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:: AKTUALNO DOMA :: SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 2014 - 2020 

:: AKTUALNO IZ MEDNARODNIH ORGANIZACIJ :: RAZPISI PRP 2007 - 2013 

:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Posvet lokalnih akcijskih skupin na Ptuju 

 

Društvo za razvoj slovenskega podeţelja in LAS Bogastvo podeţelja ob Dravi in v Slovenskih goricah vabita na dvodnevni posvet 
LAS, ki bo 16. in 17. maja na Ptuju. 
Rok prijave za udeležbo na posvetu je 14. 5. 2013 na e-mail mojca.metlicar@kgz-ptuj.si, ali info@lasbogastvopodezelja.si. 
Več: www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/1539-posvet-lokalnih-akcijskih-skupin-2013-na-ptuju 
 

Socialno podjetništvo je priloţnost za kmetijstvo in razvoj podeţelja 

 

V času ekonomske krize iščemo nove priložnosti in ideje, ki bi pripomogle k ustvarjanju novih delovnih mest in ponovnem zagonu 
gospodarstva. Pomembno vlogo pri tem ima tudi uvajanje in razvoj socialnega podjetništva. Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so 
zavedajo pomena socialnega podjetništva in so zato pristopili k pripravi akcijskega programa spodbujanja socialnega podjetništva na 
podeželju. Pri pripravi tega programa so k sodelovanju povabili tudi druga ministrstva, institucije in nevladne organizacije.  
Več: http://skrci.me/HOhpD 
 

LAS Soţitje med mestom in podeţeljem: nagrada za projekt "Podruţnična šola - gibalo razvoja" 

 

Podružnične šole OŠ Sostro so prejele priznanje NAŠA SLOVENIJA 2012 za celostni projekt PODRUŢNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA, ki 
je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Projekt se izvaja že 
peto leto na območju LAS Soţitje med mestom in podeţeljem. Priznanja NAŠA SLOVENIJA četrto leto podeljuje gibanje za ohranjanje 
in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/ krajine KULTURA-NATURA. SI v štirih kategorijah: 1.) ohranjanje dediščine, 
2.) raziskovanje in uveljavnanje dediščine, 3.) zasluge posameznikov ali organizacij, 4.) izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje. 
Izmed vseh nominiranih v četrti kategoriji je bil projekt podružničnih šol edini nagrajen. Letošnji častni pokrovitelj podelitve je bil 
predsednik Državnega sveta RS, g. Mitja Brvar. 
 

20. obletnica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 

 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan se je udeležil slovesnosti ob 20. obletnici Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
V nagovoru je poudaril pomen gospodarjenja z našim naravnim bogastvom, s kmetijskimi zemljišči tudi v povezavi s prehransko 
varnostjo ter trajnostnim ravnanjem z gozdovi. Minister je tudi opozoril, da kadar sklad svojo vlogo nadzora vzame bolj resno, je takoj 
tarča napadov; zato si želi, da bi teh napadov bilo v prihodnosti čim več. 
Več: http://skrci.me/qRkyl 
 

LAS Haloze: Delavnice za trţenje in povezovanje ponudnikov 

 

LAS Haloze je konec aprila izvedla tri delavnice: delavnico za trženje in povezovanje ponudnikov na temo Varovanje narave kot 
razvojna priložnost v Halozah, delavnico v Majšperku na temo Razvoj turizma in delavnico na Vidmu pri Ptuju na temo Razvoj 
vinogradništva. V naslednjih dneh bo tudi vzpostavljena možna razprava na zgoraj omenjene teme preko spletnega portala: 
www.haloze.org. 
  

