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Poročili sprotnega vrednotenja Programa razvoja podeželja 2007-2013 v letu 2012 

MKO je na spletni strani objavil poročili sprotnega vrednotenja Programa razvoja podeželja 2007-2013 v letu 2012, in sicer Analiza 
inovativnosti ukrepov PRP 2007-2012 ter Metodologija in izračun kazalnika vpliva Kakovost življenja. 
Izvajalec vrednotenja, Oikos d.o.o., je ugotovil, da je analiza inovativnosti mdr. pokazala, da imajo najbolj inovativni končni 
prejemniki, vključeni v PRP 2007–2013, nekaj skupnih lastnosti: imajo primerno izobrazbo in/ali so zelo vedoželjni, so odločni, zelo 
mobilni, imajo izkušnje in/ali zaslužek od drugod, imajo diverzificirano dejavnost ali so se usmerili v nišne produkte oziroma storitve 
in so zelo aktivni v lokalnih in stanovskih organizacijah. 
Glede na ključne ugotovitve izvajalca vrednotenja, ki je pripravil Metodologijo in izračun kazalnika vpliva Kakovost življenja pa 
ocenjujemo, da ima izvajanje PRP 2007–2013 bistven pozitiven vpliv na: uporabo revitaliziranih območij in objektov; nove storitve in 
prireditve, ki krepijo človeški potencial na podeželju; povečano vključenost okoljskih interesnih skupin v procese odločanja v okviru 
LAS-ov; uspešne podprte podjetniške začetnike; število zaposlitev, ki izhajajo iz izvedenih projektov; zadovoljstvo z dostopnostjo 
infrastrukture in storitev; sodelovanja, v katera so se vključili ali so jih razvili podprti projekti med različnimi ravnmi upravljanja; 
vključenost javnega in zasebnega sektorja idr. skupin v lokalna partnerstva in na zadovoljstvo članov s kakovostjo sodelovanja v 
lokalnih partnerstvih.  
Več: www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/spremljanje_in_vrednotenje/ 
 

Sklepi januarskega strokovnega posveta LAS 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja obvešča, da so sklepi in gradivo iz januarskega posveta LAS dostopni na spletni strani DRSP: 
www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/1281-sklepi-posveta-las 
 

49. seja Vlade RS 

Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela Akcijski načrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017 in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Do sprejetja Zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZDKG je namreč bilo onemogočeno izvajanje Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 
54/99 – odl. US), ker se podatki o vrstah rabe, katastrskih kulturah in katastrskih razredih od 30. junija 2012 ne vodijo več v 
zemljiškem katastru. S spremembo in dopolnitvijo zakona se uvaja nov kriterij za določitev obsega zaščitene kmetije in s tem omogoča 
izvajanje Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev kot pomembnega instrumenta kmetijske politike. Več: http://skrci.me/qCM5j  
 

Razvojne usmeritve za Srce Slovenije po letu 2013 

Center za razvoj Litija bo v prvi polovici leta 2013 izvedel serijo srečanj (delavnic), na katerih bodo v sodelovanju z lokalnimi 
razvojnimi akterji opredelili vizijo, razvojne prioritete in strateške cilje ter ključne programe in projekte območja za naslednje 7-
letno obdobje. Leto 2013 je tako na nacionalnem kot tudi na regionalnem nivoju namenjeno pripravi novih strateških in programskih 
dokumentov za prihodnjo finančno perspektivo 2014-2020, ki bodo osnova za črpanje nacionalnih in evropskih razvojnih sredstev.  
Vse zainteresirane, posebej nosilce razvoja za posamezna področja vabijo, da se delavnic udeležijo in s svojimi idejami prispevajo k 
skupnemu načrtovanju razvoja za to območje. Program delavnic na temo: "Okolje", 11. 2. v Dolskem; "Podjetništvo", 18. 2. v Ivančni 
Gorici; "Turizem", 5. 3. v Mengšu in "Okolje", 6. 3. 2013. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1510 
 

 

S pomočjo evropskih sredstev in vizionarske podpore Občine Ivančna Gorica do uspešne 
nadgradnje tržnice 

