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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Posvet LAS na Ptuju 

 
Danes se na Ptuju začenja dvodnevni Posvet lokalnih akcijskih skupin, ki ga organizirata Društvo za razvoj slovenskega podeželja in 
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. O rezultatih posveta vas bomo obvestili v prihodnji številki.  
Povezava: www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/1539-posvet-lokalnih-akcijskih-skupin-2013-na-ptuju  
 

Spletna stran in logotip za shemo šolskega sadja 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvom za 
zdravje (MZ), Inštitutom za varovanje zdravja RS (IVZ) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) objavilo spletno stran za 
shemo šolskega sadja: www.shemasolskegasadja.si. Namen te objave je redno obveščanje javnosti o evropski shemi šolskega sadja.  
Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki otrokom v šoli zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne 
izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. V Sloveniji je v shemo vključenih že 
skoraj 90 % vseh osnovnih šol. 
Več: http://skrci.me/r3l7K 
 

Ustanovljen Svet za varno hrano 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je z odločbo imenoval Svet za varno hrano, ki je njegovo strokovno posvetovalno 
telo na področju varne hrane. Svet je sestavljen iz predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, javnih zavodov in uglednih 
predstavnikov stroke. Naloge sveta so: podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na varno hrano; podajanje 
mnenj k predlogom predpisov s tega področja; predlaganje znanstvene in izobraževalne dejavnosti; podajanje strokovnih mnenj k 
drugim pomembnejšim odločitvam in priprava predloga programa ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in 
živil ter varstva interesov potrošnikov. Več: http://skrci.me/BAZzB 
 

Javni poziv LAS DRP Šaleške doline 

 
LAS – Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline objavlja Javni poziv za zbiranje projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne 
strategije Šaleške doline v letu 2013. Več: www.smartnoobpaki.si/archives/3139  
 

LAS DRP Zgornje Savinjske doline: projekt Obrazi dediščine 

LAS – Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline v okviru projekta Obrazi dediščine vabi na otvoritev razstave izdelkov 
vezenin v rišelje tehniki, ki bo 18. maja 2013 ob 9.00 uri v Fašunovi hiši na Ljubnem ob Savinji.  
Povezava na vabilo: http://skrci.me/0p1Fk 
 

Minister Židan na obisku na Obali 

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan s sodelavci je bil pretekli teden na delovnem obisku na Obali in Krasu, kjer se je 
med drugim udeležil simpozija mlinarstva in pekarstva ter se srečal s predstavniki slovenskih ribičev. Na srečanju s predstavniki ribičev 
se je dogovoril o pogajalskih izhodiščih do zavržkov pred srečanjem ministrov EU, ki bo potekalo ta teden v Bruslju. Cilj pogovorov s 
predstavniki ribičev je bila priprava slovenske pogajalske skupine za omenjeno srečanje, kjer bodo ministri sprejemali ribiško reformo 
za obdobje 2014-2020. Več: http://skrci.me/A73SR 
 

Strokovno srečanje Vloga lesa ter biomase v prizadevanjih za zniževanje izpustov CO2 

Pretekli teden je v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice in Gozdarskega inštituta Slovenije potekalo strokovno srečanje Vloga lesa 
ter biomase v prizadevanjih za zniževanje izpustov CO2. Na naslednji povezavi lahko najdete vsa predavanja, ki so bila predstavljena: 
www.gozdis.si/raziskovalna-dejavnost/oddelki/oddelek-za-gozdno-tehniko-in-ekonomiko/dogodki/ 
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:: Na začetek 

 

Politika razvoja podeželja v številkah - publikacija ENRD 

Evropska mreža za razvoj podeželja - ENRD za vsako leto aktualnega programskega obdobja (2007-2013) izda serijo publikacij, v 
katerih so predstavljeni indikatorji monitoringa PRP. Informacija je brezplačno dostopna na spletni strani ENRD.  
Povezava na program razvoja podeželja v številkah: enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/en/rdp-
figures_en.cfm 
 

Rezultati seminarja "Succesfull Programming" 

Rezultati seminarja Evropske mreže za razvoj podeželja z naslovom "Succesfull Programming" (http://skrci.me/kJU6F) so zajeti v 
publikaciji ENRD in predstavljajo dobro referenco za pripravo programov PRP. Povezava: http://skrci.me/jpc7I 
  

 

:: Na začetek 

 

