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Poziv k posredovanju predlogov za pripravo akcijskega programa spodbujanja socialnega 
podjetništva 

Januarja 2013 je minister za kmetijstvo in okolje g. Franc Bogovič ustanovil medresorsko delovno skupino za pripravo akcijskega 
programa spodbujanja socialnega podjetništva na podeželju. V delovno skupino je imenoval tudi mag. Zdenko Kovač, predsednico 
strokovnega sveta in Tadeja Slapnika, generalnega sekretarja Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Naloga delovne skupine bo 
priprava akcijskega programa spodbujanja socialnega podjetništva na podeželju. Prva seja delovne skupine bo v sredo 28. februarja 
2013. 
V pripravo predlogov se želi neposredno vključiti članice in člane Slovenskega foruma socialnega podjetništva, zato pozivajo, da vaše 
predloge in pobude posredujete na elektronski naslov E: info@fsp.si, najkasneje do torka 26.2.2013.  
Več: www.lrf-pomurje.si/regionalno-sticisce-nvo/novice/?id=446 
 

Agencija lani izplačala 336,7 milijonov evrov 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu upravičencem za ukrepe skupne kmetijske politike izplačala 39 
milijonov evrov več kot v letu 2011, in sicer 336,7 milijonov evrov, od tega 70,5 milijonov slovenskih in 266,2 milijonov evropskih 
sredstev. 26. februarja pa se začenja letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog. 
Generalni direktor agencije Benedikt Jeranko je v sporočilu za javnost posebno pozornost namenil tudi bližajoči se kampanji 
izpolnjevanja zbirnih vlog za leto 2013. Letošnja kampanja se bo začela 26. februarja, trajala pa bo do 6. maja (oz. do 31. maja, ko se 
izteče še zamudni rok). V okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 je Agencija letu 2012 izdala 1.360 odločb z odobrenimi sredstvi 
v višini 85 mio EUR, izplačala pa dobrih 77 mio EUR (za okrog 830 zahtevkov). Več: http://skrci.me/ID98N 
 

Pričeli s pripravami na projekt Turistične vasi Zelenega krasa  

V LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom že ves februar izvajajo prve aktivnosti za pripravo idejne zasnove 
projekta "Turistične vasi Zelenega krasa", ki ga bodo izvajali v naslednji finančni perspektivi EU 2014-2020. V ta namen bodo pripravili 
tri predstavitvene delavnice v vaseh Narin (28. 2. 2013), Belsko (14. 3. 2013) in Prem (konec marca). Na delavnicah bo predstavljena 
idejna zasnova projekta, možnosti izvedbe turistične vasi in razpršenega hotela, možnosti ureditve vasi in predstavitev dobre prakse 
turistične vasi iz tujine. Več: www.razvoj-podezelja.si/  
 

Okrogla miza o stanju kmetij po 20ih letih 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je udeležil okrogle miza »Stanje kmetij po 20 letih samostojne kmetijske 
politike«, ki jo je organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Ptuj. Ministru so predstavili stanje kmetijstva na 
štajerskem koncu. Posebej je bilo izpostavljeno, da bi tamkajšnji kmetje želeli obdelovali več zemlje, ki pa je ni na voljo. Minister je 
predstavil prihodnjo SKP 2014 – 2020. Povedal je, da se na ministrstvu trudijo tudi z ukrepi SKP izboljšati strukturo in velikost kmetij, 
da bi te postale bolj konkurenčne in da bi se spremenila starostna struktura gospodarjev. Na posvetu so udeleženci tudi ugotovili, da se 
spreminjajo klasične trgovske poti s kmetijskimi proizvodi, saj se potrošniki v večji meri oskrbujejo v večjih trgovskih centrih. Več: 
http://skrci.me/Fl2xD 
 

Objava splošnih smernic za področje varovanja kmetijskih zemljišč  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-
1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 -ZUPUDPP-A, 109/2012) objavlja Splošne 
smernice za področje varovanja kmetijskih zemljišč. Povezava na dokument: http://skrci.me/GJ4AD 
 

