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Objava Navodil za e-vnos in prilog oz. dokazil k JR za ukrep 123 

Dne 29. 5. 2013 je MKO skupaj z ARSKTRP objavilo Navodila za e-vnos in prilog oz. dokazil k JR za ukrep 123, ki je bil objavljen 26. 4. 
2013. Povezava: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1078 
 

Poročilo z vseevropske srečanja lokalnih akcijskih skupin "Gradimo mostove za prihodnost", 17.-
18. 4. 2013 

Na tretjem vseevropskem LEADER dogodku, ki ga je v Bruslju organizirala Evropska mreţa za razvoj podeţelja, se je zbralo 500 
predstavnikov skupnosti LEADER iz 34 evropskih drţav, med njimi tudi pet predstavnikov slovenskih lokalnih akcijskih skupin in 
predstavnik Slovenske mreţe za podeţelje. Tema dogodka je bila: "Gradimo mostove za prihodnost", cilj pa je bil podpreti proces 
uspešnega načrtovanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) na nacionalni in lokalni ravni. Podrobnejše informacije v 
poročilu: http://skrci.me/GxgFD 
 

Gradivo s posveta LAS na Ptuju 

Društvo za razvoj podeţelja je objavilo gradivo s Posveta lokalnih akcijskih skupin, ki ga je organiziral skupaj z LAS Bogastvo 
podeţelja ob Dravi in v Slovenskih goricah, 16. in 17. maja na Ptuju. Gradivo, vključno s povzetkom Pobude CLLD, je na voljo na 
naslednji povezavi:  
www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/1583-posvet-lokalnih-akcijskih-skupin-2013-na-ptuju-gradivo 
 

LAS Haloze: 6. javni poziv za izvedbene projekte 

V petek, 31. 5. 2013 bo objavljen 6. javni poziv za izvedbene projekte LAS Haloze v višini 116.200 €. Spodnja meja za sofinanciranje je 
določena z uredbo v višini 2.000 €. Zgornjo mejo pa je določil organ odločanja v višini 16.000 €. Vloge bo potrebno oddati do 20. 6. do 
12. ure. Razpisni obrazci in dodatna navodila bodo objavljena na www.haloze.org. Predstavitvi razpisa sta predvideni v torek, 11. 6. 
ob 11. uri ter v četrtek, 13. 6. ob 19. uri obakrat v prostorih Poslovnega centra Halo v Cirkulanah. (Vir: POslovni center Halo). 
  
 

Uspešna zgodba podjetja Paradajz 

Pomursko podjetje Paradajz je v Renkovcih pri Turnišču aprila lani začelo s proizvodnjo paradiţnika v 4 hektarje velikem rastlinjaku, 
ki se v času nizkih temperature greje s pomočjo 1400 metrov globoke geotermalne vrtine. V letu dni so tudi s pomočjo sodobnih 
pristopov v marketingu iz običajne zelenjave zgradili uspešno in prepoznavno blagovno znamko Lušt. Ob sodelovanju bank se letos 
nadejajo širitve rastlinjaka in novih zaposlitev, začeli pa bodo tudi s pridelavo avtohtonega česna, solate in hrena. 
Uspešna zgodba podjetja bo predstavljena v oddaji Prava ideja, ki bo na sporedu v četrtek ob 21:30 na TVS 1. Ponovitev oddaje: 
sobota 14:30 (TVS 1) in ponedeljek 18:10 na (TVS 2). Več: www.rtvslo.si/pravaideja/novica/690 
 