Nadgradnja lokalne tržnice v Ivančni Gorici ima velik pomen za razvoj tako urbanega kot tudi ruralnega dela občine. Močno se je 
povečalo število lokalnih ponudnikov kmetijskih pridelkov ter število obiskovalcev tržnice, še posebno ob vsakomesečnih tematskih 
tržnih dnevih, ki jih je bilo v lanskem letu kar deset. Tržnica v Ivančni Gorici je prispevala tudi k prepoznavnosti lokalnih kmetov, ki 
si tako pridobivajo nove stranke. Nadgradnjo lokalne tržnice v Ivančni Gorici ocenjujejo kot uspešno, zato želijo, da se tržni dnevi 
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nadaljujejo po začrtani poti. Občani, ki tržnico redno obiskujejo, kupujejo bolj kakovostne in zdrave proizvode, kar jim omogoča 
kvalitetnejše prehranjevanje, ne glede na to, da zanje plačajo nekoliko več. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1521 
 

Rok za oddajo obračuna podaljšan 

DURS je podaljšal rok za oddajo obračuna pavšalnega nadomestila DDV do 28. februarja 2013. Nekateri kmetje kljub temu, da so 
pravočasno oddali pooblastilo, zaradi bistveno podaljšanega postopka pooblaščanja ne bi mogli v roku (31. 1. 2013.) oddati obrazca 
DDV-OPN za leto 2012. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so Davčni urad RS zaprosili, da zamudnikov zaradi tega ne bi 
kaznovali. Davčna uprava je to upoštevala in sklenila, da ne bo kaznovala zavezancev, ki bodo obračun pavšalnega nadomestila DDV za 
leto 2012 oddali do 28. februarja 2013. Več: http://skrci.me/eopTG 
 

Minister Bogovič obiskal Kmetijski inštitut Slovenije 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič/ je prejšnji teden skupaj s sodelavci obiskal Kmetijski inštitut Slovenije (KIS). Na 
sestanku je direktor KIS-a dr. Andrej Simončič predstavil delovanje te 115 let stare inštitucije, sledile pa so predstavitve vseh 
oddelkov oz. služb, ki delujejo znotraj inštituta (Oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje, za živinorejo, za 
sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, za varstvo rastlin, za ekonomiko kmetijstva, za kmetijsko ekologijo in naravne vire, za 
kmetijsko tehniko in energetiko, Centralnega laboratorija, Službe za uradno potrjevanje semenskega in sadilnega materiala ter 
Infrastrukturnega centra Jable). Minister Bogovič je v razpravi poudaril, da je potrebno še bolj poudariti stične točke sodelovanja med 
obema subjektoma. Po ministrovih besedah je KIS zagotovo zelo pomembna inštitucija na področju razvoja trajnostnega ekološkega 
kmetijstva v povezavi z varstvom okolja, zato je pomembno, da svojo vlogo še bolj konkretizira in čim bolje udejani tudi na trgu. 
Več: http://skrci.me/2CcXf 
 

Parki Slovenije  

Skupnost parkov Slovenije ima spletno stran, ki predstavlja 10 naravnih parkov in naravni rezervat: www.parkislovenije.si. Članom je 
na voljo tudi forum. 
  

 

:: Na začetek 

 

Evropsko srečanje lokalnih akcijskih skupin 

Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) organizira evropsko srečanje LAS-ov na temo programiranja CLLD (Razvoj, ki ga vodi 
skupnost) v Bruslju 17.-18. 4. 2013. Države članice imajo dodeljene kvote, koliko predstavnikov LAS-ov se lahko udeleži iz posamezne 
države članice. Slovenija ima dodeljenih 5 mest. S tem namenom Slovenska mreža za podeželje poziva vse zainteresirane predstavnike 
LAS-ov, da podajo predlog za udeležbo, iz vsakega LAS-a zgolj po enega predstavnika. V kolikor bo prijav več kot 5, bodo prednost 
imeli predstavniki iz tistih LAS-ov, ki se podobnih dogodkov še niso udeležili. Prednost bodo imeli tudi LAS-i, ki se ustanavljajo na novo 
oz. ki imajo v načrtu večjo spremembo svojega območja. Delovni jezik bo angleščina, zato se od udeležencev pričakuje aktivno znanje 
angleščine. Od udeležencev se pričakuje tudi aktivno sodelovanje - predstavitev dosedanjih izkušenj pri izvajanju LEADER in mnenje o 
izvajanju Leader-ja oz. CLLD v obdobju 2014-2020 ter sodelovanje na slovenski stojnici. Pri izboru predstavnikov LAS se bo upošteval 
tudi vrstni red prijav. 