Minister Bogovič na obisku na Dolenjskem in v Beli krajini 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je prejšnji teden s sodelavci udeležil 7. terenske seje Vlade RS, ki je potekala v 
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občinah na Dolenjskem in v Beli krajini. Minister Bogovič je terenski obisk začel v Občini Šentrupert, kjer si je na terenu ogledal 
lokacijo, na kateri naj bi stal nov lesnopredelovalni center (LPC). Minister je pohvalil prizadevanja vseh deležnikov, združenih v 
projektu izgradnje lesnopredelovalnega centra – povezovanje lastnikov gozdov je namreč nujno pri učinkovitem izvajanju lani 
sprejetega Akcijskega načrt za povečevanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 »Les je lep«.  
Minister je obiskal še občini Šentrupertb in Trebnje, ter novomeško Kmetijsko zadrugo Krka. Ta je največji slovenski organizator 
prireje mleka, ki temelji na pogodbenem odnosu z rejci. Največji porast je KZ Krka v letu 2012 naredila pri pridelavi zelenjave in je 
postala največja ponudnica integrirano pridelane zelenjave pri nas. Minister Bogovič je poslovanje KZ Krka kot ocenil kot primer dobre 
prakse, tudi v tem primeru je izpostavil nujnost in potrebnost povezovanja posameznih kmetov v zadruge, ki morajo – splošno gledano 
- ponovno oživiti svojo vlogo. Konkurenčna moč in poslovna priložnost posameznih kmetov je namreč v združevanju Več:  
http://skrci.me/QBONV 
 

Delo Ministrstva za kmetijstvo in okolje v mandatu ministra Franca Bogoviča 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič in državni sekretar Branko Ravnik sta na novinarski konferenci pretekli petek govorila o 
delu ministrstva, ki ga pred skoraj natančno enim letom prevzel minister Bogovič. Kar zadeva področje izvajanja ukrepov Skupne 
kmetijske politike je minister izpostavil, da so bile najpomembnejše skupine ukrepov namenjene:  
- za krepitev znanja in njegovega prenosa v prakso;  
- podpore naložbam v pridelavi in predelavi kmetijskih in živilskih proizvodov (eden ključnih dejavnikov prihodnjega razvoja);  
- aktivni kmetijski zemljiška politika - učinkovit odziv na zahteve razvoja;  
- povezovanje proizvajalcev v skupne oblike proizvodnje in trženja – pogoj uspešnega razvoja in 
- zavarovanju rizikov proizvodnje in dohodka - ključno vprašanje bodočega stabilnega razvoja kmetijstva in proizvodnje hrane. 
Več: http://skrci.me/zJgn2 
  

 

:: Na začetek 

 

Mednarodno srečanje LAS na Madžarskem 

Leader odbor Madžarske mreže za podeželje skupaj s partnerji vabi na mednarodno konferenco z naslovom "Partner search summit for 
the LAGS of the Carpathian basin countries", ki bo med 6. in 8. marcem 2013 v kraju Bugyi na Madžarskem. Organizirane bodo 
tematske delavnice, strokovna predavanja s predstavitvijo praktičnih izkušenj z namenom spodbujanja sodelovanja med partnerji in 
priprave novih mednarodnih projektov. Rok za prijavo je 27. 2. 2013 z izpolnitvijo prijavnega obrazca na e-naslov takacsa@nakvi.hu. 
Vabilo s programom: http://skrci.me/A2h51 
Prijavni obrazec: http://skrci.me/c1Bcc 
Ponudba za sodelovanje pri TNC projektu: http://skrci.me/PuIEu 
 

Delavnice o implementaciji programa razvoja podeželja do 2020 

Na Flamskem želijo organizirati tri mednarodne delavnice o prihodnjem programu razvoja podeželja, ki bodo obravnavale tri teme: 
spodbujanje konkurenčnosti kmetijstva, ohranjanje ekosistemov, ki so odvisni od kmetijstva in gozdarstva ter organizacija prehranske 
verige. Delavnice organizira flamsko združenje kmetovalcev, potekale pa bodo aprila, junija in novembra. Prijave so možne do 22. 
februarja. Več: http://skrci.me/e6ibL 
 

Objavljeni rezultati študije o označevanju kmetijskih pridelkov in živil s hribovskih kmetij 

Evropska komisija je objavila rezultate študije o označevanju kmetijskih pridelkov in živil s hribovskih kmetij. V njej je ocenila 
veljavne sheme za označevanje teh pridelkov in živil ter analizirala označbo »hribovski izdelek«, ki jo je uvedla uredba, ki je stopila 
v veljavo 3. januarja letos. V njej so določeni pogoji za uporabo te označbe. Evropska komisija mora pripraviti pravila za njeno 
uporabo v primeru izjem. 
Glede nove uredbe o shemah za kakovost kmetijskih pridelkov analitiki Evropske komisije navajajo, da bi bilo treba na splošno oznako 
»hribovski izdelek« uporabljati le za izdelke, za katere surovine in krma večinoma izvira iz hribovskih območij, za predelana živila pa 
le v primeru, da je predelava izvedena na hribovskih območjih. Številna živila imajo na etiketah posredne ali neposredne označbe, ki 
se nanašajo na hribe. Primer: slovenska blagovna znamka Alpsko mleko nakazuje, da je mleko iz Alp, kar je zavajujoče. Enako velja za 
Planinski čaj in Gorski čaj, pa za pašteto Kekec. Evropska komisija lahko določi pogoje za odstopanja od teh splošnih načel, ob 
upoštevanju naravnih omejitev. Več: http://www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=295  
 