LEADER – Skupaj razvijamo podeželje 

V začetku maja se je kot rezultat sodelovanja med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (Nacionalna mreţa za podeţelje), RTV 
Slovenijo in ART 7 VIDEO začelo snemanje kratke serije televizijskih oddaj z nazivom »Projekt: Na podeželju« in podnaslovom 
»LEADER – skupaj razvijamo podeželje«. V okviru Programa razvoja podeţelja RS v obdobju 2007–2013, se izvajajo ukrepi LEADER, 
sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) in Republike Slovenije, ki so namenjeni uresničevanju 
lokalnih razvojnih strategij. Izvajanje ukrepov LEADER prispeva k vključitvi lokalnih prebivalcev, civilne iniciative in zasebnega 
sektorja pri odločanju o razvoju lokalnega območja. Oblikovanje javno-zasebnih partnerstev, t.i. lokalnih akcijskih skupin (LAS) 
spodbuja dvig zavesti lokalnega prebivalstva o tem, da ima na lokalnem nivoju moţnost, dolţnost in odgovornost za samostojno 
odločanje o razvoju in izvajanju razvojnih projektov. Več: http://skrci.me/bmnNJ 
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Ministri podprli projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk« tudi v letu 2013 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je prejšnji teden potekal sestanek ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana, ministra 
za zdravje Tomaža Gantarja ter ministra za izobraţevanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na temo izvedbe projekta 
»Tradicionalni slovenski zajtrk 2013«, uveljavitev načela kratkih verig pri naročanju hrane ter sheme šolskega mleka in sadja. Na 
sestanku so se dogovorili, da bo projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) potekal tudi letos in da ga strokovno podpirajo vsa tri 
ministrstva. Ustanovljena je tudi operativna delovna skupina za vodenje projekta tretji petek v novembru, ko bo letos prvič na šolah 
potekal tudi naravoslovni dan. Več: http://skrci.me/zQaRD 
 

Več podatkov o spremembah Nature 2000  

Objavljen je čistopis uredbe o Naturi 2000, ki zajema spremembo iz aprila letos. Povezava: http://skrci.me/QoFoY 
Zavod RS za varstvo narave je pripravil več podatkov o novih območjih Natura 2000 (http://skrci.me/w9mso). Pripravili so tudi oceno 
o številu prebivalcev območij Natura 2000. Na območjih Natura 2000 je evidentiranih 127.940 prebivalcev. Tri prekmurske občine v 
celoti leţijo v Naturi 2000: Velika Polana, Grad in Gornji Petrovci. Le v 10 občinah pa Nature 2000 sploh ni. Podatki po občinah: 
http://skrci.me/iqNef 
 

Turizem na podeželju 

Združenje turističnih kmetij Slovenije, ki letos praznuje 15 let od svoje ustanovitve, kot področna turistična organizacija povezuje ţe 
395 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani zdruţenja imajo okrog 2.550 leţišč in 11.700 sedeţev. 
Počitnice na turističnih kmetijah niso takšne kot oddih na morju ali v zdraviliščih. So drugačne - v tesnem stiku z naravo in ljudmi, z 
njihovo kulturo, ţivljenjsko modrostjo, šegami, s dobrotami tradicionalne slovenske kuhinje. Več o raznoliki ponudbi slovenskih 
turističnih kmetij si lahko prebere na naslednji povezavi: www.turisticnekmetije.si/ 
 

Priročnik Socialno podjetništvo začel brezplačno izhajati na spletu 

Socialno podjetništvo, prvi priročnik o socialnem podjetništvu v slovenskem jeziku, je začel brezplačno izhajati na spletnem naslovu: 
www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialno-podjetnistvo/socialno-podjetnistvo. Ker je priročnik naletel na izjemen odziv, so se v ekipi 
Socialnih inovatorjev prihodnosti odločili, da bodo priročnik v celoti objavili na spletu. Posamezna poglavja in podpoglavja bodo 
izhajala vsak torek, sredo in četrtek do konca priročnika. Namen priročnika je predstaviti osnovne pojme in načela socialnega 
podjetništva in druţbenega inoviranja. V priročniku pa boste našli tudi praktične primere, opise obstoječih in prihajajočih finančnih 
mehanizmov ter nasvete, kako oblikovati učinkovito in uspešno socialno podjetje. 
Več: www.lrf-pomurje.si/regionalno-sticisce-nvo/novice/ 
 

Moja dežela - lepa in gostoljubna 2013 

Turistična zveza Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v sodelovanju z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za turizem in internacionalizacijo objavlja ţe 22. leto zapored razpis za 
tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja Moja dežela - lepa in gostoljubna 2013.  
Več: www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=176 
 

Gozdarji vabijo medse ob tednu gozdov 

Rdeča nit tedna gozdov, ki bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije potekal od 27. maja do 2. junija, bo geslo Gozdovi za vse. 
Ko razmišljamo o gozdu, ga ljudje večinoma razumemo kot naše skupno bogastvo – na podoben način kot morje. Seveda pri tem ne 
mislimo na lastništvo, temveč na njegovo gostoljubnost in blagodejne vplive, ki ga ima na ţivljenje vsakega od nas.  
Več: www.deloindom.si/viri-energije/gozdarji-vabijo-medse-ob-tednu-gozdov 
  

