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Evropska komisija od držav članic zahteva vračilo 414 milijonov evrov sredstev skupne kmetijske 
politike 

Evropska komisija je 26. 2. sprejela sklep, s katerim od 22 držav članic skupno zahteva vračilo 414 milijonov evrov sredstev Skupne 
kmetijske politike EU. Obveznost Slovenije za vračilo sredstev v znesku 286 tisoč evrov temelji na ugotovitvah revizorjev Komisije, ki 
so v preteklih letih izvedli tri revizijske preglede na področju izplačil premij za živali (za leta zahtevkov od 2006 do 2009) ter revizijo 
sheme enotnega plačila za površine (za leta zahtevkov od 2007 do 2009). Navedeni sklep je uradna odločitev Komisije glede že 
predhodno napovedane finančne korekcije, s katero je bila Slovenija seznanjena avgusta lani, Agencija za kmetijske trge in razvoj 
podeželja pa je javnost o napovedi korekcije seznanila s sporočilom za javnost z dne 28. 8. 2012. Več: http://skrci.me/BQnLd in 
http://skrci.me/i7qMV 
 

Vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike v letu 2013 

Začel se je vnos zbirnih vlog za ukrepe skupne kmetijske politike za letošnje leto. Kampanja bo letos trajala od 26. februarja do 
vključno 6. maja 2013. Tudi za letošnje leto je za pomoč pri vnosu zbirnih vlog ustrezno usposobljenih in pripravljenih preko dvesto 
kmetijskih svetovalcev javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki bodo vsem upravičencem 
nudili pomoč pri izpolnjevanju zahtevkov na 83. vnosnih mestih po vsej Sloveniji. Vnos bo potekal po sistemu naročanja. Več: 
http://skrci.me/mzfjf 
 
 

Predhodno vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v februarju podpisalo pogodbi z zunanjima izvajalcema za izvedbo predhodnega vrednotenja 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. Naročnik je 
dne 27. 9. 2012 objavil javno naročilo na Portalu javnih naročil (številka objave JN103922012) in v Uradnem listu EU (številka obvestila 
v TED: 2012/S 189-311226. Za izdelavo predhodnega vrednotenja programa so prispele tri ponudbe, javno naročilo pa je bilo oddano 
podjetju KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., za izdelavo strateške presoje vplivov na okolje pa sta prispeli dve ponudbi, javno naročilo 
pa je bilo oddano podjetju OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. Skupna vrednost obeh storitev znaša 127.000 EUR brez DDV. S tem je 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje naredilo pomemben korak v pripravah novega Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. 
 

Razpis za LIFE+ za leto 2013 

V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje predlogov za leto 2013.  
Teme letošnjega razpisa so:  
 - LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost,  
 - LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in 
 - LIFE+ Informacije in obveščanje. 
Skupni proračun Unije znaša 278 000 000 EUR, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene podpori ohranjanja narave in 
biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno 5.624.774 EUR. Več: http://skrci.me/3yeIU 
 

Projekt »Zvedel sem nekaj novega« 

Projekt »Zvedel sem nekaj novega«, ki ga izvaja LAS " Od Pohorja do Bohorja" je bil junija 2012 uvrščen med projekte, ki jih 
sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, os Leader. Predstavili so ga 25. februarja 2013 na novinarski konferenci, ki ji 
je sledilo še strokovno srečanje z dvema predavanjema. Projekt združuje in posreduje pomembne informacije kmetijske politike, 
ekologije in inovacij na enem mestu v obliki tematske strani v časopisu Šentjurčan v treh temah: »Strokovnjakov kotliček«, »Kotliček 
za inovacije« in »Eko kotliček«. Vse zbrane informacije so ob zaključku projekta (februar 2013) zbrali in jih širši javnosti predstavili v 
obliki kataloga z naslovom »Kotliček informacij« v nakladi 4.500 izvodov, ki bo distribuiran po celotnem območju LAS. 
Več: http://las.ra-kozjansko.si/Novice/Zvedel-sem-nekaj-novega.html   
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Potrjenih 12 projektov LAS »Od Pohorja do Bohorja« (NIP 2012) 

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« je ta teden prejela odločbo z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, s katero je 
potrjenih vseh 12 projektov, ki so vključeni v 2. Načrt izvedbenih projektov (NIP) za leto 2012. Odobrena so vsa zaprošena Leader 
sredstva v višini do 127.639,50 € - sredstva, ki bodo prispevala k nadaljnjemu razvojnemu procesu podeželskega območja sedmih občin 
LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Povezava na seznam odobrenih projektov: http://skrci.me/3bt5k 
 

Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske Koroške na obisku pri KGZS  

Na povabilo predsednika KGZS Cvetka Zupančiča je prejšnji teden vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske Koroške obiskalo 
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. 
Vodstva obeh delegacij sta poudarila stične točke pri stališčih obeh zbornic in držav glede novega proračunskega obdobja 2041–2020, 
saj so oboji nezadovoljni z zmanjšanjem sredstev za kmetijstvo. Podobno mnenje si zbornici delita tudi glede načina predstavljanja 
skupnih interesov kmetov, saj so v Avstriji trdno prepričani, da je obvezno članstvo v zbornici pogoj za ohranjanje enotnosti 
kmetijstva. Več: http://skrci.me/zC9vU 
  

 

:: Na začetek 

 