 

:: Na začetek 
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10. sestanek LEADER pododbora ENRD 

Dne 17. aprila je v Bruslju potekal 10. sestanek LEADER pododbora Evropske mreţe za razvoj podeţelja, na katerem se je pregledal 
napredek, ki je bil dosežen v končni fazi sedanjega programskega obdobja ter kakovost izvajanja programa Leader. Iz Slovenije so se 
dogodka udeležili predstavniki iz 6 lokalnih akcijskih skupin in predstavnik mreže za podeželje.  
Pregled trenutnega stanja izvajanja programa Leader in ostali dokumenti z dogodka so na voljo na naslednji povezavi: 
http://skrci.me/bxJOn 
 

Tretji ELARD-ov program izmenjave LAS 

Še vedno se lahko prijavite na mednarodno izmenjavo predstavnikov LAS, ki jo organizira Evropsko LEADER združenje za razvoj 
podeželja - ELARD. Program omogoča priložnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter promocijo mednarodnih sodelovanj med 
lokalnimi akcijskimi skupinami v Evropi. Prijave zbirajo do 31. maja 2013. Več: skrci.me/RP131 
 

ENRD magazine - Pomlad 2013 

Glavna tema spomladanske številke publikacije ENRD Magazine so socialni mediji ter razvoj podeželja. Preberete si lahko novosti iz 
Evropske mreže za razvoj podeželja, LAS in nacionalnih mrež za razvoj podeželja. Predstavljeni so tudi primeri dobrih praks razvoja 
podeželja na Finskem ter nagrajena kampanja LEADER radia na Portugalskem. Povezava na publikacijo: http://skrci.me/tofgy 
 

Mednarodna konferenca o razvoju gorskih regij 

Euromontana (European Association for Mountain Areas) in Italijanska mreţa za podeţelje organizirata mednarodno konferenco na 
temo priložnosti razvoja gorskih regij v luči prihodnjega programskega obdobja 2014 – 2020. Konferenca bo 6. in 7. junija 2013 v 
Rimu, Italija.Več: www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/11132 
  

 

:: Na začetek 

 

Informativni dan LIFE+2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo 9. maja v prostorih ARSO izvedlo informativni dan za vse, ki se želijo prijaviti na letošnji razpis 
programa LIFE+. Ker je letos zadnji razpis po pravilih, določenih za obdobje 2007 - 2013, je informativni dan namenjen predvsem 
tistim, ki bodo letos oddali projektne prijave. 
Več: http://skrci.me/DcUsD 
 

Prireditev Podeţelje v mestu - Dobrote slovenskih kmetij 

Kulinarično ponudbo slovenskega podeželja bo na tradicionalni prireditvi Podeželje v mestu predstavljalo 44 kmetij z različnih delov 
Slovenije. V pokušino in nakup bodo ponudili svoje pridelke in izdelke, ocenjene na razstavi Dobrote slovenskih kmetij. Vabljeni to 
soboto, 11. maja med 8. in 14. uro na Pogačarjev trg v Ljubljani. Več: http://skrci.me/jYuy7 
 

Strokovni okoljski forum o trajnostnem razvoju 

Strokovni okoljski forum Zelene Slovenije "Trajnostni razvoj je pot k zeleni Sloveniji" bo 10. maja v BTC City Ljubljana. Uvodne 
razprave bodo imeli minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Ţidan, okoljski komisar dr. Janez Potočnik, dr. Dušan Plut in dr. 
Vlasta Krmelj. Več: www.zelenaslovenija.si/zeleni-forum/forum-2013/program 
 

Delavnica za trţenje in povezovanje ponudnikov - VINOCOOL 

LAS Haloze vabi na delavnico za trženje in povezovanje ponudnikov "Marketing turističnih proizvodov vinskih cest VINOCOOL", ki bo v 
ponedeljek, 13. maja 2013, s pričetkom ob 9.30 uri, na Vinogradniški kmetiji Zorjan, Tinjska gora 90, Zgornja Ložnica. Več: 
http://skrci.me/aC244 
 

Prireditev Učenje z naravo - za gozdove in ljudi 

Vabljeni na zaključno prireditev Parade učenja – dnevi učečih se skupnosti, ki bo v nedeljo 19. maja 2013, v Radečah, pri Hiši na 
Magolniku nad Svibnem, pod sloganom Učenje z naravo - za gozdove in ljudi. Organizatorji bodo pripravili preplet iger in učenja, 
medgeneracijskega druženja, spontanega in priložnostnega učenja, zanimive delavnice, ljudsko pesem in ples ter sprehode v naravo 
pod strokovnim vodstvom vodnikov, animatorjev in mentorjev. 
Več: http://skrci.me/e4lnj 
 