 

:: Na začetek 

 

Nasveti za vodenje CLLD - posodobljena verzija 

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI) je objavil posodobljeno verzijo dokumenta - splošna 
navodila za vodenje CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Nov dokument upošteva mnenja Držav članic, predstavljenih 
na CLLD seminarju 6. februarja letos ter je rezultat dosedanjih diskusij. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance_2013_04_29.pdf 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#3 

  
 

DG AGRI objavil razpis za prijavo interesa za sodelovanje v fokusnih skupinah EIP "kmetijska 
produktivnost in trajnost" 

DG AGRI je objavil razpis za prijavo interesa za sodelovanje v fokusnih skupinah v okviru Evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnost. Fokusne skupine bodo obravnavale posebne kmetijske teme z vidika spodbujanja inovativnosti na 
posameznem področju. Fokusne skupine bodo ustanovljene za naslednja področja:  
1. ekološko kmetovanje (optimizacija poljedelske pridelave)  
2. stročnice  
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3. ţivinoreja (zmanjšanje uporabe antibiotiokov v prašičjerejskem sektorju)  
4. genski viri  
5. vsebnost organske snovi v tleh  
6. celostno (integrirano) zatiranje škodljivcev  
Fokusne skupine bodo preučevale praktične inovativne rešitve za probleme ali priloţnosti na posameznem področju in uporabile 
izkušnje, pridobljene s povezanimi koristnimi projekti, ter spodbujale izmenjavo med deleţniki, ki sodelujejo na teh projektih 
(raziskovalci, kmetje, svetovalci idr.).  
Več: http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/index_en.htm 
 

Priložnosti za sodelovanje pri mednarodnih projektih 

Francoska mreža za razvoj podeželja je posredovala pester seznam projektov francoskih LAS, pri katerih se ponuja moţnost za 
sodelovanje. Podrobnejši opis projektov z najrazličnejših področij razvoja podeţelja je na voljo na naslednji povezavi: 
http://skrci.me/ZmqUr 

Italijanska LAS Valle del Crocchio (Calabria) pa išče partnerje za sodelovanje pri projektu z naslovom “European Fund for the 
Integration of non-EU immigrants”. Projekt se osredotoča na integracijo imigrantov z dovoljenjem za stalno prebivanje. 
Kontakt: info@vallecrocchio.it  
 

Vabilo na LeaderFEST 2013 

Dogodek LeaderFEST 2013 omogoča udeleţencem moţnost izmenjave izkušenj in mnenj ter predstavitev primerov dobre prakse s 
področja razvoja podeţelja. Četrto srečanje predstavnikov lokalnih akcijskih skupin in drugih akterjev s področja razvoja podeţelja bo 
potekalo v mestu Velké Meziříčí na Češkem, in sicer 20 in 21. junija. Več: nsmascr.cz/en/uncategorized/2013/invitation-with-the-
program-leaderfest-2013/ 
 

Konferenca “Sustaining a Living Countryside: Resilient communities at the edge” 

Mednarodna Leader konferenca z naslovom “Sustaining a Living Countryside: Resilient communities at the edge” bo 6. junija 2012 v 
mestu Corc na Irskem. 
Več: www.nrn.ie/sustaining-a-living-countryside-conference-friday-6th-june-cork/ 
  

 

:: Na začetek 

 

LAS Gorenjska košarica vabi na srečanje "Hišna imena" 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Ragor v sodelovanju z občino Šenčur v sklopu projekta “Nomen vulgare” vabi na srečanje "Hišna 
imena", ki bo prispevalo k odkrivanju dediščine naših krajev. Pregledana bodo hišna imena za naselji Hotemaţe in Olševek. Srečanje bo 
potekalo v sredo, 5. junija ob 20. uri v Gasilnem domu Olševek. 
Projekt »Nomen vulgare« poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani Evropske unije in 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje preko programa Leader. Več: www.ragor.si/?subpageid=195&contid=735 
 

LAS Posavje: vabilo na delavnice v okviru projekta Semena prihodnosti 

LAS Posavje vabi na delavnico na terenu v sklopu projekta Leader »Semena prihodnosti: Spodbujanje podjetništva mladih«. Delavnica 
"po poteh učnih kmetij" bo v soboto, 1. 6. in je brezplačna. Več: www.las-posavje.si/page.php?page_id=81 
 