Prijavo pošljite na mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Rok za prijavo: 20. 2. 2013. Ob prijavi navedite: ime in priimek predstavnika LAS, 
naziv LAS, kontaktne podatke udeleženca (mail, telefon), informacijo kakšni so načrti na vašem območju za obdobje 2014-2020 ter 
informacijo o izkušnjah ali primeru dobre prakse, ki bi ga lahko predstavili. Več: http://skrci.me/O6xH4 
  
 

Nagrade RegioStars za izjemne regionalne projekte, ki jih financira EU 

Nagrajenih je 5 inovativnih projektov za spodbujanje pametne trajnostne rasti v korist ljudi, okolja in gospodarstva. Ti projekti so 
tako kot sto tisoči drugih projektov prejeli sredstva iz evropskega regionalnega sklada za razvoj. Nagrajeni so projekti 2013 
RegioStars v kategorijah: pametna rast, trajnostna rast, vključujoča gospodarska rast, prikrajšana mestna območja (CityStar) in 
obveščanje javnosti.  
Prijave za nagrade 2014 je treba poslati do 19. aprila 2013. Finalisti bodo svoje projekte predstavili neodvisni žiriji na letni konferenci 
English EU predstavnikov lokalnih in regionalnih organov (7.–10. oktobra). Več: http://ec.europa.eu/news/regions/130201_sl.htm 
 

LEADER delavnici na Hrvaškem 

Na Hrvaškem sta se januarja odvili delavnici TAIEX na temo LEADER-ja. Med predstavitvami se lahko najde:  
- trenutno stanje na Hrvaškem: na Hrvaškem bo v kratkem objavljen javni razpis za izbor lokalnih akcijskih skupin, v okviru katerega je 
predvidena kvota za 30 lokalnih akcijskih skupin, kasneje pa predvidoma še za dodatnih 10; 
- predstavitve o značilnostih Razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v 2014-2020; 
- predstavitve izkušenj LAS-ov iz Hrvaške, Poljske in Finske; 
Povezavi:  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51621  
ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp 
 

EK se bo z javnostjo posvetovala glede shem distribucije mleka in sadja v šolah 

Evropska komisija je konec januarja pričela s posvetovanjem z javnostjo glede dveh programov, in sicer s shemo šolskega mleka in 
shemo šolskega sadja, ki zagotavljata distribucijo mleka ter sadja in zelenjave otrokom v šolah. Namen posvetovanja je pridobiti 
mnenja javnosti glede prihodnosti obeh shem oziroma, kako naj se razvijata v prihodnosti. Kampanja bo potekala do srede aprila. Več: 
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ec.europa.eu/agriculture/newsroom/103_en.htm 
  

 

:: Na začetek 

 

Predavanje Uspešni primeri trženja vrtnin 

Razvojna agencija Icra in LAS za razvoj vabita na predavanje: "Uspešni primeri trženja vrtnin", ki bo 12. 2. 2013 v Kobaridu. Na 
predavanju bodo prikazali vse možne oblike trženja vrtnin, prednosti takih oblik organiziranosti prodaje in sodelovanja s potrošniki. 
Vabijo tudi na delavnico "Predstavitev produkta na stojnici", ki bo 14. 2. 2013 v Ročinju. Na delavnici bo govora kako primerno urediti 
stojnico, da bo privabljala kupce. Prav tako bodo predstavljeni številni primeri dobrih praks. Izobraževanja bodo izvedena v okviru 
projekta KROG, ki je financiran s pomočjo EKSRP. Več: http://www.icra.si/ 
 