 

Zaključek kratkega projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Krepitev hrvaške 
administracije odgovorne za akreditacijo plačilne agencije za kmetijstvo« 

S slavnostnim dogodkom se je prejšnji teden v Zagrebu zaključil IPA kratek projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
»Krepitev hrvaške administracije odgovorne za akreditacijo plačilne agencije za kmetijstvo«. V projektu so pod vodstvom Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje, ki ima vlogo pristojnega organa za akreditacijo slovenske plačilne agencije, sodelovali slovenski (iz MKO dva in 
iz ARSKTRP šest strokovnjakov), avstrijski in slovaški strokovnjaki s področja akreditacije plačilne agencije.  
Tehnična pomoč v sklopu tega projekta je bila ciljno usmerjena v krepitev operativne sposobnosti hrvaške administracije, odgovorne 
za akreditacijo plačilne agencije, kot zadnjega koraka v pripravah za implementacijo instrumentov Skupne kmetijske politike, ki se 
financirajo iz sredstev kmetijskega sklada EU. Več: http://skrci.me/WnIXO 
  

 

:: Na začetek 
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Uvodno srečanje o ciljih razvoja Slovenije do leta 2020 

Smo v obdobju priprave novih programskih dokumentov, ki bodo začrtali razvojno smer v obdobju 2014 – 2020. V okviru priprave teh 
dokumentov, z vsemi deležniki na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo odpirajo strokovno razpravo o skupnih ciljih razvoja 
Slovenije v naslednjem sedemletnem obdobju, do leta 2020 in vabijo na uvodno srečanje o ciljih razvoja Slovenije do leta 2020, ki bo 
v ponedeljek, 25. februarja 2013, ob 9.00 uri, v sejni sobi na Dunajski cesti 58 v Ljubljani (9. nadstropje). Uvodnemu srečanju bo 
v naslednjih mesecih sledil niz vsebinskih razprav, v okviru katerih bodo organizirali bolj poglobljeno vsebinsko razpravo o posameznih 
prioritetah razvoja Slovenije do leta 2020 in o vsebini programskih dokumentov, ki bodo podlaga za črpanje sredstev EU v naslednji 
finančni perspektivi.  
Na MGRT vljudno prosijo, da udeleženci svojo prisotnost na dogodku predhodno potrdite na spletni strani http://www.eu-
skladi.si/srecanje-2014-2020 ali na email: srs.mgrt@gov.si, najkasneje do petka, 22. 2. 2013. 
 

Natečaj za podelitev priznanj inovativnim projektom 

Na konferenci o inovativnih lokalnih skupnostih, ki bo potekala v četrtek, 21. marca 2013, v Družbenem centru Krka v kraju Krka 
(občina Ivančna Gorica), bodo podeljena priznanja inovativnim projektom na nivoju lokalnih skupnosti za obdobje 2012/2013.    
Namen konference, ki jo organizirajo Center za razvoj Litija, Vibacom in Občina Ivančna Gorica, je spodbujanje inovativnih praks in 
prepoznavanje inovativnih potencialov v Sloveniji. Vabijo vas, da svojo zgodbo o inovativnem projektu lokalne skupnosti na natečaj 
prijavite tudi vi oziroma animirate nosilce inovativnih projektov v svojem okolju. Na natečaj se lahko prijavijo npr. predstavniki 
gospodarstva, inštitutov, medijev, umetnikov in umetniške industrije, nevladnih organizacij, univerz, šol, vrtcev, države, lokalne 
skupnosti, tako posamezniki kot tudi ekipe.    
Več informacij o natečaju in konferenci: www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/inlocom-konferenca  
 

Občni zbor Združenja predelovalcev mesa na kmetijah s strokovnimi predavanji o predelavi mesa  

Združenje predelovalcev mesa na kmetijah vabi na občni zbor s strokovnimi predavanji, ki bo v torek, 26. februarja v Gotovljah v 
Savinjski dolini. Poleg občnega zbora bodo predstavljene štiri teme povezane s predelavo mesa. Vabijo tudi tiste, ki niso člani 
združenja. Več: http://skrci.me/MsQpO 
 