Znanstveno srečanje »Gozd in les« 

Znanstveno srečanje »Gozd in les: Certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu« bo 30. 5. v Veliki predavalnici na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije. Udeleţil se ga bo tudi minister Ţidan. Več: www.ditles.si/Files/2013/20130508_Program%202013.pdf   
 

5.sejem nevladnih organizacij Pomurja 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja letos organizira ţe 5. sejem nevladnih organizacij Pomurja 2013, ki bo v soboto, 8. 
junija 2013 na Trgu kulture v Murski Soboti. Sejem nevladnih organizacij je priloţnost, da svoje društvo, zavod ali ustanovo predstavite 
širšemu krogu ljudi, spoznate druge organizacije, dobite nove ideje ter poznanstva. Več: 
www.pomurec.com/vsebina/16382/5._sejem_nevladnih_organizacij_Pomurja 
 

Pregled dogodkov 

30. maj - Srečanje "Gozd in les". Ljubljana. Več: www.ditles.si/Files/2013/20130508_Program%202013.pdf    
31. maj - Tematske pohodniške poti v Sloveniji. Rajhenburg. Več: www.las-posavje.si/page.php?page_id=69 
31. maj - Posvet o tematskih poteh v Sloveniji. Grad Rajhenberg. Več: www.posavje.com/vabilo-na-2-posavski-festival-
pohodni%C5%A1tva.aspx 
1. junij - 18. srečanje objezerskih krajev. Sevnica, Radeče. Več: http://skrci.me/oJl8X 
1. junij - Delavnica na terenu. LAS Posavje. Več: www.las-posavje.si/page.php?page_id=81 
2. - 8. junij - Teden podeželja na Loškem. Škofja Loka. Več: www.ra-sora.si/ 
5. junij - Srečanje "Hišna imena. Olševek. Več: http://www.ragor.si/?subpageid=195&contid=735 
8. junij - 5.sejem nevladnih organizacij Pomurja. Murska Sobota. Več: 
www.pomurec.com/vsebina/16382/5._sejem_nevladnih_organizacij_Pomurja 
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11. - 13. junij - LINC 2013 na Finskem. Več: http://www.info-linc.eu/ 
20. in 21. junij - LeaderFEST. Češka. Več: http://skrci.me/S61BK 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Neformalno zasedanje kmetijskih ministrov 

Na ponedeljkovem neformalnem zasedanju kmetijskih ministrov v Dublinu na Irskem je potekala izmenjava mnenj o moţnosti 
političnega dogovora o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do konca junija letos med Svetom, Komisijo in Evropskim 
parlamentom. Minister mag. Dejan Židan je v razpravi izpostavil nujnost, da se v končnem dogovoru upošteva razlike med drţavami 
članicami in pri tem opozoril na specifični poloţaj Slovenije, vezano na različne višine plačilnih pravic za njive in travinje ter stališče 
glede ohranitve sistema kvot za sladkor. Poleg tega je naslovil tudi moţnost dodelitev posebne podpore za organizacije pridelovalcev 
hmelja na način, kot je predvideno za nemške pridelovalce. Več: http://skrci.me/HlIZ3 
V torek, drugi dan zasedanja  so ministri za kmetijstvo razpravljali ţe o konkretnih kompromisnih predlogih za politični dogovor konec 
junija. Razprava je potekala tudi o vprašanjih, ki so za Slovenijo ključnega pomena, t.j. modela delnega poenotenja neposrednih 
plačil, proizvodno vezanih plačilih in morebitnega podaljšanja sistema kvot za sladkor. Minister mag. Dejan Ţidan je izrazil 
pripravljenost Slovenije, da konstruktivno sodeluje pri pripravi kompromisnih predlogov, če bodo izpolnjene zahteve Slovenije na tistih 
področjih, ki so za nas ključna. Več: http://skrci.me/c8ZGp 
  
  

 

:: Na začetek 

 

Zaprtje javnega razpisa pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je 27. 5. 2013 ob 24. uri zaprlo javni razpis »Pomoč mladim 
prevzemnikom kmetij za leto 2013« iz Programa razvoja podeţelja 2007–2013. Ministrstvo se je za zaprtje javnega razpisa odločilo 
zaradi porabe sredstev. Več: http://skrci.me/UPfOF 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske druţbe, 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 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 Mreţe za podeţelje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 
Program razvoja podeţelja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreţe za podeţelje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeţelja.  

Za izvajanje Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeţelja 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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