Prireditev Čar lesa 

Osnovni namen razstave Čar lesa je predstaviti bogastvo in različne možnosti uporabe tega naravnega vira in v ljudeh vzbuditi 
pozitiven odnos ter interes do lesa. Razstava bo v Cankarjevem domu do 19. 5., v Mestni hiši Ljubljana pa od 20. do 30. 5.  
Več: www.carlesa.si/ 
 

Dogodek "Pristno v mestu" 

Vabljeni na dogodek ''Pristno v mestu'' v okviru projekta Solum, ki bo potekal v organizaciji treh projektnih partnerjev - Mestne občine 
Nova Gorica, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in Pokrajine Gorica (It) od 16. do 18. maja. 2013. Posebej vabljeni tudi na 
konferenco "Tipični izdelki in pridelki danes in jutri", ki bo v petek, 17. 5. s pričetkom ob 10.00 uri v veliki dvorani Mestne občine 
Nova Gorica. Več: http://skrci.me/9L9OS 
 

Pregled dogodkov 

13. - 30. maj - Prireditev Čar lesa. Ljubljana. Več: www.carlesa.si/ 
16. - 17. maj - Posvet lokalnih akcijskih skupin. Ptuj. Več: http://skrci.me/nA3XV 
16. - 18. maj - Dogodek "Pristno v mestu". Nova Gorica. Več: http://skrci.me/9L9OS 
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 

 

Zasedanje ministrov EU za kmetijstvo in ribištvo 

V Bruslju je 13. in 14. 5. potekalo zasedanje ministrov EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga je udeležil tudi minister mag. Dejan Židan. 
Prvi dan srečanja so ministri razpravljali o kmetijskih točkah, kjer je predsedstvo podalo informacijo o poteku pogajanj o reformi SKP. 
V razpravi so se ministri osredotočili na vprašanja vezana na shemo za male kmete, shemo za mlade kmete in definicijo aktivnega 
kmeta. Minister Židan je v zvezi s shemo za male kmete poudaril, da si Slovenija želi da se ta ukrep izvaja, saj ga ocenjuje kot zelo 
pozitiven element, s katerim bi dosegli bistvene poenostavitve tako za kmete, kot za administracijo. 
Drugi dan srečanja je bila v ospredju razprava o reformi Skupne ribiške politike. Ministri so dogovorili končno verzijo predloga reforme 
oziroma o podelitev končnega mandata predsedstvu Sveta EU za zaključek pogajanj z Evropskim parlamentom. Minister Židan je po 
koncu zasedanja poudaril, da je Slovenija glasovala za končno verzijo predloga reforme, ker so bile ustrezno naslovljene glavne skrbi 
Slovenije glede de minimis izjeme od popolnega iztovora. Sicer pa se je minister v okviru obiska v Bruslju včeraj sestal tudi s 
slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, katerim je predstavil prednostne naloge ministrstva na področju kmetijstva, ribištva in 
okolja, o katerih bodo razpravljali tudi v Evropskem parlamentu. 
Več: http://skrci.me/1337n in http://skrci.me/vE3Io 
 

Posvet o bodočem Programu razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje mag. Tanja Strniša je na Posvetu o bodočem Programu razvoja podeželja 
za obdobje 2014-2020, ki je bil 13. 5. v Ljubljani, med drugim povedala, da je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, iz 
katerega se financira II. steber SKP, skupaj s preostalimi evropskimi skladi iz skupnega strateškega okvira neposredno vpet v doseganje 
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ciljev Strategije Evropa 2020.  
Rigidna zasnova ukrepov, razdeljenih med štiri vsebinske osi politike razvoja podeželja, se s programskim obdobjem 2014-2020 ukinja. 
Nadomeščajo pa jo prednostne naloge, ki so neposredno vpete v doseganje ciljev na ravni skupnega strateškega okvira in nadalje na 
ravni Strategije Evropa 2020, te pa so: znanje in inovacije, dvig samooskrbe in prestrukturiranje, kratke verige in dvig kakovosti 
ter delovna mesta v povezavi z razvojem endogenih potencialov podeželja. 
Za uresničevanje zastavljenih prioritet ima Republika Slovenija glede na februarski dogovor Evropskega sveta o večletnem finančnem 
okvirju na voljo 744 mio € (v cenah 2011) oz. skoraj 840 mio € v tekočih cenah sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, kar je realno 20 % manj kot v tem programskem obdobju. Ob upoštevanju prispevka iz slovenskega proračuna bo za program 
po prvih indikativnih izračunih skupaj namenjenih nekaj več kot 1 milijarda in sto milijonov €.  
Več: http://skrci.me/d1icA 
  

 

:: 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 predložitev 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  

  

 

:: 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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