Minimalne vsebine lokalnih razvojnih strategij 

Na spletni strani Evropske mreže za razvoj podeželja je objavljena vsebina, namenjena tudi pripravam na novo programsko obdobje - 
Minimalne vsebine lokalnih razvojnih strategij. Predstavljene vsebine temeljijo na dobrih praksah in zaključkom dela Fokusne 
skupine 4 LEADER pododbora, ki bodo nadgrajene s skupnimi smernicami Evropske Komisije za organe upravljanja in lokalne akcijske 
skupine.  
Povezava: http://skrci.me/K3ZR2 
  

 

:: Na začetek 

 

Delavnice na temo Predelava živil 

Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom pripravlja izvedbo treh delavnic na temo 
Predelava živil in sicer: 
- delavnica: Registracija dejavnosti in možnosti za financiranje poslovne ideje, ki bo 4. marca 2013 v Bukovju, 
- delavnica: Registracija prostorov za predelavo živil, ki bo 11. marca 2013 v Bukovju in 
- delavnica: Higiena živil, označevanje, tehtanje, pakiranje, ki bo 18. marca 2013 v Bukovju. 
Izobraževanje bo izvedeno v okviru programa Leader. Več: http://www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Tradicionalni posvet zadružnikov v Portorožu 

Zadružna zveza Slovenije vabi na 40. letni posvet zadružnikov pod nazivom "Povezani za prihodnost - Kaj čaka slovensko kmetijstvo in 
zadružništvo do leta 2020«, ki bo 5. in 6. marca 2013 v Portorožu.  
Evropa sprejema odločilne korake v smeri oblikovanja prihodnjega sedemletnega proračuna do leta 2020, kjer je izjemno pomembno 
ohraniti stabilen proračun za skupno kmetijsko politiko, ki je zelo pomembna tudi za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. 
Evropsko kmetijstvo gre vedno bolj v smeri sonaravnega in trajnostnega kmetovanja, ozelenitve kmetijske pridelave in predelave, 
varovanja okolja, krajših transportnih poti in dobrobiti živali. Te usmeritve so velik izziv za slovensko kmetijstvo in zadružništvo. V 
tem odsevu bo potekalo tudi letošnje dogajanje v Portorožu. Več: http://www.zzs.si/ 
 

Predavanje: Prodaja na tržnici (Tolmin) 

ICRA Idrija vabi na uvodno predavanje vse tiste, ki bi želeli svoje pridelke ali izdelke prodajati na tržnicah. Predavanje bo 5. 3. 2013 v 
Tolminu. Na predavanju bo govora o tem, zakaj se splača kmetu neposredno prodajati, kakšni so pogoji, ki jih mora kmet zagotavljati 
in izpolnjevati pred, med in po prodaji. Kot primer dobre prakse bo predstavljena pokrita tržnica v Idriji, predstavljeno pa bo tudi 
delovanje tržnic v Posočju. Izobraževanje bo izvedeno v okviru projekta KROG, ki je financiran s pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Več:  http://www.icra.si/content/view/1622/154/ 
 

Pregled dogodkov 

4. marec - Registracija dejavnosti. Bukovje. Več: http://www.razvoj-podezelja.si/ 
5. marec - Predavanje: Prodaja na tržnici . Tolmin.  Več: http://www.icra.si/content/view/1622/154/ 
5. - 6. marec - Tradicionalni posvet zadružnikov v Portorožu. Več: http://www.zzs.si/ 
11. marec - Registracija prostorov za predelavo živil. Bukovje. http://www.razvoj-podezelja.si/ 
18. marec - Higiena živil, označevanje, tehtanje, pakiranje. Bukovje. Več: http://www.razvoj-podezelja.si/ 
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 
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:: Na začetek 

 

Kmetijski ministri podprli sistem neposrednih plačil prilagojen na specifične razmere v državah 
članicah 

Na drugem dvodnevnem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov pod irskim predsedstvom ministra Simona Coveneya, so ministri prvi 
dan razpravljali o novem sistemu neposrednih plačil ter transparentnosti vezani na javno objavo prejemnikov pomoči iz EU kmetijskih 
skladov. Ministri so se seznanili tudi z ukrepi, zadnjimi informacijami ter razsežnostjo afere s konjskim mesom zaradi nepravilnega 
označevanja govejega mesa. Na zasedanju je Avstrija predstavila pobudo glede nove evropske beljakovinske strategije.  
Osrednja tema prvega dne zasedanja Sveta je bila razprava o novem sistemu neposrednih plačil s posebnim poudarkom na večji 
prožnosti pri definiranju osnovnega plačila in notranji konvergenci plačil. Osnovni predlog Komisije je predvideval, da bodo morale 
države članice do leta 2019 doseči enotno stopnjo neposrednih plačil na regionalni, oziroma nacionalni ravni. Slovenija se je v 
dosedanjih razpravah ves čas odločno zavzemala, da je z vidika doseganja ciljev reforme ključna večja prožnost pri definiranju 
osnovnega plačila, saj bo samo na ta način možno doseči zastavljene cilje na ravni posameznih članic in reševati probleme, ki jih 
prinaša reforma za dohodke posameznih sektorjev in skupin proizvajalcev. Slovenija se je zato ponovno zavzela za možnost uvedbe 
različnih višin plačilnih pravic za njive in travinje. Več: http://skrci.me/oPr6D 
  

 

:: Na začetek 

 

Objava razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk za leto 2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je prejšnji teden objavil v Uradnem listu RS javni razpis za sofinanciranje kmetijskega 
izobraževanja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 168.010 evrov. Javni razpis bo odprt do vključno 29. marca. 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, 
vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet. Več: http://skrci.me/JLyZQ 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja. Rok za oddajo: 29. 3. 2013. Več: http://skrci.me/JLyZQ 

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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