 

Nevladniški dan za snovanje projektov za razvoj podeţelja 

Še vedno se lahko prijavite na celodnevni dogodek priprave partnerskih projektov na temo razvoja podeželja, ki bo 13. 5. 2013. Cilji 
dogodka so: iskanje inovativnih rešitev, novih povezav med akterji in oblikovanje konkretnih partnerskih projektov. Za 
najprepričljivejši projekt bo CNVOS tudi brezplačno pripravil projektno dokumentacijo. Vabljene so predvsem organizacije, ki z 
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delovanjem na različnih področjih, kot so sociala, zdravje, kultura in okolje, in medsebojnim sodelovanjem prispevajo k razvoju 
podeželja in izboljšanja kakovosti življenja njegovih prebivalcev. 
Več: www.cnvos.si/article/id/7821/cid/74 
 

Pregled dogodkov 

9. maj - 5. dogodek v okviru projekta LAS "Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeželju. Trbovlje. 
Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/VABILO-5%20dogodek_koncno.pdf 
10. maj - Strokovni okoljski forum o trajnostnem razvoju. Ljubljana. Več: www.zelenaslovenija.si/zeleni-forum/forum-2013/program 
11. maj - Prireditev "Podeželje v mestu". Ljubljana. Več: www.kgzs.si/gv/promocija/sejmi-in-prireditve/podezelje-v-mestu.aspx 
11. maj - 11. EKOpraznik Severne Primorske. Tolmin. Več: http://www.prc.si/novice/11-ekopraznik 
11. maj - Srečanje evropopotnikov na Gorjancih. Več: http://skrci.me/1gOYC 
13. maj - Delavnica za trženje in povezovanje ponudnikov - VINOCOOL. Več: http://skrci.me/aC244 
13. maj - Nevladniški dan za snovanje projektov za razvoj podeželja. Ljubljana. Več: www.cnvos.si/article/id/7821/cid/74 
13. maj - "Suho cvetje in šopki". Lenart. Več: http://www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/delavnice-domacih-mojstrov 
16. - 17. maj - Posvet lokalnih akcijskih skupin. Ptuj. Več: http://skrci.me/nA3XV 
16. - 19. maj - Dobrote slovenskih kmetij. Ptuj. Več: www.kgz-ptuj.si/dobrote-slovenskih-kmetij-2013/ 
19. maj - Prireditev Učenje z naravo - za gozdove in ljudi. Radeče. Več: http://skrci.me/e4lnj 
23. - 26. maj - 2. mednarodno srečanje LAS v Litvi. Več: http://skrci.me/NVHKV 
31. maj - Posvet o tematskih poteh v Sloveniji. Grad Rajhenberg. Več: www.posavje.com/vabilo-na-2-posavski-festival-
pohodni%C5%A1tva.aspx 
11. - 13. junij - LINC 2013 na Finskem. Več: http://www.info-linc.eu/ 
  

 

:: Na začetek 

 

Strateški načrt promocije kmetijskih in ţivilskih proizvodov 2013–2018 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi k oddaji pripomb in predlogov na Strateški načrt promocije kmetijskih in ţivilskih proizvodov 
2013–2018. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 16. maja 2013 na e-naslov: gp.mko@gov.si ali na naslov: 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Več: http://skrci.me/scUnz 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne 
podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013. Rok za vnos vlog v prijavni obrazec in predloţitev vlog: 12. 6. 2013 do 24. ure. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1078 

 Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013.  
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1077 

 Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem. Traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.  
Več: http://skrci.me/zjbWX  

 III. Javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov. Rok 
za vnos vlog v prijavni obrazec in predloţitev vlog: 15. 5. 2013. Več: http://skrci.me/eVaku   

  

 

:: 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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