraževanje za turistične ponudnike območja Srce 
Slovenije. Izobraževanje s priznanimi strokovnjaki s področja turizma bo potekalo ob ponedeljkih v štirih sklopih v Dolu pri Ljubljani in 
sicer od 21. 1. 2013 do 11.2. 2013. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1509 
 

Predavanja v okviru projekta KROG 

LAS za razvoj vabi na predavanje "Osnove računovodstva", ki bo 22. 1. 2013 v Kobaridu in na predavanje "Sirotka - mlečna skrivnost", 
ki bo 22. 1. 2013 v Idriji. Izobraževanje bo izvedeno v okviru projekta KROG, ki je financiran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. Več: http://www.prc.si/ 
 

Ukrep 111 - brezplačna usposabljanja za delo v kmetijstvu in živilstvu 

Biotehniški center Naklo vabi na usposabljanja za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu (Ukrep 111), ki bodo potekala med 
januarjem in aprilom. Do teh usposabljanj so upravičeni:  
- nosilci, namestniki in člani kmetijskega gospodarstva, 
- zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, 
- zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja z živilskopredelovalno dejavnostjo; 
Program sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje.Več: www.bc-naklo.si/index.php?id=2079 
 

Naj lastnik gozda in Naj delavec ZGS 

V petek, 25. 1. 2013 bo v prostorih ZGS potekala slavnostna podelitev priznanj Zavoda za gozdove Slovenije najbolj skrbnim lastnikom 
gozdov in najbolj prizadevnim delavcem ZGS za leto 2012. Dogodka se bo udeležil tudi minister Bogovič. http://skrci.me/N8NQ1 
 

Pregled dogodkov 

17. in 18. januar - Posvet lokalnih akcijskih skupin 2013. Bovec, Tolmin, Kobarid. Več: skrci.me/biIJY 
21. januar - Seja Sveta za kmetijstvo in podeželje v RS. MKO.  
21. januar - Predavanje Tehnologija in označevanje izdelkov. Škofja Loka. Več: http://www.ra-sora.si/ 
22. januar - Predavanja v okviru projekta KROG. Kobarid, Idrija. Več: http://www.prc.si/ 
24. januar - Delavnica Kmetija kot podjetje. Cerkno. Več: www.prc.si/novice/kmetija-kot-podjetje_2 
24. - 27. januar - sejem Alpe Adria Turizem in prosti čas. Ljubljana. Več: www.alpeadria-tip.si/za-obiskovalce/domov/ 
25. januar - Podelitev priznanj "Naj lastnik gozda in Naj delavec ZGS". Ljubljana. Več: http://skrci.me/N8NQ1 
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 
januar - februar - Izobraževanja za turistične ponudnike. Dol pri LJubljani. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1509 
januar - april - Ukrep 111 - brezplačna usposabljanja za delo v kmetijstvu in živilstvu. Naklo. Več: www.bc-
naklo.si/index.php?id=2079 
  

 

:: Na začetek 

 

Virtualna razstava 50 let SKP  

Lani smo obeleževali 50 let od začetka izvajanja skupne kmetijske politike, temeljnega kamna evropskega povezovanja, ki evropskim 
državljanom omogoča zanesljivo preskrbo s hrano in kakovostno življenje na podeželju. Ob tej obletnici je nastala tudi virtualna 
razstava, ki so jo lahko ogledate na tej povezavi: http://p164665.mittwaldserver.info/sl/enter-the-exhibition.html 
  

 

:: Na začetek 

 

Objava razpisa za izboljšanje in razvoj infrastrukture - komasacije in agromelioracije na 

komasacijskih območjih 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 25. 1., objavilo nov 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. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev 
znaša do 4 milijone evrov. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6209/ 
 

Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in 
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združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v Sindikat kmetov za leto 2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da so v Uradnem listu RS, dne 11. 1. 2013. na podlagi Uredbe o ukrepih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/2012, 64/2012) objavljeni trije javni 
razpisi, po katerih so upravičenci organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki 
povezuje kmetovalce v sindikat kmetov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 210.013 evrov. Javni razpisi bodo 
odprti do vključno 7. 2. 2013. Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja in spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Več: http://skrci.me/kyR1Q 
  

 

:: 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. 
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Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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