Tradicionalna razstava suhokranjskih dobrot 

Društvo kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk, Društvo vinogradnikov Suha krajina, Društvo čebelarjev Dvor in KGZS – Zavod Novo 
mesto vabijo na 17. tradicionalno razstavo suhokranjskih dobrot v Žuženberk. Ogled razstave s pokušnjo vin in drugih dobrot s kmetij 
bo od 9. 2. - 11. 2. 2013. Več: http://skrci.me/bDQrE 
 

Predstavitev primera dobre prakse razvoja kmetije Na Krnicah  

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija vabi vse, ki razmišljajo o odprtju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, prodaji produktov na pokriti 
tržnici v Idriji ali zgolj o možnostih, kako več zaslužiti na podeželju ter vse potrošnike, ki se zavedajo pomena kupovanja na lokalnem 
podeželju pridelane hrane in drugih izdelkov, na predstavitev primera dobre prakse kmetije Na Krnicah. Predstavitev bo potekala v 
ponedeljek, 11. februarja 2013 v Idriji. Več: http://www.icra.si/content/view/1607/154/ 
 

Pustna Litija 2013  

V Litiji bo v pustnem času potekal pester pustni program vse od debelega četrtka (7. februar) pa do pepelnične srede (13. februar) s 
pokopom pusta. Osrednji del pustovanja bo tradicionalni Litijski karneval 2013, ki bo potekal v soboto, 9. februarja 2013.  
Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1516  
 

Eko kmetijstvo – priložnost za vsakogar 

Center za razvoj Litija vabi vse zainteresirane na brezplačno predavanje iz področja zelenega kmetijstva na temo "Uspešna ekološka 
pridelava za trg: možnosti, napotki in dobre prakse". Predavanje bo v petek, 18. februarja 2013 v Litiji.  
Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1523 
 

Pregled dogodkov 

9. februar - Fašenk Cirkulane. Več: www.halo.si/aktualno?id=000028676 
9. - 11. februar - Tradicionalna razstava suhokranjskih dobrot. Žužemberk. Več: http://skrci.me/bDQrE 
9. februar - Pustna Litija 2013. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1516 
11. februar - Vključevanje lokalne kulinarike v turistično ponudbo. Bled. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1515  
11. februar - Predstavitev primera dobre prakse razvoja kmetije Na Krnicah. Idrija. 
Več: http://www.icra.si/content/view/1607/154/  
12. februar - "Uspešni primeri trženja vrtnin". Kobarid. Več: www.icra.si/content/view/1604/154/ 
14. februar - "Predstavitev produkta na stojnici". Ročinj. Več: http://www.icra.si/  
18. februar - Eko kmetijstvo – priložnost za vsakogar. Litija. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1523 
januar - april - Ukrep 111 - brezplačna usposabljanja za delo v kmetijstvu in živilstvu. Naklo. Več: www.bc-
naklo.si/index.php?id=2079 
  

 

:: Na začetek 

 

Vodnik o CLLD 

DG AGRI, EMPL, MARE in REGIO so pripravile skupni vodnik o CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) v evropskih strukturnih in 
investicijskih skladih. Na voljo je na naslednji povezavi: http://skrci.me/7UgKM 
  

 

:: Na začetek 

 

Najava objave razpisa za ukrep 123 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 15. 2. 2013 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis 
iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 iz naslova ukrepa - 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim 
proizvodom« za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013. Več: http://www.mko.gov.si/ 
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Zaprtje razpisa za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer - 
zimske pozebe pri pridelavi vrtnin 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da so 5. 2. 2013 zaprli javni razpis za Ukrep Vll: Podpora kmetijskim 
gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin. V skladu z Uredbo o pomoči ob 
nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/2011, 80/2012) se javni razpis zapre. Na javni razpis, ki je bil v uradnem 
listu objavljen 2. 11. 2012, je prispelo 13 vlog v skupni višini 25.557 evrov. Več: http://skrci.me/iZLKH 
  

 

:: 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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