Koliko mladi vedo o kmetijstvu 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) tudi letos organizirata tekmovanja 
Mladi in kmetijstvo. Na tekmovanjih Mladi in kmetijstvo sodelujejo tričlanske ekipe mladih s podeželja. Občinska in regijska 
tekmovanja potekajo do 25. marca. Državno tekmovanje Mladi in kmetijstvo bo 13. aprila 2013 v Sv. Juriju ob Ščavnici. Na državnem 
tekmovanju sodelujejo ekipe, ki so bile najbolje uvrščene na regijskih tekmovanjih, in sicer v enaki sestavi kot na regijskih 
tekmovanjih. Več: http://skrci.me/nCgHh 
 

Pregled dogodkov 

25. februar - Uvodno srečanje o ciljih razvoja Slovenije do leta 2020. Ljubljana. Več: http://www.eu-skladi.si/srecanje-2014-2020 
26. februar - Občni zbor s strokovnimi predavanji o predelavi mesa. Gotovlje. Več: http://skrci.me/MsQpO 
21. marec - Konferenca o inovativnih lokalnih skupnostih. Krka. Več: www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/inlocom-konferenca 
23. marec - Podeželje v mestu. Ljubljana. Več: http://skrci.me/spVF1 
do 25. marca - Mladi in kmetijstvo. Regijsko tekmovanje. Več: http://skrci.me/nCgHh 
13. april - Mladi in kmetijstvo. Državno tekmovanje. Več: http://skrci.me/nCgHh 
  

 

:: Na začetek 

 

Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta (COMAGRI) je sprejel amandmaje k predlogu 
zakonodaje nove SKP 24. 1. 2013 

Reforma kmetijske politike EU mora pravičneje porazdeliti sredstva skladov EU, narediti ukrepe "ozelenitve" obvezujoče, toda 
fleksibilne, bolje mora opremiti kmete, da se lažje spoprimejo z izzivi na trgih. Tako je izhodiščno stališče Odbora za kmetijstvo 
Evropskega parlamenta (COMAGRI) za pogajanja s članicami EU. 
Naslednji koraki: pogajalsko stališče Odbora za kmetijstvo mora pridobiti zeleno luč Evropskega parlamenta še preden poslanci 
pričnejo s pogajanji z državami članicami glede končne oblike prihodnje kmetijske politike EU. Plenarno glasovanje je predvideno za 
marčevsko zasedanje v Strassbourgu. 
Na povezavi lahko najdete vse amandmaje: http://skrci.me/osOiO 
 

Odzivi na izglasovane amandmaje na novo zakonodajo SKP 

 
23. in 24. januarja je Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta pripravil številne amandmaje na novo zakonodajo SKP. O 
izglasovanih amandmajih se v Evropi pojavljajo različni odzivi. Več:  
http://capreform.eu/who-is-happy-with-ep-comagris-recent-vote/ 
 

Sporočite svoja mnenja o prihodnji SKP neposredno članom Evropskega parlamenta 
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http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=827:pregled-domaih-dogodkov&catid=71:napoved-dogodkov-in-prireditev
http://www.eu-skladi.si/srecanje-2014-2020
http://skrci.me/MsQpO
http://skrci.me/spVF1
http://skrci.me/nCgHh
http://skrci.me/nCgHh
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1328:odbor-za-kmetijstvo-evropskega-parlamenta-comagri-je-sprejel-amandmaje-k-predlogu-zakonodaje-nove-skp-24-1-2013&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1328:odbor-za-kmetijstvo-evropskega-parlamenta-comagri-je-sprejel-amandmaje-k-predlogu-zakonodaje-nove-skp-24-1-2013&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020
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http://capreform.eu/who-is-happy-with-ep-comagris-recent-vote/
http://drustvo-podezelje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1326:sporoite-svoja-mnenja-o-prihodnji-skp-neposredno-lanom-evropskega-parlamenta&catid=73:skupna-kmetijska-politika-2014-2020


Zanimive kampanje so se lotili pri nevladni organizaciji ARC 2020, ki pozivajo državljane naj izrazijo svoja mnenja o prihodnji SKP 
neposredno članom Evropskega parlamenta, ki prihajajo iz državljanove lastne države: 
http://www.goodfoodgoodfarming.eu/gomad.html  
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter 
agrarne in pašne skupnosti za leto 2013. Rok za oddajo: 3. 4. 2013. Več: http://skrci.me/MAA9M 

V. 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. Rok za oddajo: 27. 3. 2013. 
Več: http://skrci.me/un7up 

Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013. Rok za oddajo: 28. 2. 2013. 
Več: http://skrci.me/do6Vm 
  

 

:: 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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